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DRŽAVNI ZBOR
370.

Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(ZUPJS-B)

Leto XXIII

dohodkov, kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene
prejemke, razen pomoči v obliki denarnih sredstev, za katere
dajalec sredstev opredeli namen porabe;«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 541-01/12-12/12
Ljubljana, dne 1. februarja 2013
EPA 782-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Romana Tomc l.r.
Podpredsednica

Razglašam Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-B), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 1. februarja 2013.
Št. 003-02-2/2013-2
Ljubljana, dne 11. februarja 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O UVELJAVLJANJU
PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS-B)
1. člen
V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni
list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) se
v prvem odstavku 12. člena 20. in 21. točka spremenita tako,
da se glasita:
»20. pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih socialno ali
drugače ogrožene osebe prejmejo od organizacij, ki imajo
skladno z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, status
humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki
imajo skladno z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, status
invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju
invalidskega varstva, namenjene za preživetje, zmanjšane za
višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal posamezni osebi,
če ne bi imela drugih dohodkov, kot ga določa zakon, ki ureja
socialnovarstvene prejemke, razen pomoči v obliki denarnih
sredstev, za katere dajalec sredstev opredeli namen porabe;
21. pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih pomoči potrebne osebe prejmejo od dobrodelnih ustanov, katerih ustanovitev in poslovanje sta skladna z zakonom, ki ureja ustanove,
namenjene za preživetje, zmanjšane za višino minimalnega
dohodka, ki bi pripadal posamezni osebi, če ne bi imela drugih

371.

Zakon o spremembi Zakona o socialno
varstvenih prejemkih (ZSVarPre-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona
o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-B)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 1. februarja 2013.
Št. 003-02-2/2013-3
Ljubljana, dne 11. februarja 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI ZAKONA O SOCIALNO
VARSTVENIH PREJEMKIH (ZSVarPre-B)
1. člen
V Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list
RS, št. 61/10 in 40/11) se v prvem odstavku 12. člena 17. in
18. točka spremenita tako, da se glasita:
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»17. pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih socialno
ali drugače ogrožene osebe prejmejo od organizacij, ki imajo
skladno z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, status
humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki
imajo skladno z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, status
invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju
invalidskega varstva, namenjene za preživetje, zmanjšane za
višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal posamezni osebi, če
ne bi imela drugih dohodkov, kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke, razen pomoči v obliki denarnih sredstev,
za katere dajalec sredstev opredeli namen porabe;
18. pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih pomoči potrebne osebe prejmejo od dobrodelnih ustanov, katerih ustanovitev in poslovanje sta skladna z zakonom, ki ureja ustanove,
namenjene za preživetje, zmanjšane za višino minimalnega
dohodka, ki bi pripadal posamezni osebi, če ne bi imela drugih
dohodkov, kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene
prejemke, razen pomoči v obliki denarnih sredstev, za katere
dajalec sredstev opredeli namen porabe;«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 541-01/12-13/12
Ljubljana, dne 1. februarja 2013
EPA 783-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Romana Tomc l.r.
Podpredsednica

372.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti
(ZZDej-J)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2012.
Št. 003-02-9/2012-8
Ljubljana, dne 13. februarja 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
(ZZDej-J)
1. člen
V Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08,

Uradni list Republike Slovenije
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr in 40/12 – ZUJF) se peti odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni
obsega tudi dejavnost javnega zdravja in dejavnosti, povezane
z javnim zdravjem na področju zdravja, okolja in hrane.«.
2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se besedilo »socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost« nadomesti z besedilom »dejavnost javnega zdravja«.
3. člen
Nadnaslov pred 22. členom »Socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost« se
spremeni tako, da se glasi: »Dejavnost javnega zdravja«.
4. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost javnega zdravja obsega:
– spremljanje in vrednotenje zdravja, zdravstvenega stanja prebivalstva in zdravstvenega varstva,
– prepoznavanje, spremljanje in vrednotenje ključnih javnozdravstvenih problemov, zdravstvenih tveganj in nevarnosti
za zdravje,
– zagotavljanje pripravljenosti in načrtovanje za obvladovanje nevarnosti za zdravje,
– izvajanje ukrepov za varovanje in zaščito zdravja z
vidika dejavnikov naravnega in družbenega okolja,
– preprečevanje bolezni,
– krepitev zdravja,
– zagotavljanje usposobljenosti strokovnjakov na področju javnega zdravja,
– seznanjanje javnosti o stanju, raziskavah in ugotovitvah
na področju javnega zdravja,
– raziskovanje in izobraževalna dejavnost na področju
javnega zdravja.
Dejavnosti, povezane z javnim zdravjem na področju
zdravja, okolja in hrane, ki so določene s posebnimi predpisi,
obsegajo:
– laboratorijsko dejavnost,
– izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov,
– izvajanje obveščanja in poročanja,
– izvajanje raziskovalne dejavnosti.«.
5. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje nalog, ki jih ta zakon določa za področje
dejavnosti javnega zdravja, se ustanovi Nacionalni inštitut za
javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) kot javni zavod.
Za izvajanje nalog na področju zdravja, okolja in hrane
se ustanovi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v
nadaljnjem besedilu: NLZOH) kot javni zavod.
Ustanovitelj NIJZ in NLZOH je Republika Slovenija, pravice ustanovitelja izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Za NIJZ in NLZOH se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne zavode, kolikor ta zakon ne določa drugače.«.
6. člen
Za 23. členom se dodajo novi 23.a, 23.b, 23.c in
23.č člen, ki se glasijo:

stva,

»23.a člen
NIJZ kot javno službo opravlja naslednje naloge:
– proučevanje zdravja in zdravstvenega stanja prebival-

– spremljanje in vrednotenje zdravstvenega varstva ter
proučevanje dostopnosti z vidika zadovoljevanja potreb prebivalstva ter priprava strokovnih podlag za načrtovanje zdravstvenih zmogljivosti,
– vodenje in upravljanje zbirk podatkov s področja zdravja
in zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi,
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– načrtovanje, koordinacija razvoja in spremljanje delovanja informacijskih sistemov, ki podpirajo zbiranje in izmenjavo
zdravstvenih podatkov ter kazalnikov javnega zdravja,
– nudenje statističnih in drugih javno dostopnih podatkov
s področja zdravstvenega varstva za ponovno uporabo v skladu s predpisi,
– spremljanje in proučevanje dejavnikov, ki vplivajo na
zdravje, in priprava predlogov ukrepov za zgodnje odkrivanje
in omilitev njihovega vpliva,
– izdelava celovitih ocen tveganj za zdravje,
– spremljanje nalezljivih bolezni, vključno z okužbami,
povezanimi z zdravstveno oskrbo ter zgodnje zaznavanje
in odzivanje na dogodke, ki pomenijo nevarnost za javno
zdravje,
– načrtovanje programov, vključno s programom cepljenja in zaščite z zdravili, in ukrepov za obvladovanje nalezljivih
in drugih bolezni, povezanih s posebnimi izpostavljenostmi v
naravnem okolju,
– načrtovanje, spremljanje, vrednotenje in izvajanje programov za krepitev zdravja in preprečevanje bolezni,
– načrtovanje, spremljanje, vrednotenje, upravljanje in
izvajanje preventivnih in presejalnih programov v zdravstveni
dejavnosti,
– zagotavljanje strokovne podpore ministrstvu in inšpektoratu, pristojnemu za zdravje,
– strokovna podpora v postopkih presoj vplivov okolja na
zdravje v skladu s posebnimi predpisi,
– priprava strokovnih podlag za oblikovanje javnih politik
in programov na področju javnega zdravja in zdravstvenega
varstva,
– sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za uvajanje
novih metod dela v zdravstveni dejavnosti in presoji zdravstvenih tehnologij,
– sodelovanje z NLZOH in drugimi znanstveno raziskovalnimi inštitucijami na področju javnega zdravja,
– sodelovanje v delovnih telesih uradnih inštitucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni,
– seznanjanje strokovne in splošne javnosti o stanju, raziskavah in ugotovitvah na področju javnega zdravja,
– obveščanje in osveščanje splošne javnosti za dvig
zdravstvene pismenosti,
– pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno
delo na področju javnega zdravja, v skladu s posebnimi predpisi.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka NIJZ opravlja tudi
druge naloge na področju javnega zdravja, določene s posebnimi predpisi.

ter izvajanje laboratorijskih preskušanj vzorcev, odvzetih v
okviru programov inšpekcijskega nadzora, vključno s pripravo
poročil,
– izdelovanje ocen skladnosti, varnosti in ocen tveganja
za vzorce iz prejšnje alineje,
– izvajanje nalog nacionalnih referenčnih laboratorijev,
ki vključujejo uvajanje, validacijo in akreditacijo novih metod
preskušanj ter vzdrževanje referenčnih sevov in materialov,
– sodelovanje z NIJZ in posredovanje podatkov za potrebe izvajanja nalog iz 23.a člena tega zakona,
– sodelovanje v delovnih telesih uradnih institucij na nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni ravni,
– sodelovanje pri celovitem ocenjevanju varnosti in tveganj na stičnih območjih bivalnega okolja in drugih uporabnikov
prostora,
– izvajanje dejavnosti mobilne ekološke enote na področju okolja za primere možnih okoljskih tveganj,
– zagotavljanje strokovne podpore pristojnim ministrstvom in inšpektoratom,
– strokovna podpora v postopkih presoj vplivov okolja na
zdravje v skladu s posebnimi predpisi,
– sodelovanje pri razvojnem in strokovnem delovanju
na področju okoljsko-zdravstvenega informacijskega sistema,
– obveščanje in osveščanje javnosti ter poročanje v skladu s posebnimi predpisi,
– pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno
delo na področju dejavnosti NLZOH, v skladu s posebnimi
predpisi.

23.b člen
NIJZ opravlja naloge iz prejšnjega člena na podlagi finančno ovrednotenega programa dela, ki ga sprejme svet
zavoda NIJZ in h kateremu da soglasje Vlada Republike Slovenije.

9. člen
Tretji odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstveni svet spremlja izvajanje:
– preventivnega zdravstvenega varstva,
– razvojnoraziskovalnih nalog s področja zdravstvenega
varstva,
– programa dela NIJZ in NLZOH,
– programov krepitve zdravja.«.

23.c člen
NLZOH kot javno službo opravlja naslednje naloge:
– izvajanje mikrobioloških preizkušanj na področju medicinske mikrobiologije za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti,
– vzpostavitev in vzdrževanje zbirke izolatov patogenih
mikroorganizmov za namen epidemioloških raziskav,
– sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter programov
vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega nadzora, na
področju voda, živil, materialov in izdelkov, namenjenih za stik
z živili, nalezljivih bolezni, kozmetike, igrač, izdelkov splošne
varnosti, alkohola, tobaka, biocidov, kemikalij, fitofarmacevtskih
sredstev, tal, zraka, bioloških sistemov, bivalnega okolja in
drugih področij v skladu s posebnimi predpisi,
– izvajanje vzorčenj in laboratorijskih preskušanj v okviru
programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena

23.č člen
NLZOH opravlja naloge iz prejšnjega člena na podlagi
finančno ovrednotenega programa dela, ki ga sprejme svet
zavoda NLZOH in h kateremu da soglasje Vlada Republike
Slovenije.«.
7. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»NIJZ in NLZOH do 28. februarja tekočega leta predložita
Vladi Republike Slovenije poročilo o svojem delu in stanju na
področju njunega delovanja za preteklo koledarsko leto in ga
objavita na svojih spletnih straneh.«.
8. člen
V prvem odstavku 38. člena se druga alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– dejavnost javnega zdravja,«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme ustanovitvena akta
NIJZ in NLZOH najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega
zakona.
NIJZ z dnem ustanovitve začne opravljati naloge iz
23.a člena zakona, NLZOH pa naloge iz 23.c člena zakona.
NIJZ in NLZOH v skladu s področjem delovanja iz 22. člena zakona od Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zavoda za
zdravstveno varstvo Maribor, Zavoda za zdravstveno varstvo
Kranj, Zavoda za zdravstveno varstvo Novo Mesto, Zavoda
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za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem, Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, Zavoda za zdravstveno varstvo Murska
Sobota, Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica in Zavoda
za zdravstveno varstvo Koper, prevzameta vse zaposlene javne uslužbence, poslovne prostore, opremo, finančna sredstva,
nedokončane zadeve, dokumentacijo in arhiv, vsak v skladu s
svojimi pristojnostmi.
Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka sklenejo pogodbo
o zaposlitvi z NIJZ oziroma NLZOH za delovna mesta, določena v aktih o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest NIJZ in
NLZOH.
NIJZ ali NLZOH, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi
(23.a in 23.c člen), prevzameta vse naloge, pogodbene obveznosti in pravice iz pogodb, ter naloge, ki jih izvajajo na podlagi
posebnih pooblastil, ki so jih sklenili javni zdravstveni zavodi iz
tretjega odstavka tega člena.
Z dnem začetka delovanja NIJZ ali NLZOH prenehajo
delovati javni zdravstveni zavodi iz tretjega odstavka tega
člena. Z dnem ustanovitve NIJZ ali NLOZH preneha mandat
direktorjem in članom sveta javnih zdravstvenih zavodov iz
tretjega odstavka tega člena. Vlada Republike Slovenije do
imenovanja direktorja NIJZ in direktorja NLOZH, na predlog
ministra, pristojnega za zdravje, imenuje vršilca dolžnosti direktorja za največ šest mesecev.
11. člen
Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-01/12-6/45
Ljubljana, dne 21. novembra 2012
EPA 598-VI

Uradni list Republike Slovenije
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Državljanske liste 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 člana in
1 namestnika člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana.
II.
V Preiskovalno komisijo se imenujejo:
za člane:
za namestnike članov:
Tamara VONTA,
mag. Melita ŽUPEVC,
PS PS
PS PS
Dragutin MATE,
Eva IRGL,
PS SDS
PS SDS
Srečko MEH,
dr. Ljubica JELUŠIČ,
PS SD
PS SD
Branko KURNJEK,
Polonca KOMAR,
PS DL
PS DL
Franc PUKŠIČ,
Jasmina OPEC,
PS SLS
PS SLS
Marjana KOTNIK POROPAT,
Ivan HRŠAK,
PS DeSUS
PS DeSUS
mag. Matej TONIN,
Iva DIMIC,
PS NSi
PS NSi
izmed članov se imenujeta:
za predsednico:
Tamara VONTA, PS PS

Državni zbor
Republike Slovenije
Jakob Presečnik l.r.
Podpredsednik

373.

Sklep o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika ter članov in namestnikov
članov Preiskovalne komisije za ugotovitev
in oceno delovanja ekstremističnih skupin

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena
Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93,
63/94 – KZ in 55/11 – odločba US), 4. in 5. člena ter prvega,
drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03 in
55/11 – odločba US) ter šeste alineje 36. člena in 112. 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. 11/13) je Državni zbor na seji
dne 7. februarja 2013 sprejel

SKLEP
o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika ter članov in namestnikov
članov Preiskovalne komisije za ugotovitev
in oceno delovanja ekstremističnih skupin
I.
Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika,
7 članov in 7 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.
V Preiskovalni komisiji ima:
Poslanska skupina Pozitivna Slovenija 1 člana in 1 namestnika člana,

za podpredsednika:
Dragutin MATE, PS SDS

zbor.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
Št. 020-04/13-1/29
Ljubljana, dne 7. februarja 2013
EPA 994-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Romana Tomc l.r.
Podpredsednica

374.

Sklep o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika ter članov in namestnikov
članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju
zlorab v slovenskem bančnem sistemu

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije, 3. člena
Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93,
63/94 – KZ in 55/11 – odločba US), 4. in 5. člena ter prvega,
drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03 in
55/11 – odločba US) ter šeste alineje 36. člena in 112. 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. 12/13) je Državni zbor na seji
dne 7. februarja 2013 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
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SKLEP
o sestavi in imenovanju predsednika,
podpredsednika ter članov in namestnikov
članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju
zlorab v slovenskem bančnem sistemu

ga zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 105/10) je Državni zbor na seji dne 7. februarja 2013 sprejel

I.
Preiskovalna komisija ima predsednika, podpredsednika,
7 članov in 6 namestnikov članov, ki se imenujejo izmed poslancev Državnega zbora.
V Preiskovalni komisiji ima:
Poslanska skupina Pozitivna Slovenija 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Socialnih demokratov 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Državljanske liste 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije 1 člana in 1 namestnika člana.

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mojca FAJDIGA, na sodniško mesto okrožne sodnice na
Delovnem sodišču v Kopru, Zunanjem oddelku v Novi Gorici.

II.
V Preiskovalno komisijo se imenujejo:
za člane:
Gašpar GAŠPAR MIŠIČ,
PS PS
mag. Damjana PETAVAR
DOBOVŠEK, PS SDS
Matevž FRANGEŽ,
PS SD
Rihard BRANISELJ,
PS DL
Franc PUKŠIČ, PS SLS
Ivan HRŠAK,
PS DeSUS
Jožef HORVAT,
PS NSi

za namestnike članov:
mag. Stanko STEPIŠNIK,
PS PS
Rado LIKAR,
PS SDS
Matjaž HAN,
PS SD
Kristina VALENČIČ,
PS DL
Marjana KOTNIK POROPAT, PS
DeSUS
mag. Matej TONIN,
PS NSi

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Št. 700-04/13-1/8
Ljubljana, dne 7. februarja 2013
EPA 957-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Romana Tomc l.r.
Podpredsednica

376.

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in
48/12) se je Državni zbor na seji dne 7. februarja 2013 seznanil
z naslednjim

SKLEPOM
Alenka Koren Gomboc, ki je opravljala funkcijo poslanke
namesto poslanca Ljuba Žnidarja v času, ko je ta opravljal
funkcijo državnega sekretarja, z 7. 2. 2013 preneha opravljati
funkcijo poslanke.
Št. 020-02/13-8/6
Ljubljana, dne 7. februarja 2013
EPA 985-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Romana Tomc l.r.
Podpredsednica

izmed članov se imenujeta:
za predsednico:
mag. Damjana PETAVAR DOBOVŠEK, PS SDS
za podpredsednika:
Gašpar GAŠPAR MIŠIČ, PS PS
III.
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/13-2/27
Ljubljana, dne 7. februarja 2013
EPA 996-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Romana Tomc l.r.
Podpredsednica

375.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS,
33/11 in 75/12 – ZSPDSLS-A) in 112. člena Poslovnika državne-

Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanke

377.

Sklep o ponovnem opravljanju funkcije
poslanca

Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12)
se je Državni zbor na seji dne 7. februarja 2013 seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Državni zbor na podlagi Odločbe Vlade z dne 6. 2. 2013
ugotavlja, da je Ljubo Žnidar razrešen s funkcije državnega
sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, zato z 7. 2.
2013 ponovno opravlja funkcijo poslanca.
Št. 020-12/13-8/5
Ljubljana, dne 7. februarja 2013
EPA 985-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Romana Tomc l.r.
Podpredsednica
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
378.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini
Maroko

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Kraljevini Maroko
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Kraljevini Maroko s sedežem v Parizu postavim Veroniko Stabej.
Št. 501-03-9/2013-2
Ljubljana, dne 7. februarja 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
379.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ocenjevanju in o postopkih
nadzora skladnosti z načeli dobre
laboratorijske prakse

Na podlagi drugega odstavka 54. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo,
47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11) minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo in okolje izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti
z načeli dobre laboratorijske prakse
1. člen
V Pravilniku o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse (Uradni list RS,
št. 38/00) se 6. točka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»6. Sprejemni organ je organ, ki je v skladu s posebnimi
predpisi odgovoren za postopke odobritve dajanja na trg ali
dostopnosti na trgu.«
2. člen
V drugem stavku prvega odstavka 4. člena se beseda
»zdravstvo« nadomesti z besedo »zdravje«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ocenjevalci s preskuševalnimi laboratoriji, njihovimi študijami ali sponzorji ne smejo biti povezani na način, ki bi lahko
ogrozil njihovo neodvisnost in nepristranost in s tem kakorkoli
vplival na izvajanje postopkov nadzora skladnosti in njihove
ugotovitve.«.
3. člen
V 5. členu se besedilo »registracijskih ali prijavnih« nadomesti z besedo »sprejemnih«.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
V 1. točki prvega odstavka 6. člena se beseda »zdravstvo« nadomesti z besedo »zdravje«, v 2. točki pa črta besedilo »kot uradna tajnost-zaupno«.
V četrtem odstavku se besedilo »registracijskim ali prijavnim« nadomesti z besedo »sprejemnim«.
5. člen
V 6. točki 7. člena, v četrtem odstavku 9. člena, v 3. točki
12. člena, v četrtem stavku drugega odstavka 14. člena in v
5. točki 17. člena se beseda »registracijski« v vseh sklonih in
številih nadomesti z besedo »sprejemni« v ustreznem sklonu
in številu.
6. člen
V 1. točki prvega odstavka 9. člena se besedilo »dajanje
v promet in uporabo, v registracijskih, prijavnih ali sporočilnih
postopkih« nadomesti z besedilom »odobritev dajanja na trg
ali dostopnosti na trgu«.
7. člen
V drugem odstavku 19. člena se črta besedilo »in to objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-88/2012
Ljubljana, dne 27. decembra 2012
EVA 2012-2711-0042
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

380.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o posebnih pogojih za dajanje
biocidnih proizvodov v promet in merilih za
določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo
le na določenih mestih prodaje

Na podlagi četrtega odstavka 20. člena in drugega odstavka 52. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS,
št. 61/06 in 77/11) minister za zdravje, v soglasju z ministrom
za kmetijstvo in okolje, izdaja naslednji

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o posebnih pogojih za dajanje biocidnih
proizvodov v promet in merilih za določitev
biocidnih proizvodov, ki se prodajajo
le na določenih mestih prodaje
1. člen
V Pravilniku o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov,
ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje (Uradni list RS,
št. 70/07 in 6/12) se v četrti alinei 2. člena za besedo »prodaje«
črta besedilo »iz 3. in 4. člena tega pravilnika«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko le v
specializiranih prodajalnah prodajajo biocidni proizvodi, za katere je bilo dovoljenje izdano v skladu s postopkom iz 37. člena
zakona, ki so:«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Biocidni proizvodi, za katere je bilo dovoljenje izdano v
skladu s postopkom iz 37. člena zakona, razen tistih iz 3. člena tega pravilnika, se lahko dajejo v promet samo v skladu
s predpisom o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in
posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami.«.
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Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

381.

Obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa
Sveta 2013/54/EU z dne 22. januarja 2013
o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede
poseben ukrep, ki odstopa od člena
287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu
davka na dodano vrednost

OBVESTILO
o objavi Izvedbenega sklepa Sveta 2013/54/EU
z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki
Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa
od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem
sistemu davka na dodano vrednost
Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 83/12; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1G)
minister za finance obvešča, da je Svet Evropske unije sprejel
sklep, s katerim se Republiki Sloveniji, z odstopanjem od točke
(15) 287. člena Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L
št. 347 z dne 11. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2010/88/EU z dne 7. decembra 2010 o spremembi
Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano
vrednost, v zvezi s trajanjem obveznosti spoštovanja najnižje
splošne stopnje (UL L št. 326 z dne 10. 12. 2010, str. 1), dovoli
oprostitev davka na dodano vrednost za davčne zavezance,
katerih letni promet ne presega 50.000 eurov.
Dovoljenje za odstopanje iz prejšnjega odstavka je objavljeno v Izvedbenem sklepu Sveta 2013/54/EU z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben
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ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L št. 22 z dne
25. 1. 2013, str. 15).
V skladu s prvim odstavkom 27. člena ZDDV-1G se
začne določba glede zneska obdavčljivega prometa iz prvega odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost
(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo,
18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF in 83/12) uporabljati
1. aprila 2013.
Št. 007-100/2013/
Ljubljana, dne 11. februarja 2013
EVA 2013-1611-0025
v funkciji
ministra za finance
Janez Janša l.r.
Predsednik vlade

4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-89-2012
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
EVA 2012-2711-0046

Stran

USTAVNO SODIŠČE
382.

Odločba o ugotovitvi, da 5., 6., 8. in 9. člen
Uredbe o vodnih povračilih ni v neskladju
z Ustavo in sklep o zavrženju pobude
ter o nesprejemu ustavne pritožbe

Številka: U-I-215/11-10
Up-1128/11-4
Datum: 10. 1. 2013

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe in v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem s
pobudo družbe Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., Medvode,
ki jih zastopa dr. Metka Arah, odvetnica v Ljubljani, na seji
10. januarja 2013

o d l o č i l o:
1. Členi 5, 6, 8 in 9 Uredbe o vodnih povračilih (Uradni
list RS, št. 103/02 in 122/07) niso v neskladju z Ustavo.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti sedme, osme in petnajste alineje I. točke
Sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo
vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 22/08) se zavrže.
3. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča
št. X Ips 452/2010 z dne 13. 7. 2011 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1483/2009 z dne 13. 10. 2010 se ne
sprejme.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnica je vložila tožbo zoper odločbo Agencije
Republike Slovenije za okolje o odmeri vodnega povračila za
leto 2008 za HE Medvode v višini 148.475,34 EUR. Upravno
sodišče je tožbo zavrnilo. Vrhovno sodišče je zavrnilo revizijo.
Pritožnica je vložila ustavno pritožbo zoper navedeni sodbi
Upravnega in Vrhovnega sodišča. Meni, da sodišči nista opravili preizkusa ustavnosti in zakonitosti podzakonskih aktov, ki
sta bila uporabljena pri določitvi in odmeri vodnega povračila
za leto 2008. Upravno sodišče se naj ne bi argumentirano
opredelilo do ugovorov pritožnice. Spornih določb Uredbe o
vodnih povračilih (v nadaljevanju Uredba) in Sklepa o določi-

Stran

1868 /

Št.

14 / 15. 2. 2013

tvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in
vodnih zemljišč za leto 2008 (v nadaljevanju Sklep) naj ne bi
razlagalo vsebinsko konsistentno in naj ne bi upoštevalo pravil
pravne razlage predpisov. Sodišči naj ne bi odgovorili na ključna vprašanja in očitke o neustavnosti podzakonskih predpisov.
Pritožnica meni, da povzemanja zakonske in podzakonske
ureditve ni mogoče šteti za pravno upoštevno vrednotenje
vsebinske ustreznosti Uredbe glede na merila ustavnosodne
presoje, če povzemanju ne sledi analiza konkretne vsebine
abstraktnega dejanskega stanu. Ker presoje, ki bi izpolnjevala
te zahteve, naj ne bi vsebovali niti sodba Upravnega sodišča
niti sodba Vrhovnega sodišča, naj ne bi bilo mogoče šteti, da
imata izpodbijani sodbi razloge o pravno odločilnih dejstvih,
na podlagi katerih bi jih bilo mogoče preizkusiti. Pritožnica
nasprotuje tudi stališču Vrhovnega sodišča, da cena za vodno
povračilo od 1. 1. 2008 do 5. 3. 2008, ko je začel veljati izpodbijani Sklep, sicer res ni bila določena, vendar je lahko sodišče navedeno pravno praznino zapolnilo z vsebinsko enakim
Sklepom o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo
vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2007 (Uradni list RS,
št. 138/06), ker je bila obveznost plačila vodnega povračila
določena z zakonom. Pritožnica meni, da je sodna veja oblasti s tem nedopustno posegla v izvršilno vejo oblasti (3. člen
Ustave). Vrhovno sodišče pa naj bi z navedenim stališčem
kršilo tudi 155. člen Ustave.
2. Poleg ustavne pritožbe je pritožnica vložila tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 5.,
6., 8. in 9. člena Uredbe ter sedme, osme in petnajste alineje
I. točke Sklepa. Pritožnica meni, da so izpodbijane določbe
Uredbe in Sklepa v neskladju z 2. in 87. členom, drugim in tretjim odstavkom 120. člena ter 147. in 153. členom Ustave, ker
naj bi bila obveznost plačevanja vodnega povračila urejena
v nasprotju z merili, ki so bila določena v 124. členu Zakona
o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 – v nadaljevanju ZV-1).1
Vodno povračilo naj bi bilo javna dajatev, zato bi moralo biti v
vseh bistvenih sestavinah določeno z zakonom. Iz 147. člena
Ustave naj bi izhajalo, da zgolj zakonska uvedba davka ne
zadošča. Drugačna razlaga naj bi omogočala poseganje izvršilne veje v pravno ureditev davka. Ker davek oziroma dajatev
pomenita neposreden poseg države v zasebno lastnino brez
neposrednega povračila, bi moralo biti že iz samega zakona
razvidno, kaj država zahteva od davkoplačevalca. Izvršilni
predpis naj bi izvrševal zakon le, če ostaja v mejah razmerij,
ki jih ureja zakon. Namen uvedbe vodnega povračila naj bi
bil nadomestiti stroške, ki so povzročeni z obremenjevanjem
voda, po načelu, da stroške nosi njihov povzročitelj. Upravljanje voda naj bi temeljilo na domnevi, da je rabo vode in
druge posege v vodna in priobalna zemljišča treba načrtovati
tako, da se stanje voda ne poslabšuje. Vsaka raba vode naj bi
pomenila obremenjevanje voda, zato naj bi za vsako posebno
rabo vode bilo treba plačevati vodno pravico in vodno povračilo. Vodno povračilo naj bi imelo naravo okoljske dajatve za
rabo naravne dobrine in naj bi se po svoji funkciji razlikovalo
od plačil, povezanih z ekonomskim izkoriščanjem javnega
dobra. Pomenilo naj bi ekonomski ukrep varstva okolja, ki
naj bi spodbujal k učinkoviti rabi naravne dobrine tako, da bi
poslovanje gospodarskih subjektov obremenjeval s stroški, ki
so potrebni za zagotavljanje dobrega stanja voda. Iz naslova
vodnih povračil naj bi bilo mogoče zbrati le toliko sredstev,
kot naj bi bilo glede na stanje posameznih povodij stvarno
utemeljeno z vidika doseganja ciljev varstva in urejanja voda.
Pobudnica meni, da Uredba ne upošteva vseh zakonskih
meril za določitev vodnega povračila. Izključni kriterij za določitev vodnega povračila naj bi bil letni obseg rabe vode,
naplavin in vodnih zemljišč. Različne oblike posebne rabe
vode naj bi povzročile različno škodo okolju. Stanje povodij,
1 ZV-1 je bil kasneje spremenjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 57/08 – v
nadaljevanju ZV-1A) in z Zakonom o spremembah in dopolnitvah
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 57/12 – v nadaljevanju ZV-1B).
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na katerih imajo posamezni zavezanci za plačilo vodnega
povračila vodno pravico, naj bi se od povodja do povodja
razlikovalo glede na geografske, okoljske, gospodarske in
druge upoštevne dejavnike. Zaradi očitnih geografskih in klimatskih razlik ter razlik v gospodarski razvitosti subjektov na
določenem vodnem območju naj bi bili stroški obremenjevanja
okolja različnih vodnih območjih različni. Zato bi morala biti
tudi višina vodnega povračila glede na upoštevne dejavnike
različna. Na podlagi ureditve v Uredbi naj ne bi bilo mogoče
ugotoviti, kateri so konkretni razlogi na podlagi zakonsko
predpisanih kriterijev za odmero vodnega povračila in za
doseganje namena uvedbe te dajatve, ki vodijo h konkretni
določitvi višine te obveznosti. Takšna ureditev pa naj bi bila v
očitnem nasprotju z namenom ZV-1. Pobudnica meni, da količina vode ni merilo, ki bi bilo s 124. členom ZV-1 predvideno
kot kriterij po načelu upoštevanja povrnitve stroškov. Ta kriterij
je lahko odločilen zgolj pri plačilu koncesije, ne pa pri plačilu
vodnega povračila. V Sklepu naj bi bile določene konkretne
cene za posamezno vrsto rabe vode. Pobudnica meni, da ni
mogoče ugotoviti, na kakšni osnovi (razen arbitrarni) naj bi
Vlada določila ceno za enoto vodnih povračil. Vlada naj ne
bi upoštevala načela individualnega prispevka posameznega
zavezanca k obremenjevanju voda glede na konkretne lastnosti vodnega območja in glede na stroške, povezane z odmeno
za takšno obremenitev glede na vsa povodja v Republiki
Sloveniji. Vlada naj bi ceno določila brez načrtov upravljanja
voda, ki naj bi vsebovali ekonomsko oceno stroškov. Sprejetje
načrta upravljanja voda za vsako povodje in v okviru tega
ekonomsko vrednotenje varstva in urejanja voda naj bi bilo
pred uveljavitvijo ZV-1A določeno kot bistvena predpostavka
za določitve višine obveznosti plačila vodnega povračila za
posameznega imetnika vodne pravice. Po uveljavitvi ZV-1A
naj sprejetje načrta upravljanja za določitev višine obveznosti
ne bi bilo več nujno, vendar naj bi bilo ekonomsko vrednotenje
še vedno temeljno merilo za določitev obveznosti. Iz zakonske
ureditve naj bi izhajalo, da vodna povračila ne smejo postati
vir zbiranja proračunskih sredstev prek obsega, ki je potreben
za pokrivanje stroškov. Glede na to, da naj bi bila pobudnica
že na podlagi koncesijske pogodbe dolžna sama neposredno
odpravljati obremenjevanje voda v okviru brezplačnega rednega in investicijskega vzdrževanja infrastrukture in vodnih
ter priobalnih zemljišč, meni, da ne obstajajo stvarno utemeljeni razlogi za tolikšno povišanje te dajatve v zadnjih letih.
Ker naj bi bilo bistveno merilo za določitev višine obveznosti
zgolj letni obseg rabe vode, naj bi bile izpodbijane določbe
Uredbe tudi v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Ob neupoštevanju socialnih, gospodarskih in geografskih
značilnosti območja, pri čemer naj te značilnosti ne bi bile z
zakonom podrobneje opredeljene in jih zato ne bi bilo mogoče
ustrezno ugotoviti in ovrednotiti, naj bi bila posledica takšne
ureditve, da nosilci vodne pravice iz različnih povodij kljub
očitnim razlikam glede naravnih lastnosti vodotokov in območij plačajo vodno pravico v istem znesku, če pod tehničnimi
pogoji porabijo isto količino vode za proizvodnjo elektrike.
Zato naj bi bila pobudnica neenako obravnavana, ker je kljub
različnim dejanskim okoliščinam in položaju vodno povračilo
zavezana plačevati zgolj glede na razpoložljivo količino vode
za proizvodnjo električne energije, čeprav naj sama količina
razpoložljive vode še ničesar ne bi povedala o lastnostih ali
stanju na zadevnem območju niti o stroških, ki nastajajo.
Pobudnica naj bi bila obravnavana drugače kot primerljive
gospodarske družbe, hkrati pa naj bi bilo zaradi drugačnega
izhodišča za opravljanje svoje dejavnosti in zmanjševanje
konkurenčnosti poseženo tudi v njeno pravico do svobodne
podjetniške pobude (74. člen Ustave).
3. Vlada Republike Slovenije meni, da Uredba in Sklep
nista v neskladju z Ustavo. Obveznost plačevanja vodnega
povračila naj bi bila določena v prvem odstavku 124. člena
ZV-1, zato naj bi bila določena z zakonom. Navaja, da vodno
povračilo ni davek. Vodno povračilo naj bi bila odmena, ki
jo plača imetnik vodne pravice, zato ker rabi vodo in s tem
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pridobiva določen dobiček. V nadaljevanju pojasni, da je
vodno povračilo dajatev za obremenjevanje vode. V skladu s 111. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12
in 57/12 – v nadaljevanju ZVO-1) naj bi država pospeševala
in spodbujala doseganje ciljev varstva okolja z ekonomskimi
ter finančnimi instrumenti, med katerimi so okoljske dajatve.
Okoljske dajatve za rabo naravnih dobrin, kamor spada tudi
voda, se predpišejo skladno z zakoni, ki urejajo rabo naravnih dobrin. Za posebno rabo vode naj bi bili določeni plačili:
vodno povračilo in plačilo za vodno pravico (6. člen ZV-1).
V nadaljevanju odgovora Vlada podrobno pojasnjuje, kako
je sprejemanje predpisov Evropske unije vplivalo na zakonsko ureditev. Vlada meni, da so v ZV-1 določeni obveznost
plačevanja vodnega povračila, zavezanec za plačilo in materialni kriteriji opredelitve višine plačevanja te obveznosti.
Najpomembnejše merilo pri določitvi višine obveznosti naj
bi bila sorazmernost obsega vodne pravice (prvi odstavek
124. člena ZV-1). Peti odstavek 124. člena ZV-1 pa naj bi
določal še naslednja merila: upoštevanje načela povrnitve
stroškov, povezanih z obremenjevanjem voda, ki temeljijo
na ekonomskem vrednotenju iz 1.7. točke drugega odstavka
55. člena ZV-1, vrsta rabe vode ter socialne, gospodarske
in geografske značilnosti območja, na katerem se izvaja
vodna pravica. Materialni zakonski okvir, določen v prvem
in petem odstavku 124. člena ZV-1, naj bi bil podrobneje
urejen v 5. členu Uredbe. Višina vodnega povračila naj bi se
določila na podlagi letnega obsega rabe vode, naplavin in
vodnih zemljišč (prvi odstavek 5. člena Uredbe). V drugem
in tretjem odstavku 5. člena Uredbe pa naj bi bili določeni
dve dopolnilni merili, ki naj bi zagotavljali, da naj bi bilo vodno povračilo odraz dejanske rabe vode. Ti dve merili naj bi
odražali konkretne okoliščine na strani zavezanca za plačilo
in značilnosti območja, na katerem se izvaja vodna pravica.
Ceno za osnove vodnega povračila z vsakokratnim Sklepom
določi Vlada. Znesek vodnega povračila pri pobudnici naj
bi bil enak zmnožku letnega obsega rabe vode, ugotovljenega na podlagi meril iz 5. člena Uredbe in izraženega kot
osnova v MWh, in cene za osnovo. Vlada navaja, da so
dolžni zaradi določb Direktive Evropskega parlamenta in
Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira
za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327,
22. 12. 2000 – v nadaljevanju Vodna direktiva) zagotoviti, da
cenovna politika države pri rabi vode spodbuja porabnike h
gospodarni rabi vodnih virov. Vlada naj bi s svojo cenovno
politiko upoštevala načelo povrnitve stroškov. Vsako leto
naj bi ob pripravi cen vodnih povračil preverila povrnitev
stroškov. Zakon naj ne bi zahteval, da mora vodno povračilo
temeljiti na povrnitvi stroškov, temveč zgolj, da se upošteva
načelo povrnitve stroškov. Če naj bi vodna povračila temeljila
na povrnitvi stroškov, naj bi bila višina določena absolutno
prenizko. Vlada tudi pojasnjuje, da se gospodarske (pravilno
verjetno geografske) značilnosti območja odražajo v stanju
letne razpoložljivosti vodnega javnega dobra, socialne in
gospodarske značilnosti pa so tudi upoštevane v tretjem
odstavku 5. člena Uredbe. Socialne značilnosti naj bi bile
podrobneje urejene tudi v 7. členu Uredbe, ko so nekateri
zavezanci oproščeni plačila vodnega povračila. Gospodarske in geografske značilnosti naj bi bile določene v 5., 6. in
9. členu Uredbe, kjer sta urejena osnova za vodno povračilo
in način obračuna. V skladu z drugim odstavkom 124. člena
v povezavi s petim odstavkom 124. člen ZV-1 naj bi vodno povračilo pomenilo dajatev, s katero zavezanci povrnejo
stroške, nastale v zvezi z izvajanjem aktivnosti, določenih v
drugem odstavku 124. člen ZV-1. V Uredbi naj bi se izražalo
tudi ekonomsko vrednotenje rabe. Odmera naj bi temeljila na
strokovnih podlagah, ki so podlaga za načrt upravljanja voda.
ZV-1 naj bi določal, da se ekonomsko vrednotenje upošteva
pri odmeri vodnega povračila, ne pa da mora biti ekonomsko
vrednotenje sprejeto na podlagi načrta upravljanja voda.
Sklep naj bi se tudi nanašal na odmero za leto 2008, ko naj
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obveznost sprejetja načrta upravljanja voda še ne bi obstajala (drugi odstavek 209. člena ZV-1 določa rok sprejetja
načrtov do 22. 12. 2009). Vlada še pojasnjuje, da so bila pri
oblikovanju Sklepa upoštevana ustrezna strokovna gradiva
ob upoštevanju 124. člena ZV-1.
4. Pobudnica v svojem odgovoru nasprotuje navedbam
Vlade in vztraja pri svojih navedbah. V odgovoru dodatno
poudari, da je vodno povračilo okoljska dajatev, zato je treba
zakonsko ureditev presojati z vidika 147. člena Ustave. Poudari, da posameznega zavezanca za plačilo vodnega povračila ni
mogoče obremeniti z dajatvijo zgolj glede na količino porabljene vode, temveč zgolj na podlagi dejanske obremenitve voda.
Zato bi bilo treba za vsako mesto odjema ugotoviti njegove
specifične karakteristike. Stanje naravnega okolja naj bi bilo
zajeto v geografskih značilnostih posameznega območja. Drug
pomemben sklop elementov naj bi bile socialne in gospodarske
značilnosti območja. Pobudnica navaja, da gospodarska značilnost območja ne more biti gospodarska moč posameznega
imetnika vodne pravice, socialna značilnost pa ne more biti
povpraševanje prebivalstva po določenem blagu. Že neupoštevanje enega od zakonsko določenih parametrov naj bi pomenilo kršitev Ustave. Pobudnica navaja, da izpodbijana Uredba
razen razčlenitve rabe vode in možnosti upoštevanja dejanske
količine odvzete vode ter nekaterih oprostitev ne upošteva in
razčlenjuje nobenega od ostalih zakonskih elementov. Imetniki
vodne pravice naj bi bili obravnavani neenako, saj glede na
različne položaje brez razumnih in stvarno utemeljenih razlogov plačujejo enaka vodna povračila. Pobudnica se ne strinja
z mnenjem Vlade, da je kriterij sorazmernosti obsega vodne
pravice prvi in najpomembnejši kriterij. Meni, da to stališče ni
skladno z zakonskimi kriteriji. Ne strinja se tudi s stališčem Vlade, da so konkretne značilnosti posameznega imetnika vodne
pravice določene v tretjem odstavku 5. člena Uredbe. Če naj
bi bilo vodno povračilo dajatev za obremenitev vode iz naslova
rabe vode, potem bi tako ali tako samo dejanska količina porabljene vode lahko definirala obseg zavezančevega posega
v vodno dobro. Zavezanca naj ne bi bilo mogoče zavezati za
plačilo hipotetične rabe vode. Upoštevanje dejanskega obsega
rabe naj ne bi moglo pomeniti upoštevanja konkretnih okoliščin
in značilnosti območja. Iz razlage Vlade naj bi izhajalo, da
Vlada položaj in lastnosti posameznega zavezanca zmotno
izenačuje z lastnostmi okolja, čeprav naj bi bil predmet normativne relevantnosti zgolj stanje okolja.
B. – I.
5. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti 5., 6., 8. in 9. člena Uredbe
sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
6. Predmet ustavnosodne presoje je podzakonska ureditev, ki ureja plačevanje vodnega povračila. Zato se je moralo
Ustavno sodišče najprej opredeliti do pravne narave vodnega
povračila. Vodno povračilo je dajatev za obremenjevanje voda
(prvi odstavek 6. člena ZV-1).2 Obremenjevanje voda pomeni
obremenjevanje okolja, ki ga ureja ZVO-1. V ZVO-1 so urejeni
tudi ekonomski in finančni instrumenti varstva okolja. ZVO-1
med ekonomske instrumente varstva okolja uvršča tudi okoljske dajatve. Te so posebna oblika obdavčevanja obremenjevanja okolja, ki je posledica onesnaževanja okolja ali rabe naravnih dobrin. Temeljijo na načelu plačila za obremenjevanje okolja
(10. člen ZVO-1), ki obvezuje povzročitelja obremenitve okolja,
da krije vse stroške ukrepov, ki jih sprejema javna oblast za
namene varstva okolja. Namen okoljskih dajatev je spodbujati
zmanjševanje obremenjevanja okolja, tako da je določena cena
2 Obremenjevanje voda vključuje storitve, povezane z obremenjevanjem voda, posebno rabo, onesnaževanje voda in druge
dejavnosti, ki pomembno vplivajo na stanje voda (41. točka 7. člena
ZV-1).
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tega obremenjevanja, ki jo v skladu s stopnjo obremenjevanja
plača njen povzročitelj.3 Okoljske dajatve so javne dajatve,4
ki niso davek, temveč sodijo med t. i. prednostna bremena.5
ZVO-1 določa dve vrsti okoljskih dajatev: za onesnaževanje
okolja in za rabo naravnih dobrin.6 Vodno povračilo je okoljska
dajatev za rabo naravnih dobrin7 in je zato javna dajatev.
7. Pobudnica zatrjuje, da je Vlada v podzakonskem aktu
uredila plačevanje vodnega povračila v neskladju s 124. členom ZV-1. Praviloma Ustavno sodišče zgoraj navedene očitke
presoja v okviru drugega odstavka 120. člena Ustave. Razmerja med zakonodajno in izvršilno oblastjo na področju urejanja
davkov, carine in drugih dajatev Ustava ureja v 147. členu.
Člen 147 Ustave je specialna določba v razmerju do drugega
odstavka 120. člena Ustave in ureja načelo zakonitosti pri urejanju davkov, carin in drugih dajatev.8 Ker je vodno povračilo
javna dajatev, je Ustavno sodišče očitke pobudnice o neskladju
izpodbijanih določb Uredbe z 2., 87. členom, drugim odstavkom
120. člena ter drugim in tretjim odstavkom 153. člena Ustave
presojalo v okviru 147. člena Ustave.
8. Iz 147. člena Ustave izhaja, da se smejo prisilne dajatve
določati samo z zakonom. Ta določba pomeni izpeljavo sicer
splošne zahteve po spoštovanju načela zakonitosti iz drugega odstavka 120. člena Ustave glede specifične vsebine, to je
urejanje davkov, carin in drugih dajatev. Ustavno zahtevo po
določanju javnih dajatev z zakonom iz 147. člena Ustave je treba
razumeti tudi kot zahtevo, ki zavezuje izvršilno vejo oblasti pri
izdajanju podzakonskih predpisov na področju javnih dajatev.
Podzakonski akt sme zakonsko normo dopolnjevati le do te mere,
da z zakonom urejenih pravic in obveznosti ne širi ali zožuje. Podzakonski akt, ki podrobneje ureja merila za določitev obveznosti
plačila javne dajatve, mora upoštevati vsa merila, ki izhajajo iz
zakonske ureditve, in ne sme uvajati novih ali drugačnih meril za
določitev obveznosti. Izvršilna veja oblasti ne sme brez zakonskih okvirov samostojno urejati vprašanj, ki sodijo na področje
zakonodajalca. Na področju urejanja davkov je Ustavno sodišče
že sprejelo stališče, da mora že iz zakona, ki davek uvaja, in ne
šele iz podzakonskega predpisa, biti razvidno in predvidljivo, kaj
država zahteva od davkoplačevalca (odločba Ustavnega sodišča
št. U-I-296/95 z dne 27. 11. 1997, Uradni list RS, št. 82/97, in
3 Glej D. Pichler v S. Pličanič (ur.), Komentar Zakona o varstvu okolja, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti, Ljubljana
2010, str. 173–177 in 532–541.
4 Javne dajatve so vsa javna bremena, ki se plačujejo v
denarju. Gre torej za vse vrste denarnih plačil, ki jih morajo državljani na podlagi javnega prava odvesti državi ali drugim pravnim
osebam javnega prava. Te javnopravno urejene denarne dajatve so
uvedene z zakonsko prisilo in naložene tistim, ki izpolnijo predpostavke zakonskega opisa dejanskega stanja. (Povzeto po A. Kobal,
Pravna narava RTV naročnine (prispevka), Podjetje in delo, št. 1
(2003), str. 136–137.) Glej tudi T. Pucelj Vidović, Pravne podlage
za okoljske rente, Podjetje in delo, št. 7 (2009), str. 1334.
5 Med prednostna bremena (nem.Vorzugslast) sodijo takse
(pristojbine) in prispevki. Njihova značilnost je, da obstaja povezanost med storitvijo in protistoritvijo, torej vezanost dajatve
zavezanca za tako dajatev na individualno določeno javno porabo.
Taksa (pristojbina) je nasprotna storitev (plačilo) za storitev države
ali pomeni prevalitev stroškov na zavezanca, ki jih je sam povzročil. Taksa je nadomestilo za dejansko storitev države oziroma
njenih organov. Prispevek pa se plača že za možnost uporabe
državnih predmetov in objektov. (Povzeto po A. Kobal, nav. delo,
str. 136–137.)
6 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96
– ZVO) povračil za rabo naravnih dobrin ni uvrščal med okoljske
dajatve (glej D. Pichler v S. Pličanič (ur.), nav. delo, str. 541).
7 Naravna dobrina je del narave in je lahko naravno javno dobro, naravni vir ali naravna vrednota (1.–4. točka 3. člena ZVO-1).
Celinske vode in vodna zemljišča so naravno javno dobro (prvi
odstavek 15. člena ZV-1).
8 Podobno Ustavno sodišče v odločbah št. U-I-257/09 z dne
14. 4. 2011 (Uradni list RS, št. 37/11), št. U-I-178/10 z dne 3. 2.
2011 (Uradni list RS, št. 12/11) in št. U-I-156/08 z dne 14. 4. 2011
(Uradni list RS, št. 34/11).
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OdlUS VI, 157). Določba 147. člena Ustave od zakonodajalca
ne zahteva, naj v celoti opredeli merila za določitev višine javne
dajatve, temveč jih mora določiti vsaj okvirno (odločba Ustavnega
sodišča št. U-I-184/00 z dne 6. 3. 2003, Uradni list RS, št. 30/03,
in OdlUS XII, 10). Bolj je posredna zveza med dajatvijo in povračilom, bolj mora biti zakon, ki dajatev predpisuje, določen (odločba
Ustavnega sodišča št. U-I-233/97 z dne 15. 7. 1999, Uradni list
RS, št. 61/99, in OdlUS VIII, 188).9 Davčni zakon mora opredeliti
najmanj davčnega zavezanca, davčni predmet, davčno osnovo in
davčno stopnjo (npr. odločba Ustavnega sodišča št. U-I-181/01 z
dne 6. 11. 2003, Uradni list RS, št. 113/03, in OdlUS XII, 88). Pri
javnih dajatvah, ki so naložene zaradi posebne potrebe ali konkretnega namena in je zato zveza med dajatvijo in povračilom bolj
neposredna, mora zakon določiti vsaj način ugotavljanja obsega
potrebnih sredstev, zavezance za plačilo javne dajatve in merila
za določitev višine javne dajatve. Zahtevi po določnosti je tudi pri
predpisih, ki urejajo javne dajatve, zadoščeno, če zakonodajalec
sprejme bistvene določbe o javni dajatvi z zadostno natančnostjo.
Vendar mu ni treba odločiti o vsakem posameznem vprašanju,
za kar ob upoštevanju zapletenosti postopkov niti ni usposobljen. Če je podrobnejša določitev posameznih elementov, ki
opredelijo posamezno zakonsko merilo za določitev višine javne
dajatve, odvisna od dognanj različnih strok, mora zakonodajalec
že zaradi narave stvari prepustiti izvršilni veji večje možnosti za
lastno presojo. Zato je presoja Ustavnega sodišča, ko presoja
ustavnost in zakonitost podzakonskega akta, ki ureja takšno
vsebino, zadržana.
9. Pobudnica pravni interes za vložitev pobude za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe utemeljuje
z vloženo ustavno pritožbo. Zato je Ustavno sodišče presojalo
skladnost Uredbe z zakonom, ki so ga pristojni organi uporabili
pri odločanju o obveznosti pritožnice oziroma pobudnice. Iz
sodb Upravnega in Vrhovnega sodišča izhaja, da so pristojni
upravni organi pri odločanju uporabili ZV-1, ki je veljal pred
sprejetjem ZV-1A in ZV-1B.
10. Vodna povračila so bila urejena v 124. členu ZV-1.
Zakon je določil, da so bili zavezanci za plačilo vodnega povračila imetniki vodne pravice.10 Vodno povračilo je bilo vir Sklada
za vode, ki je proračunski sklad (drugi odstavek 162. člena
ZV-1).11 Iz navedenega izhaja, da je bilo vodno povračilo javna
dajatev, ki je bila namenjena pokrivanju določenih stroškov
(tretji odstavek 162. člena ZV-1). V drugem odstavku 124. člena
ZV-1 je zakonodajalec določil stroške, ki nastajajo z obremenjevanjem voda.12 To je omogočalo, da so se iz naslova vodnega
povračila pridobila zgolj sredstva, ki so bila potrebna za pokritje
stroškov zaradi obremenjevanja voda. S tem je zakonodajalec
določil obseg potrebnih sredstev. V prvem, drugem in petem
odstavku 124. člena ZV-1 je zakonodajalec določil način ugotavljanja potrebnih sredstev in merila za določitev višine javne
dajatve. Vodno povračilo je moralo biti sorazmerno obsegu
9 Davek je javna dajatev brez neposredne zveze med dajatvijo in povračilom. Druge javne dajatve pa so lahko naložene zaradi
posebne potrebe ali konkretnega namena.
10 Z ZV-1A je zakonodajalec določil, da so zavezanci za
plačilo vodne pravice lahko tudi upravljavci objektov ali naprav za
odvzem vode.
11 Proračunski sklad je evidenčni račun v okviru računa proračuna, ki ga odpre država oziroma občina zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov in uresničevanja posebnega
namena. Proračunski sklad se ustanovi s posebnim zakonom,
mednarodno pogodbo ali odlokom občine (prvi odstavek 56. člena
Zakona o javnih financah, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – ZJF).
12 Stroški, povezani z obremenjevanjem voda, so zlasti stroški izvajanja javnih služb po ZV-1, stroški investicij in vzdrževanja
vodne infrastrukture ter stroški odškodnin po ZV-1. Z ZV-1A je zakonodajalec primeroma določil še dodatne stroške: stroške države
zaradi vzpostavitve prejšnjega stanja zaradi spremembe struge
(23. in 24. člen ZV-1), stroške države za odkupe zemljišč (peti
odstavek 24. člena, drugi odstavek 18. člena in 16. člen ZV-1) in
stroške države zaradi zagotavljanja dobrega stanja voda.
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vodne pravice (prvi odstavek 124. člena ZV-1). Plačalo se
je ob upoštevanju načela povrnitve stroškov (drugi odstavek
124. člena ZV-1), pri čemer se je upoštevalo ekonomsko vrednotenje iz 1.7. točke drugega odstavka 55. člena tega zakona
(peti odstavek 124. člena ZV-1).13 Vlada je morala pri določanju
višine vodnega povračila upoštevati še socialne, gospodarske
in geografske značilnosti območja, na katerem se izvaja vodna
pravica (peti odstavek 124. člena ZV-1).
11. Vlada je v Uredbi podrobneje uredila način določanja višine vodnega povračila, način njegovega obračunavanja,
odmere in plačevanja ter merila za njegovo znižanje in oprostitev.14 Način določanja višine vodnega povračila je urejen v 5. in
6. členu Uredbe. V prvem odstavku 5. člena Uredbe je določeno, da se višina vodnega povračila določi na podlagi letnega
obsega rabe vode, naplavin in vodnih zemljišč, ki jih določa
vodna pravica. V drugem in tretjem odstavku 5. člena Uredbe
pa sta določeni še dodatni merili, ki omogočata znižanje višine
vodnega povračila. Če je obseg rabe vode, naplavin in vodnih
zemljišč odvisen od letne razpoložljivosti vodnega in morskega
dobra, se višina vodnega povračila zmanjša sorazmerno razmerju med letnim obsegom, ki je razpoložljiv, in letnim obsegom,
ki ga določa vodna pravica. Če pa je obseg rabe odvisen od
načina rabe končnega uporabnika, ki ne omogoča polnega
izkoriščanja vodne pravice, se višina zmanjša sorazmerno razmerju med dejanskim letnim obsegom in letnim obsegom, ki ga
določa vodna pravica. V 6. členu Uredbe so določene osnove
za obračun vodnega povračila glede na vrsto posebne rabe.
Uredba za vsako vrsto posebne rabe vodnega javnega dobra
določa različno osnovo. V 9. členu Uredbe pa so za posamezne
vrste posebne rabe vodnega javnega dobra konkretno določeni
načini obračunavanja vodnega povračila glede na merila iz
5. člena Uredbe. V 8. členu Uredbe je pooblastilo Vladi, naj vsako leto s posebnim sklepom določi konkretne cene za osnovo
vodnega povračila glede na vrsto posebne rabe javnega dobra.
V Sklepu je Vlada določila konkretne cene za posamezno vrsto
rabe javnega dobra za leto 2008. V sedmi, osmi in petnajsti
alineji I. točke Sklepa je določila cene za proizvodnjo elektrike
v hidroelektrarni moči do 10 MW, za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni moči enako ali več kot 10 MW in za rabo naplavin.
12. Načelo ekonomskega vrednotenja, ki vključuje stroške obremenjevanja, varstva in urejanja voda,15 je izvedba
načela plačila za obremenjevanje (angl. polluter pay principle)
iz 10. člena ZVO-1 na področju upravljanja voda. Iz navedenega temeljnega načela varstva okolja izhaja, da je povzročitelj
obremenjevanja okolja, v konkretnem primeru torej uporabnik
vodnega javnega dobra, dolžan nositi stroške, ki nastanejo zaradi rabe okolja. Pri razlagi pomena zakonske ureditve je treba
upoštevati, da je načelo ekonomskega vrednotenja temeljno
načelo16 upravljanja voda (4. točka 3. člena ZV-1). Navedeno
načelo je vrednostno merilo, ki zavezuje tako uredbodajalca kot
konkretne uporabnike pri uporabi zakonskih določb. Iz zakonskega besedila ne izhaja zahteva, kot zmotno meni pobudnica,
da bi morala višina vodnega povračila temeljiti na natančnem
13 V ZV-1 je bilo navedeno merilo spremenjeno tako, da mora
Vlada upoštevati načelo povrnitve stroškov, povezanih z obremenjevanjem voda, ki temelji na ekonomskem vrednotenju. Iz zakonodajnega gradiva (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o vodah – EPA 1953-V – skrajšani postopek, Poročevalec
DZ, št. 37/08) izhaja, da sprememba pomeni uskladitev s terminologijo, ki jo zahteva Vodna direktiva.
14 Uredba po začetku veljavnosti ZV-1A ni bila spremenjena.
15 Z ZV-1A je bilo navedeno načelo spremenjeno v načelo
povrnitve stroškov, povezanih z obremenjevanjem voda.
16 Pravno načelo je vrednostni temelj, ki zahteva, da ravnamo
sorazmerno in s pravo mero. Sam vrednostni temelj je mogoče
uveljaviti le s tolikšno intenzivnostjo, kolikor to dopuščajo vsebinske
rešitve, ki so na določenem pravnem področju normativno uveljavljene, in kolikor to narekujejo značilnosti primera, ki je predmet
odločanja. Temeljna načela so vrednostna merila, ki pomagajo
ovrednotiti, kaj naj pravno pravilo pomeni. (Povzeto po M. Pavčnik,
Teorija prava, Cankarjeva založba, Ljubljana 1997, str. 78–82.)
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izračunu konkretnih stroškov, ki jih vsak konkreten zavezanec
za plačilo vodnega povračila povzroči s konkretno rabo vodnega javnega dobra. Zakon zgolj zahteva, da je načelo povrnitve
stroškov upoštevano kot vrednostno merilo pri določitvi meril za
določitev višine vodnega povračila in pri njihovi razlagi. Merila
za določanje višine vodnega povračila morajo biti v razumni
povezavi z namenom vodnega povračila. Zakonodajalec je pri
ureditvi višine vodnega povračila določil merila, ki omogočajo
izvedbo tega temeljnega načela pri določitvi višine vodnega
povračila. Vsaka raba naravne dobrine pomeni obremenjevanje okolja.17 Večji je obseg rabe naravne dobrine, večje je
obremenjevanje okolja in večji so stroški ukrepov, ki jih mora
javna oblast sprejeti za namene varstva okolja. Zato je osnovno merilo pri določitvi višine vodnega povračila obseg vodne
pravice (prvi odstavek 124. člena ZV-1 in prvi odstavek 5. člena
Uredbe).18 Različne oblike rabe vode19 in različne značilnosti
območij, na katerih se izvaja vodna pravica, tudi povzročajo
različne oblike obremenjevanja voda. V skladu s tem je zakonodajalec določil še dodatno merilo socialnih, gospodarskih
in geografskih značilnosti območja. Zgolj dejstvo, da morajo
zavezanci za vodno povračilo plačevati tudi plačilo za vodno
pravico glede na razpoložljivost vode, ne more pomeniti, da
obseg vodne pravice ne bi smel biti tudi eno od meril pri določitvi vodnega povračila. Gre za dve različni obveznosti imetnika
vodne pravice, ki imata različno pravno naravo in različne
namene. Plačilo vodne pravice je plačilo za uporabo vodnega
javnega dobra, ki prinaša uporabniku ekonomsko korist in po
svoji pravni naravi ni javna dajatev. Vodno povračilo je okoljska
dajatev, namenjena povračilu stroškov, ki jih imetnik vodne
pravice povzroči zaradi obremenjevanja okolja.
13. Pobudnica meni, da Vlada pri podrobnejši ureditvi
višine vodnega povračila ni upoštevala zakonskega merila
upoštevanja ekonomskega vrednotenja iz 1.7. točke drugega
odstavka 55. člena ZV-1. Dejstvo, da je bil načrt upravljanja iz
55. člena ZV-1 sprejet šele leta 2011, naj bi dokazovalo, da naj
bi bile cene za osnovo vodnega povračila v Sklepu določene
brez ekonomskega vrednotenja obremenjevanja voda.
14. Koncept celovitega pristopa k naravi je vplival na spremembo pristopa gospodarjenja z vodami. Spoznanje o povezanosti vseh človekovih interakcij z vodami oziroma vodnimi
ekosistemi je terjalo oblikovanje celovitega sistema upravljanja
voda, ki mora omogočati zadovoljevanje človekovih potreb po
vodi in hkrati zagotavljati ohranjanje naravnega ravnovesja voda.
Sistem gospodarjenja z vodami, ki se je ukvarjal zgolj z vprašanji
posegov v vode zaradi varstva pred škodljivim delovanjem voda
in vprašanji zagotavljanja voda za uporabo v javnem interesu,
se je z uveljavitvijo v ZV-1 spremenil v celovit sistem upravljanja voda. Novi sistem načrtovanja na področju voda je v ZV-1
zasnovan tako, da je treba načrtovanje gospodarjenja z vodami
prilagoditi mejam naravnega ravnovesja voda. S takšnim pristopom se narava (vode) umešča v okvir »delujoče ekonomije«,
pri čemer je zasledovani cilj internalizacija stroškov. V teoriji se
poudarja, da je eden glavnih razlogov pretirane uporabe voda
prav njihova podcenjenost. Ključni pravni instrument celovitega
upravljanja voda uvaja celovit načrt upravljanja voda.20 Vsebina
načrtov upravljanja voda je določena v 55. členu ZV-1 in med
drugim vsebuje tudi ekonomsko vrednotenje varstva in urejanja voda (1.7. točka). V drugem odstavku 209. člena ZV-1 je
bilo določeno, da Vlada prvič sprejme načrte upravljanja voda
na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja iz prvega
Glej 6. točko 3. člena ZVO-1.
Vodna pravica je pravica do posebne rabe vodnega ali
morskega javnega dobra ali naplavin, razen vodnega zemljišča
(35. točka 7. člena ZV-1).
19 ZV-1A med merili, ki jih mora upoštevati Vlada pri podrobnejšem urejanju višine vodnega povračila, izrecno našteje tudi
vrsto rabe voda.
20 Predlog zakona o vodah – EPA 1111-II – prva obravnava,
Poročevalec DZ, št. 21/00 (v nadaljevanju Predlog zakona o vodah), str. 13–16.
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odstavka 55. člena tega zakona najkasneje do 22. 12. 2009,
drugič pa, ne glede na določbo prvega odstavka 59. člena tega
zakona, najkasneje do 22. 12. 2015. Ker je ZV-1 uvedel nov sistem upravljanja voda, je v 5. točki Prehodnih določb ZV-1 urejen
prehod na novi sistem načrtovanja gospodarjenja z vodami. V
prvem odstavku 193. člena ZV-1 je določeno, da se do sprejetja
načrtov upravljanja voda pripravi začasni načrt upravljanja voda
za vso državo. V skladu s 6. točko drugega odstavka 193. člena
ZV-1 je moral tudi začasni načrt vsebovati ekonomsko vrednotenje rabe vode ali naplavin in varstva ter urejanja voda. Vlada je
sprejela Uredbo o začasnem načrtu upravljanja voda (Uradni list
RS, št. 4/09), ki je začela veljati 3. 2. 2009. V četrtem odstavku
193. člena ZV-1 je določeno, da se do sprejetja začasnega načrta za upravljanje voda uporabljajo obstoječe vodnogospodarske
osnove. Zato trditve pobudnice, da pred sprejetjem Uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega
morja (Uradni list RS, št. 61/11 in 49/12) ni bilo mogoče izvesti
ekonomsko vrednotenje obremenjevanja voda, ker ni bilo načrtov upravljanja, ne morejo držati.21 V ZV-1 je urejen prehod na
novi sistem načrtovanja gospodarjenja z vodami, ki je omogočal
pripravo ekonomskega vrednotenja obremenjevanja voda.
15. Ekonomsko vrednotenje obremenjevanja voda pomeni, da se v ceno vode vključujejo stroški obremenjevanja,
varstva in urejanja voda. Gre za načelo »full cost recovery«, pri
čemer naj bi cena za uporabo voda odražala stroške ohranjanja
naravnega ravnovesja voda.22 Ekonomsko vrednotenje obremenjevanja voda ni pravni akt,23 temveč strokovna podlaga, s
katero se ugotavljajo stroški obremenjevanja voda in vpliv vrste
rabe vode na obseg obremenjevanja vode. Z ekonomskim
vrednotenjem obremenjevanja voda se konkretizira temeljno
načelo povrnitve stroškov, povezanih z obremenjevanjem voda.
Ugotovitve, ki izhajajo iz ekonomskega vrednotenja obremenjevanja voda, se odražajo v cenovni politiki, ki mora spodbujati
uporabnike h gospodarni rabi vodnih virov. Zato se ekonomsko
vrednotenje voda lahko odraža samo v konkretni ceni za posamezno vrsto rabe vode. V 8. členu Uredbe je določeno, da ceno
za osnovo vodnega povračila, ki je določena v 6. členu Uredbe,
določi Vlada s Sklepom do 31. decembra tekočega leta za
naslednje leto. Iz navedenega izhaja, da Uredba pri določitvi
višine vodnega povračila upošteva tudi zakonsko merilo ekonomskega vrednotenja obremenjevanja voda. Vlada je morala
na podlagi 8. člena Uredbe z vsakoletnim sklepom o določitvi
cene za osnovo vodnih povračil določiti konkretno ceno, ki je
morala temeljiti na ekonomskem vrednotenju obremenjevanja
voda. Večja ali manjša primernost konkretnih cen za osnovo
vodnega povračila je strokovno-tehnično vprašanje. Ustavno
sodišče lahko presoja skladnost podzakonskega predpisa z
zakonom, ki mu je dal podlago za podrobnejše opredeljevanje
posameznih pravic oziroma obveznosti, ne more pa ocenjevati
skladnosti predpisa z ugotovitvami različnih strok, zlasti ne, če
gre za nepravna vprašanja.24
21 To dokazuje tudi Začasni načrt upravljanja voda, ki vsebuje ekonomsko vrednotenje rabe vode ali naplavin in varstva ter
urejanja voda (junij 2007). Objavljeno na spletni strani, http://www.
mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/zacasni_nuv/zacasni_NUV_VI_poglavje.pdf.
22 Predlog zakona o vodah, str. 16.
23 V Prilogi III Vodne direktive je določena vsebina ekonomske analize: »Ekonomska analiza vsebuje zadostno število dovolj
natančnih informacij (ob upoštevanju stroškov, povezanih z zbiranjem ustreznih podatkov), da se:
(a) pripravijo ustrezni izračuni, potrebni za upoštevanje načela povračila stroškov storitev za rabo vode na podlagi člena 9, ob
upoštevanju dolgoročnih napovedi ponudbe vode in povpraševanja
po njej na vodnem območju, in če je potrebno, izdelajo:
– ocene količine, cen in stroškov, povezanih s storitvami za
rabo voda, in
– ocene ustreznih naložb, vključno z napovedmi takih naložb;
(b) presodi o stroškovno najučinkovitejši kombinaciji ukrepov
v zvezi z rabo vode, ki jih je treba vključiti v program ukrepov po
členu 11, na podlagi ocen možnih stroškov takih ukrepov.«
24 Podobno Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-183/99 z dne
4. 7. 2002 (Uradni list RS, št. 65/02, in OdlUS XI, 149).
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16. Pobudnica meni, da Vlada pri podrobnejši ureditvi
vodnega povračila ni upoštevala socialnih, gospodarskih in
geografskih značilnosti območja, na katerem se izvaja vodna
pravica. Meni, da so stroški obremenjevanja okolja različni v
različnih vodnih območjih in bi zato morala biti tudi višina vodnega povračila na različnih območjih različna. Zato bi bilo treba za
vsako mesto odjema ugotoviti njegove specifične karakteristike.
17. V drugem in tretjem odstavku 5. člena ter v 9. členu
Uredbe so upoštevane socialne, gospodarske in geografske
značilnosti območja, na katerem se izvaja vodna pravica. V
skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe pomeni upoštevanje geografskih značilnosti območja upoštevanje letne razpoložljivosti vodnega ali morskega dobra. Upoštevanje načina rabe
končnega uporabnika, ki ne omogoča polnega izkoriščanja
vodne pravice (tretji odstavek 5. člena Uredbe), in različni načini obračunavanja vodnega povračila glede na vrsto rabe (prvi
odstavek 9. člen Uredbe)25 pa pomenijo upoštevanje gospodarskih in socialnih značilnosti.26 Glede večje ali manjše ustreznosti in primernosti teh značilnosti za podrobnejšo opredelitev
zakonskega merila pa Ustavno sodišče ponovno ugotavlja, da
gre za strokovno-tehnična vprašanja. Ustavno sodišče ne more
presojati skladnosti predpisa z ugotovitvami posameznih strok.
Zato ne držijo očitki pobudnice, da Vlada v izpodbijani Uredbi ni
upoštevala socialnih, gospodarskih in geografskih značilnosti
območja, na katerem se izvaja vodna pravica.
18. Ustavno sodišče ugotavlja, da so bila v 5., 6., 8. in
9. členu Uredbe upoštevana vsa zakonska merila iz 124. člena
ZV-1 za določitev višine vodnega povračila. Zato izpodbijane
določbe niso v neskladju s 147. členom Ustave.
19. Pobudnica meni, da so zaradi neupoštevanja gospodarskih, geografskih in socialnih značilnosti območja, na katerem
se izvaja vodna pravica, pri določitvi višine vodnega povračila
izpodbijane določbe Uredbe tudi v neskladju z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Meni, da bi morali nosilci vodne pravice
v različnih povodjih zaradi očitnih socialnih, gospodarskih in
geografskih razlik plačevati vodno povračilo v različnih zneskih.
Neenakost med primerljivimi gospodarskimi družbami, ki povzroča drugačna izhodišča za opravljanje njihove dejavnosti, pa naj
bi pomenila tudi kršitev pravice do svobodne podjetniške pobude
(74. člen Ustave). Iz obrazložitve te odločbe izhaja, da so gospodarske, socialne in geografske značilnosti posameznega območja pri določitvi višine vodnega povračila upoštevane v drugem in
tretjem odstavku 5. člena ter v 9. členu Uredbe. Ob upoštevanju
okoliščin, ki jih urejajo drugi in tretji odstavek 5. člena ter 9. člen
Uredbe, zavezanci za plačilo vodnega povračila plačujejo različno višino vodnega povračila. Zgolj nestrinjanje pobudnice s
primernostjo okoliščin, ki opredeljujejo gospodarske, geografske
in socialne značilnosti območja, ne more utemeljiti neskladnosti
z drugim odstavkom 14. člena Ustave. Zato izpodbijane določbe Uredbe niso v neskladju z navedeno določbo Ustave. Iz
enakih razlogov pa izpodbijane določbe tudi niso v neskladju s
74. členom Ustave (1. točka obrazložitve).
B. – II.
20. Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno presojati ustavnost in zakonitost predpisov in
drugih splošnih aktov. Izpodbijani Sklep je Vlada Republike Slovenije izdala na podlagi 8. člena Uredbe. V sedmi, osmi in petnajsti
alineji I. točke Sklepa je Vlada določila ceno za osnovo vodnih
povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2008.
Sedma, osma in petnajsta alineja I. točke Sklepa ne določajo meril
za oblikovanje cene, zato niso predpis ali splošni akt, za presojo
katerega bi bilo Ustavno sodišče pristojno. Glede na navedeno je
Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa zavrglo (2. točka izreka).
25 V pobudničinem primeru se vodno povračilo obračuna v
višini zneska za letno količino energije razpoložljivega gravitacijskega potenciala vode v skladu s pridobljeno vodno pravico (druga
alineja prvega odstavka 9. člena Uredbe).
26 Enako stališče so zavzeli tudi Vlada v svojem mnenju ter
Upravno sodišče in Vrhovno sodišče v izpodbijanih odločitvah.
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B. – III.
21. Očitki pritožnice v ustavni pritožbi so v večjem delu
enaki kot v pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti Uredbe in je nanje že bilo odgovorjeno v tej odločbi. Iz povzetka navedb pritožnice je razvidno, da so v ustavni
pritožbi tudi očitki, ki niso povezani z vprašanjem ustavnosti in
zakonitosti Uredbe. Po drugem odstavku 55.b člena ZUstS se
ustavna pritožba sprejme v obravnavo, če gre za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice
za pritožnika, ali če gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve. Ustavna pritožba,
kolikor zatrjuje kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin,
ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, razen tistih, ki
so bila že obravnavana pri presoji pobude. Pritožnica pa tudi
ne more izkazati nastanka hujših posledic s pavšalnimi navedbami o škodi, ki naj bi ji nastajala zaradi domnevno nezakonito
odmerjenega vodnega povračila in zaradi dolgotrajnih sodnih
postopkov. Glede na navedeno Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo (3. točka izreka).
C.
22. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena, tretjega odstavka 25. člena in drugega odstavka
55.b člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter
sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag.
Miroslav Mozetič in Jan Zobec. Prvo in tretjo točko izreka
je sprejelo s petimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovali
sodnici Korpič - Horvat in Jadek Pensa. Drugo točko izreka
je sprejelo s šestimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala
sodnica Korpič - Horvat.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
383.

Sistemska obratovalna navodila
za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto
za geografsko območje Občine Moravče

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) ZARJA EKOENERGIJA
d.o.o., Semič, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti daljinskega ogrevanja na območju Občine Moravče – po
pridobitvi soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za
energijo, št. 33-32/2012-17/335, z dnem 19. 12. 2012, izdaja

SISTEMSKA
OBRATOVALNA NAVODILA
za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto
za geografsko območje Občine Moravče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu
distribucijsko omrežje), ki je v upravljanju družb ZARJA EKOENERGIJA d.o.o., Semič, (v nadaljnjem besedilu distributer
toplote) za geografsko območje Občine Moravče.
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(2) Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce toplote in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem
omrežju.
(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične
osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih
objektih.
(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe
s toploto;
– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v
kriznih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje
distribucijskih omrežij različnih distributerjev toplote.
(5) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje za geografsko območje, navedeno v prvem odstavku, za katero je bila
distributerju toplote podeljena koncesija.
2. Naloge distributerja toplote
2. člen
Distributer toplote je odgovoren za:
– distribucijo toplotne energije;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega
omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja;
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega
omrežja;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov in odjemalcev toplote iz distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim distributerjem
toplote, z omrežji katerih je distribucijsko omrežje, ki ga upravlja, povezano;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom in odjemalcem toplote, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do
distribucijskega omrežja;
– napoved porabe toplote z uporabo metode celovitega
načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.
3. Uporaba podatkov in informacij
3. člen
(1) Distributer toplote mora varovati zaupnost podatkov in
informacij, ki jih pridobi od uporabnikov in odjemalcev toplote,
razen če predpisi zahtevajo, da se podatki objavijo ali posredujejo državnim ali drugim organom.
(2) Distributer toplote ne sme zlorabiti podatkov in informacij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucijskega omrežja.
(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemalcev toplote mora distributer toplote skladno s predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov uporabljati zakonito in pošteno. Zaradi varstva osebnih podatkov mora distributer toplote organizirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke
in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje
naključno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov,
njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava
teh podatkov.
(4) Osebne podatke distributer toplote shranjuje, dokler je
to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali
ali nadalje obdelovali.
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4. Pojmi in definicije

4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo
uporabljeni pojmi naslednji pomen:

– daljinsko ogrevanje ali daljinsko
hlajenje (v nadaljnjem besedilu:
daljinsko ogrevanje):

pomeni distribucijo toplote v obliki pare, vroče vode ali ohlajenih tekočin iz centralnega proizvodnega vira prek omrežja do več zgradb ali lokacij za namene ogrevanja
ali hlajenja prostorov ali za procesno ogrevanje ali hlajenje, ki se izvaja kot izbirna
lokalna gospodarska javna služba;

– distribucija toplotne energije:

je prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu po distribucijskem omrežju;

– distribucijsko omrežje:

je omrežje za prenos tople vode, vroče vode, pare ali hladu, katerega predstavlja
sistem povezanih naprav, ki so namenjene distribuciji energije do priključnega voda
oziroma do odjemnega mesta;

– distributer toplote:

je izvajalec dejavnosti daljinskega ogrevanja;

– dostop:

uporaba distribucijskega omrežja za odjem ali oddajo dogovorjene količine toplote v
dogovorjenem časovnem obdobju;

– glavni vod:

je vod, ki z energijo oskrbuje več kot eno stavbo;

– hišna postaja:

je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne
toplotne naprave odjemalca toplote;

– interne toplotne naprave:

so instalacije, ki zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja: radiatorsko,
konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode, idr.;

– merilna naprava je:

– merilnik toplotne energije na odjemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene
toplote odjemalcem toplote;
– vodomer na merilnem mestu, ki meri toploto posredno z merjenjem porabe količine
vode za sanitarno toplo vodo in na katerem se odčita količina, ki je osnova za obračunavanje dobavljene toplote za ogrevanje sanitarne tople vode;

– obračunska moč:

je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca toplote, ki je lahko
enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s
strani pooblaščene osebe distributerja toplote;

– odjemalec toplote:

je vsaka fizična ali pravna oseba, kateri distributer toplote na podlagi pisne pogodbe
dobavlja toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad po distribucijskem omrežju. Odjemalec
toplote je lahko tudi skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno
odjemno mesto;

– odjemno mesto:

je točka v toplotni postaji, kjer distributer toplote pod pogoji za dobavo in odjem toplote omogoča priključitev na distribucijsko omrežje in kjer odjemalec toplote prevzema
dobavljeno energijo;

– prevzemno mesto:

je točka na distribucijskem omrežju, v kateri distributer toplote na podlagi pogodbe z
uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene količine toplotne energije;

– priključitev:

je izvedba fizične povezave priključnega voda distribucijskega omrežja na distribucijsko omrežje;

– priključna moč:

je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca toplote, določena s projektno dokumentacijo, v skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili in s tehničnimi zahtevami
distributerja toplote o priključitvi na distribucijsko omrežje;

– priključna postaja:

je del toplotne postaje, kjer odjemalec toplote prevzame pogodbeno količino toplote.
Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;

– priključni vod:

je vod, ki z energijo oskrbuje posamezno stavbo in poteka od priključnega odcepa
na glavnem vodu do toplotne postaje;

– toplotna postaja:

je vezni člen med toplotnim omrežjem (vključno s priključnim vodom) in internimi
toplotnimi napravami odjemalca toplote. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje
in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave;

– uporabnik:

pravna ali fizična oseba, ki iz distribucijskega omrežja odjema ali oddaja toploto v
distribucijsko omrežje;

– varnostni pas distribucijskega
omrežja:

je območje širine 1,0 metra na vsako stran zunanjega gabarita elementov distribucijskega omrežja.
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II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE
S TOPLOTO
1. Distribucijsko omrežje
5. člen
(1) Distribucijsko omrežje predstavlja sistem povezanih
naprav, ki so namenjene distribuciji toplotne energije od prevzemnega mesta do priključnega voda oziroma do odjemnega
mesta.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
distribucijskega omrežja, toplotnih postaj ter druge opreme, s
skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad distribucijskim
omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v varnostnem pasu
distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu varnostni pas),
je distributer toplote dolžan zagotavljati varno in zanesljivo
obratovanje distribucijskega omrežja.
2. Razvoj distribucijskega omrežja
6. člen
Distributer toplote izdela predloge za nadaljnji razvoj distribucijskega omrežja, skladno z odlokom samoupravne lokalne
skupnosti o načinu izvajanja gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja ter na podlagi analize izvajanja distribucije
toplotne energije, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih
obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega
omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključitev, anket ter drugih relevantnih podatkov.
3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje
distribucijskega omrežja
7. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju,
začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju
ter drugih delih na distribucijskem omrežju se zaradi poenotenja opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov,
načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih elementov
distribucijskega omrežja uporabljajo tudi tehnične zahteve distributerja toplote.
(2) Tehnične zahteve distributerja toplote so javne.
4. Nadzor in varovanje distribucijskega omrežja
8. člen
(1) Distributer toplote zagotavlja nadzor nad delovanjem
in vodenjem distribucijskega omrežja.
(2) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske,
telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:
– distribucijo toplote in vodenje distribucijskega omrežja;
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v
distribucijskem omrežju;
– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih
obratovalnih razmer;
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem omrežju (kot na primer toplotnih postaj) ter drugih
objektov;
– nadzor nad prevzemom in predajo toplote uporabnikom;
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
omrežja, napovedovanje odjema toplote in določanje prevzetih
količin toplote.
9. člen
(1) Distributer toplote ima zaradi zagotovitve zanesljivega
delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost predlagati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju ter podati
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minimalne tehnične zahteve, ki jih mora distribucijsko omrežje
zagotavljati.
(2) Predvidene potrebne spremembe distribucijskega
omrežja distributer toplote poda lastniku omrežja vsaka tri leta
v obliki razvojnega načrta za obdobje desetih let.
(3) Po končani izgradnji oziroma spremembi distribucijskega omrežja morajo biti nastale spremembe distribucijskega
omrežja geodetsko posnete in vnesene v kataster energetskih
in komunalnih vodov, skladno z veljavnimi predpisi.
10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti vodov distribucijskega omrežja, naprav in objektov na distribucijskem omrežju, objektov,
naprav in premoženja ter življenja in zdravja ljudi in živali
v območju distribucijskega omrežja izdaja distributer toplote
soglasja k nameravanim posegom tretjih oseb v varnostni pas.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane
posege v območje varnostnih pasov in predložene projektne
dokumentacije distributer toplote, upoštevajoč določbe tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za izdajo soglasja.
11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se poseg v varnostnem pasu izvede skladno s predpisi o graditvi
objektov in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote.
12. člen
V varnostnem pasu distribucijskega omrežja ima distributer toplote pravico nadzorovati dejavnosti in posege, ki se izvajajo, kakor tudi pravico dostopa do distribucijskega omrežja.
5. Služba stalne pripravljenosti
13. člen
Distributer toplote mora organizirati službo stalne pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucijskega omrežja.
6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju
14. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja
distribucijskega omrežja je distributer toplote dolžan izvajati
naslednje aktivnosti:
– vzdrževanje distribucijskega omrežja;
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega omrežja;
– zaščito distribucijskega omrežja pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi;
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja;
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v
varnostnem pasu;
– servisiranje naprav in opreme.
(2) Vsa dela na distribucijskem omrežju se morajo izvajati
skladno z internimi operativnimi tehnološkimi navodili distributerja toplote. Izvedbo del lahko distributer toplote prepusti tudi
ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
7. Splošni ukrepi za varno obratovanje omrežja
15. člen
Distribucijsko omrežje je skoraj v celoti iz predizoliranih
cevi (jeklena cev v PE zaščitni cevi s PU izolacijo). Položeno
je v peščeni posteljici, dve cevi paralelno, v globini približno
80 cm. Poleg voda distribucijskega omrežja poteka kabel za
daljinski nadzor mreže, nad vodom distribucijskega omrežja je
v vertikalni oddaljenosti minimalno 10 cm nad cevjo opozorilni
trak. Primarni del voda distribucijskega omrežja je opremljen
s sistemom za zaznavanje vlage, ki je umerjen in stalno kontroliran.
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16. člen
(1) Distributer toplote vodi upravljavski kataster distribucijskega omrežja. V upravljavski kataster distribucijskega omrežja
mora distributer toplote po končani gradnji vnesti vse podatke
o že zgrajenih omrežjih in objektih distribucijske infrastrukture.
(2) Pred začetkom projektiranja ali poseganja v prostor,
v katerem poteka distribucijsko omrežje, je dolžan projektant,
izvajalec del ali investitor novogradnje pri distributerju toplote
pridobiti potrebne podatke o poteku vodov distribucijskega
omrežja iz upravljavskega katastra distribucijskega omrežja.
Če projektant, izvajalec del ali investitor novogradnje ne pridobi
navedenih podatkov za območje novogradnje, odškodninsko
odgovarja za škodo, ki bi nastala distributerju toplote zaradi
posega v prostor.
8. Ukrepi v primeru izrednih del ali ogroženosti
distribucijskega omrežja
17. člen
(1) Distributer toplote mora takoj, oziroma v najkrajšem
možnem času popraviti in odpraviti vse poškodbe in okvare,
do katerih pride na distribucijskem omrežju.
(2) Dežurni delavec iz službe stalne pripravljenosti iz
13. člena tega akta izvede vse potrebne aktivnosti za preprečevanje materialne škode in poškodb ljudi. Če gre za večje okvare
na distribucijskem omrežju, motnje v delovanju, poškodbe ali
nenadne dogodke, ki lahko vplivajo na delovanje distribucijskega omrežja ali njegovega dela in jih dežurni delavec ne more
odpraviti sam, mora informacije o tem nemudoma posredovati
vodji službe stalne pripravljenosti.
(3) Distributer toplote mora imeti v stalni pripravljenosti na
domu organizirano operativno osebje, ki je sposobno izvesti
nujne posege za odpravo oziroma omilitev poškodb oziroma
motenj na distribucijskem omrežju in organizacijo potrebnih
popravil za vzpostavitev uravnoteženega delovanja v najkrajšem možnem času.
(4) Služba stalne pripravljenosti mora o izrednih dogodkih
poročati zakonitemu zastopniku distributerja toplote.
9. Povzetek tehnoloških postopkov
18. člen
Tehnološki postopki za zanesljivo in varno obratovanje
distribucijskega omrežja predpisujejo oziroma zajemajo:
– kemične lastnosti ogrevne vode distribucijskega
omrežja;
– tehnične zahteve za izgradnjo distribucijskega omrežja;
– izgradnjo in vzdrževanje distribucijskega omrežja (načini spajanja vodov, tlačne preizkušnje in drugo);
– zagon distribucijskega omrežja (polnjenje, praznjenje
in drugo);
– tehnična navodila proizvajalcev opreme distribucijskega
omrežja.
10. Časovni razpored sistemske kontrole
distribucijskega omrežja
19. člen
Distributer toplote izvaja nadzor nad stanjem distribucijskega omrežja praviloma po naslednjem časovnem razporedu:
– redna dnevna kontrola distribucijskega omrežja preko
sistema daljinskega nadzora primarnih parametrov delovanja
toplotnih postaj;
– redna mesečna kontrola distribucijskega omrežja preko instaliranega detekcijskega sistema prisotnosti vlažnosti v
predizoliranih razvodih;
– redna letna kontrola distribucijskega omrežja ob letnem
remontu (v mesecih izven ogrevalne sezone);
– izredna kontrola distribucijskega omrežja, ki se izvede
na podlagi suma pojava netesnosti na zahtevo vodje službe
stalne pripravljenosti.
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11. Predvidena dela na distribucijskem omrežju
20. člen
(1) Distributer toplote sme začasno prekiniti distribucijo toplotne energije zaradi rednega vzdrževanja, pregledov, rekonstrukcij, preizkusov ali kontrolnih meritev ter razširitev omrežja.
(2) Predvidena dela je distributer toplote dolžan opraviti
v času, ki je nujno potreben, da se delo opravi in izbrati čas,
ki čim manj prizadene uporabnike oziroma odjemalce toplote.
Za začasno omejitev ali prekinitev distribucije toplote, ki je
posledica izvedbe teh del, distributer toplote ni odškodninsko
odgovoren. Predvidena dela se ne smejo izvajati v času, ko se
pričakuje večja poraba toplote.
(3) Distributer toplote mora o predvideni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvestiti uporabnike oziroma odjemalce
toplote iz prejšnjega odstavka, v primeru, da gre za širši krog
odjemalcev toplote, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj
48 ur pred prekinitvijo.
(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– del omrežja, ki je v delu;
– začetek in predvideno končanje del;
– načrt omejitev ali prekinitev distribucije toplotne energije;
– seznam odjemnih mest, ki bodo prizadeta.
21. člen
(1) Če je distributer toplote pozvan, da izvede na distribucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb,
izvede ta dela na stroške naročnika del po predhodni presoji
upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike.
(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe
potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi prizadetimi uporabniki.
12. Izredna in nepredvidena dela
na distribucijskem omrežju
22. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju,
ki nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe,
mora distributer toplote v najkrajšem možnem času izvesti izredna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega delovanja distribucijskega omrežja oziroma organizirati
potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.
23. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko distributer toplote, če
je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov začasno omeji ali prekine distribucijo toplotne energije.
O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce toplote.
24. člen
(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del, izvedenih z namenom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja
distribucijskega omrežja, distributer toplote uporabnikom ne
odgovarja za morebitno nastalo škodo, ki je nastala kot posledica prekinjene distribucije toplotne energije iz zgoraj omenjenih
vzrokov.
(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izrednih in
nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.
13. Ustavitev distribucije toplotne energije
25. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne
energije po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku, določenem
v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, če uporabnik:
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– moti distribucijo toplotne energije drugim uporabnikom;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo
distributerja toplote, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali
napeljav ki so v lasti oziroma upravljanju distributerja, kadar te
naprave povzročajo motnje;
– brez soglasja distributerja toplote priključi na omrežje
svoje energetske naprave ali napeljave, ali če omogoči prek
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov;
– na opomin distributerja toplote ne zniža odjema oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v
zahtevanem roku;
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin,
ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih
merilnih naprav ali mimo njih;
– v roku, ki ga določi distributer toplote oziroma pristojni
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave ali odjemalci.
26. člen
Distributer toplote ustavi uporabniku distribucijo toplotne
energije brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali
napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
– ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov
o omejevanju odjema toplote iz distribucijskega omrežja.
27. člen
(1) Distributer toplote je dolžan uporabnika, ki mu je bila
ustavljena distribucija toplotne energije, na njegove stroške
ponovno priključiti na omrežje, ko ugotovi, da je uporabnik
odpravil razloge za ustavitev distribucije toplote.
(2) Distributer toplote, ki je uporabniku neutemeljeno ustavil distribucijo toplotne energije, mora nemudoma in na svoje
stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave uporabnika na svoje omrežje.
28. člen
(1) Distributer toplote ima pravico do povračila škode, ki je
nastala zaradi ravnanj uporabnika, zaradi katerih mu je ustavil
distribucijo toplotne energije po predhodnem obvestilu oziroma
brez predhodnega obvestila.
(2) Uporabnik, ki mu je distributer toplote neutemeljeno
ustavil distribucijo toplotne energije, ima pravico do povračila
škode, ki mu je bila s tem povzročena.

Št.

29. člen
Sistemske storitve, ki jih distributer toplote zagotavlja
uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja;
– pokrivanje nastalih izgub toplote;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.
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– zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja;
– obdelavo podatkov in obračun distribucije toplotne energije in sistemskih storitev;
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem omrežju;
– izvajanje meritev.
(2) Distributer toplote upravlja distribucijsko omrežje,
vključno s priključnimi vodi. V primeru priključitve uporabnika na omrežje mora uporabnik dovoliti distributerju toplote
brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo
priključnega voda ter za namestitev merilnih naprav in ostalih
priključnih elementov omrežja.
31. člen
(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere na distribucijskem omrežju.
(2) Distributer toplote med 15. oktobrom in 30. aprilom
(ogrevalna sezona) dobavlja toploto za potrebe daljinskega
ogrevanja in zagotavlja potrebno količino toplote za obratovanje odjemalčevih naprav.
(3) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dolžan vzdrževati takšne temperaturne in pretočno-tlačne razmere
na distribucijskem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo
obratovanje ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem
toplote.
(4) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribucijsko omrežje oziroma predane iz njega morajo biti na
vseh prevzemnih oziroma odjemnih mestih ustrezne merilne
naprave.
32. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da so njegove naprave in
napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na način, da
niso možne motnje na drugih napravah in napeljavah v sistemu
daljinskega ogrevanja.
(2) Uporabnik mora distributerju toplote omogočiti dostop
do naprav in napeljav distributerja toplote, kot tudi do toplotne
postaje priključene na distribucijsko omrežje po predhodni najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, ki distributerju
toplote omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:
– odčitavanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav in napeljav, ki so v upravljanju
distributerja toplote;
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.
3. Zasedenost distribucijskega omrežja

III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
1. Sistemske storitve
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javni.

33. člen
(1) Podatki o zasedenosti distribucijskega omrežja so

(2) Distributer toplote podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja ugotavlja na podlagi temperaturnih in pretočno-
tlačnih razmer v distribucijskem omrežju, ki izhajajo iz instalirane moči in podatkov iz sklenjenih pogodb o dobavi in odjemu
ter izdanih soglasij k priključitvi na distribucijsko omrežje.
(3) Distributer toplote mora podatke o zasedenosti distribucijskega omrežja posredovati morebitnemu uporabniku
najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve za dostop do
distribucijskega omrežja.

2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa
do distribucijskega omrežja

IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA
V KRIZNIH STANJIH

30. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja vključuje predvsem naslednje aktivnosti:
– načrtovanje distribucijskega omrežja;
– načrtovanje obratovanja distribucijskega omrežja;

1. Krizna stanja
34. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak nenačrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno
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uravnoteženo obratovanje celotnega distribucijskega omrežja
ali njegovega dela in prekinjena ali ustavljena distribucija toplotne energije.
(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima
distributer toplote pravico in dolžnost, da takoj izvede možne
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzpostavi nemoteno distribucijo toplote.

(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje,
morajo biti zgrajeni po enakih ali primerljivih tehničnih normativih, kot del distribucijskega omrežja, na katerega se priključujejo in za katerega je bilo izdano uporabno dovoljenje.
(3) Priključitev na distribucijsko omrežje izvede distributer
toplote.

2. Višja sila

41. člen
Toplota iz distribucijskega omrežja se lahko uporablja
samo za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode, klimatizacijo
ali hlajenje. Za uporabo toplote energije za druge namene se
odjemalec toplote in distributer toplote posebej dogovorita z
ustrezno pogodbo.

35. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino,
ki je izven nadzora distributerja toplote in je ni bilo mogoče
pričakovati, se ji izogniti oziroma jo odvrniti, kot so na primer:
povodnji in poplave, zemeljski plazovi, potresi, ukrepi državnih
organov, izpad električnega omrežja.
36. člen
(1) Kadar distributer toplote delno ali v celoti ne izpolni
pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporabnikov.
(2) Če višja sila distributerju toplote delno ali v celoti preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni,
se morata distributer toplote in uporabnik pisno dogovoriti o
nadaljnjem izvrševanju pogodbe.
3. Obveščanje uporabnikov
37. člen
Distributer toplote mora preko sredstev javnega obveščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o nastanku
kriznega stanja ali višje sile.
4. Odškodninska odgovornost
38. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije toplote
zaradi delovanja višje sile distributer toplote ni odškodninsko
odgovoren uporabnikom in odjemalcem toplote ter tretjim osebam.
(2) Distributer toplote je odškodninsko odgovoren, če
povzroči krizno stanje.
V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV
NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE
1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje
39. člen
Pogoje priključitve urejajo splošni pogoji za dobavo in
odjem toplote iz distribucijskega omrežja.
40. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega omrežja, ki se priključujejo na distribucijsko omrežje,
morajo izpolnjevati predpisane tehnične normative in druge
pogoje za zagotavljanje njihovega nemotenega ter varnega
delovanja v povezavi z distribucijskim omrežjem. Distributer toplote poda na zahtevo investitorja potrebne minimalne pogoje,
ki jih mora upoštevati izvedbena projektna dokumentacije, ki je
osnova za pridobitev soglasja od distributerja toplote.

2. Začetek uporabe toplote
42. člen
Distribucijsko omrežje in naprave je mogoče pričeti uporabljati, ko:
– je izdano soglasje za priključitev;
– je sklenjena pogodba o dobavi in odjemu toplote;
– so izvedeni pregledi in preizkusi in so o tem izdana
poročila;
– je odjemalec toplote poučen o ravnanju s toplovodnimi
napravami in napeljavami;
– so poravnane morebitne finančne obveznosti bodočega
odjemalca toplote do distributerja toplote.
3. Kakovost toplote
43. člen
Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem
mestu.
44. člen
(1) Temperatura ogrevne vode v distribucijskem omrežju se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature že na
samem proizvodnem viru. Sprememba temperature ogrevne
vode na odjemnem mestu v odvisnosti od zunanje temperature
je razvidna iz temperaturnega diagrama za zunanjo normno
temperaturo, ki je kot priloga sestavni del tega akta.
(2) Najnižja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja
distributer toplote na odjemnem mestu znaša v dovodu 70 °C.
(3) Najvišja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja
distributer toplote na odjemnem mestu znaša v dovodu 95 °C
pri zunanji temperaturi –13 °C.
VI. KONČNA DOLOČBA
45. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4/2012
Semič, dne 30. novembra 2012
EVA 2013-2430-0007
ZARJA EKOENERGIJA d.o.o., Semič
Direktor
Ivan Hribar l.r.
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Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
december 2012

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, december 2012
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domačem trgu decembra 2012 v primerjavi z
novembrom 2012 je bil –0,003.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca decembra
2012 je bil 0,010.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca decembra 2012 je bil 0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu decembra 2012 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,010.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin decembra 2012 v primerjavi z novembrom 2012 je bil –0,003.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do decembra 2012 je bil 0,027.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do decembra 2012 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin decembra
2012 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,027.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do decembra 2012 v primerjavi s povprečjem
leta 2011 je bil 0,026.
Št. 9621-15/2013/5
Ljubljana, dne 21. januarja 2013
EVA 2013-1522-0002
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
385.

Pravilnik o vsebini in obliki diplome Visoke
šole za zdravstvo Novo mesto

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 119/06 – UPB3 in 64/08) je Senat Visoke šole za
zdravstvo Novo mesto na seji dne 29. 1. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o vsebini in obliki diplome Visoke šole
za zdravstvo Novo mesto
1. člen
Visoka šola za zdravstvo Novo mesto (v nadaljevanju:
šola) izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni
izobrazbi:
– diplome o zaključenem visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje,
– diplome o zaključenem magistrskem študijskem programu druge stopnje,
– dvojnike diplom.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Diploma se izda na obrazcu, izdelanem iz posebnega
papirja, dimenzije 210 mm x 297 mm.
Gornji in spodnji del diplome sta srebrno-sive barve. V
gornjem delu diplome je z belo barvo odtisnjen napis »Visoka
šola za zdravstvo Novo mesto«.
V gornji polovici diplome je z rdečo barvo odtisnjen napis
»Diploma«, pod njim pa je s slepim tiskom odtisnjen znak šole,
okroglo obrobljen z napisom Visoka šola za zdravstvo Novo
mesto.
V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, datum in kraj rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaključeni
študijski program in podeljeni strokovni naslov.
Diploma posameznega študijskega programa ima zaporedno številko, datum diplomiranja in kraj izdaje (Novo mesto),
ime in priimek ter lastnoročni podpis dekana/dekanice in direktorja/direktorice šole in odtisnjen pečat šole.
Z izjemo imena in priimka, datuma in kraja rojstva diplomanta oziroma diplomantke, zaporedne številke diplome in
datuma diplomiranja, ki so črne barve, so vsi ostali podatki in
predtiskana imena polj rdeče barve.
3. člen
Diploma, ki jo izda šola, je javna listina in je napisana v
slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi, katere sestavine
določi minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu, in je pisana v slovenskem in angleškem jeziku.
4. člen
Šola izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno,
uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike
Slovenije, če je iz evidenc šole razvidno, da je bil po zaključenih
študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Duplikat diplome se izda na obrazcu iz 2. člena, tako, da
je v gornjem desnem kotu zapisano, da gre za duplikat.
Na prvi strani dvojnika diplome so z izjemo zaporedne
številke diplome navedeni podatki iz 2. člena. Namesto lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku dekana/dekanice in
direktorja/direktorice šole zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika trenutna dekan/dekanica in direktor/direktorica šole podpišeta klavzulo o skladnosti podatkov
dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se
dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se
odtisne pečat šole.
V evidenco izdanih diplom se vpiše podatek o izdanem
dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini in obliki diplome Visoke šole za zdravstvo Novo
mesto, sprejet 29. 10. 2009 in objavljen v Uradnem listu RS,
št. 97/09 z dne 30. 11. 2009.
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se, ne glede na datum diplomiranja diplomanta oziroma diplomantke, uporablja za vse diplome, izdane po 1. marcu 2013.
Št. VŠZ-22/2013
Novo mesto, dne 29. januarja 2013
Dekanica
Visoke šole za zdravstvo Novo mesto
doc. dr. Bojana Filej l.r.

386.

Spremembe Hierarhije pravil revidiranja

Na podlagi 4. člena in 3. točke prvega odstavka 15. člena
Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2)
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ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-40/2012 z dne 17. 12. 2012 je Revizijski svet
Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 31. 1. 2013 sprejel

SPREMEMBE
HIERARHIJE PRAVIL
revidiranja
1. člen
V Hierarhiji pravil revidiranja (Uradni list RS, št. 86/09,
Hierarhija) se v drugi točki drugega člena in v drugi točki
(alineja (a)) 13. člena pravila revidiranja Mednarodna stališča
o revizijskih postopkih, Mednarodna stališča o postopkih preiskovanja, Mednarodna stališča o postopkih dajanja zagotovil
in Mednarodna stališča o postopkih sorodnih storitev črtajo
in nadomestijo z novimi pravili – Mednarodna obvestila za
revizijsko prakso.
2. člen
Spremembe Hierarhije začnejo veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/2013
Ljubljana, dne 31. januarja 2013
Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Sonja Anadolli l.r.

387.

Stališče 17 – Obravnavanje posebnih
zakonskih zahtev pri reviziji invalidskih
podjetij

Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list
RS, št. 65/08), 36. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
(Uradni list RS, št. 87/11) in v skladu s soglasjem Agencije za
javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-1/2013 z dne 28. 1.
2013 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji
dne 31. 1. 2013 sprejel

STALIŠČE 17
Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev
pri reviziji invalidskih podjetij
I. UVOD
1. člen
(Vsebina Stališča)
Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev
pri reviziji invalidskih podjetij (odslej Stališče) določa priporočeno obliko in vsebino revizorjevega poročanja o računovodskih izkazih in opravljenih dogovorjenih postopkih invalidskih
podjetij zaradi domnevne neskladnosti predpisa na višji ravni
(Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – odslej Uredba) s
predpisom na nižji ravni (Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji
in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), Uradni list RS, št. 63/04,
72/05, 114/06 in 87/11).
2. člen
(Opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v Stališču, imajo enak pomen kot v
določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja
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revidiranje, Mednarodnih standardih revidiranja in drugih pravilih revidiranja.
II. REVIZORJEVO POROČANJE
O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH
3. člen
(Odstavek o poudarjanju zadeve)
(1) Pri revidiranju računovodskih izkazov je revizor dolžan spoštovati vse Mednarodne standarde revidiranja (MSR),
vključno z MSR 250 – Upoštevanje zakonov in drugih predpisov pri reviziji računovodskih izkazov.
(2) Zaradi domnevne neskladnosti Uredbe in ZZRZI1
se revizor, ki poroča o računovodskih izkazih invalidskega
podjetja, sooča z negotovostjo, ali so zneski in razkritja v
računovodskih izkazih, ki so posledica spoštovanja zakonskih
rešitev v delu, ki pri določanju pravice invalidskih podjetij kot
pravnih oseb izhaja iz celotnega števila zaposlenih in ne zgolj
zaposlenih invalidov, kot predvideva Uredba, po svoji velikosti
in vsebini skladni z določili Uredbe.
(3) Glede na to, da v opisanem primeru ne gre za omejevanje revizorjevega dela s strani poslovodstva, temveč za
domnevno neustrezno zakonsko rešitev, revizor zaradi navedenega neskladja, ob predpostavki, da pri revidiranju ni ugotovil
drugih nepravilnosti, za odstavkom z mnenjem doda odstavek
o drugi zadevi, ki se glasi na primer takole:
Opozarjamo na dejstvo, da zaradi domnevne neskladnosti Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
(Uradni list RS, št. 63/04, 72/05, 114/06 in 87/11, ZZRZI) v
delu, ki določa pravice invalidskih podjetij do oprostitve plačila
prispevkov na osnovi celotnega števila zaposlenih, z določili
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 (Uredba), ki določa pravice
invalidskih podjetij do državne pomoči na osnovi zaposlenih
invalidov, z opravljenimi revizijskimi postopki nismo mogli ugotoviti pravilnosti velikosti in vira sredstev, namenjenih pomoči za
nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidov iz
42. člena Uredbe.
III. OPRAVLJANJE DOGOVORJENIH POSTOPKOV
4. člen
(Vsebina dogovorjenih postopkov)
(1) V skladu s 36. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov (Uradni list RS, št. 87/11) opravi revizor dogovorjene
postopke, s katerimi preveri zgolj to, ali je poraba sredstev
skladna z določili 41. in 42. člena Uredbe, ter se že v pogodbi
z naročnikom dogovorjenih postopkov izrecno dogovori, da pri
opravljanju dogovorjenih postopkov ne bo preverjal ustreznosti
višine in vira javnih sredstev, prejetih za zaposlene invalide.
(3) Revizor opravi dogovorjene postopke v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev 4400 – Posli opravljanja
dogovorjenih postopkov, pri čemer je posebej pozoren na določilo Uredbe2, ki zahteva, da se upravičeni stroški podprejo z
dokumentarnimi dokazili, ki morajo biti razumljiva in razčlenjena.
IV. DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE
TER POJASNILA STALIŠČA
5. člen
(Datum uveljavitve in uporabe)
Stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za še neizdana
1 Podrobneje na spletni strani Inštituta (http://www.si-revizija.si/aktualno/index.php (aktualno) pod datumom 17. 4. 2012 z

dopisi v priponkah).
2 4. člen.
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revizorjeva poročila o revidiranju računovodskih izkazov in
pregledu letnih poročil ter opravljanju dogovorjenih postopkov
za računovodske izkaze obdobij, ki so se začela 1. oktobra
2011 ali kasneje.
6. člen
(Pojasnila)
Za pojasnila in tolmačenje posameznih določil Stališča je
pristojen Revizijski svet oziroma po pooblastilu Revizijskega
sveta strokovne službe Slovenskega inštituta za revizijo.
Št. 2/2013
Ljubljana, dne 31. januarja 2013
Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo
Sonja Anadolli l.r.

388.

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti
bančništva Slovenije za leti 2013 in 2014

TARIFNA PRILOGA
h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva
Slovenije za leti 2013 in 2014
1. člen – Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih
Najnižja osnovna plača v posameznem tarifnem razredu
od 1. 1. 2013 znaša (mesečni znesek v evrih):
Tarifni razred
I.
II.
III.
IV.
V.
VI
VII.
VIII.
IX.

Bruto znesek

648,42
739,22
924,02
1.155,02
1.386,02
1.663,24

2. člen – Usklajevanje osnovnih plač
(1) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se
uskladijo januarja 2014 za 90 % letne inflacije leta 2013 (letni
indeks) in januarja 2015 za 90 % letne inflacije leta 2014 (letni
indeks) glede na podatke, ki jih objavi Statistični urad Republike
Slovenije.
(2) Način, roke in odstotek usklajevanja osnovnih plač pri
delodajalcu se dogovori v kolektivni pogodbi pri delodajalcu ali
s pisnim dogovorom med delodajalcem in sindikatom oziroma
delojemalci na zboru delavcev, če pri delodajalcu ni organiziranega sindikata.
3. člen – Dodatki za pogoje dela
(1) Dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa:
– za nočno delo
50 %
– nadurno delo
30 %
– za delo v nedeljo
60 %
– za delo na praznike in dela proste dneve
po zakonu
60 %
– za delo v izmeni v popoldanskem ali
nočnem času
1 % na dan
– za delo v soboto
1 % na dan
– za delo v deljenem delovnem času – prekinitev dela ene ure in več
0,85 % na dan
– pripravljenost na delo na delovne dni
0,04 % na uro
– pripravljenost na delo na dela proste dni 0,06 % na uro.
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(2) Dodatki, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu,
neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu:
– blagajniški riziko
0,3 % na dan
– trezorsko soključarstvo ali hrambo šifer
trezorja
0,2 % na dan
– prevoz trezorskih vrednosti preko državne meje
0,3 % na dan
– nošenje orožja
0,3 % na dan
– delo v prostorih brez naravne osvetlitve 0,4 % na dan.
4. člen – Nadomestilo plače
Za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe pripada delavcu nadomestilo plače v višini 90 % njegove plače v
preteklem trimesečju za polni delovni čas.
5. člen – Plačilo presežka neizkoriščenih ur
Plačilo iz petega odstavka 91. člena te pogodbe se opravi
v višini delavčeve urne postavke osnovne plače za pretekli
mesec, povečane za 10 %.
6. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom
Prehrana med delom
Znesek povračila stroškov prehrane med delom se določi
s kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali s splošnim aktom delodajalca, vendar ne v nižjem znesku, kot je delodajalec izplačal
v novembru 2012.
Prevoz na delo in z dela
(1) Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša
100 % zneska najcenejšega javnega prevoza.
(2) Kjer ni možen prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi,
se delavcu obračunajo stroški za prevoženi kilometer v višini
15 % cene litra motornega bencina (95 oktanov), vendar ne
več kot določa vladna uredba o višini povračil stroškov, do
najbližje postaje javnega prevoznega sredstva, od tam naprej
pa pod pogoji in na način, določen v prejšnjem odstavku tega
člena.
7. člen – Druge materialne pravice
Regres za letni dopust
(1) Skladno s prvim odstavkom 68. člena te kolektivne
pogodbe delodajalec izplača regres za letni dopust za leti 2013
in 2014 v višini najmanj 80 % povprečne plače predpreteklega
meseca zaposlenih v Republiki Sloveniji.
Jubilejna nagrada
(1) Za jubilejne nagrade za neprekinjeno delovno dobo pri
zadnjem delodajalcu pripada delavcu:
– za 10 (deset) let neprekinjene delovne
dobe pri zadnjem delodajalcu
460 eur,
– za 20 (dvajset) let neprekinjene delovne
dobe pri zadnjem delodajalcu
689 eur,
– za 30 (trideset) let neprekinjene delovne
dobe pri zadnjem delodajalcu
919 eur,
– za 40 (štirideset) let neprekinjene delovne
dobe pri zadnjem delodajalcu
919 eur.
(2) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu se lahko dogovorijo višji zneski jubilejnih nagrad.
Solidarnostne pomoči
Na podlagi prvega odstavka 72. člena te kolektivne pogodbe pripada ob smrti delavca solidarnostna pomoč v višini
3.443,00 evrov.
8. člen – Bruto zneski
Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi in v tej tarifni prilogi so
v bruto zneskih.
9. člen – Veljavnost
Tarifna priloga te kolektivne pogodbe se uporablja od 1. 1.
2013. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta najkasneje do
30. 9. 2014 pristopili k pogajanjem za novo tarifno prilogo. Če

Uradni list Republike Slovenije
le-ta ni sklenjena do 31. 12. 2014, se ta tarifna priloga uporablja
do sklenitve nove oziroma najkasneje do 31. 3. 2015.
Ljubljana, dne 31. januarja 2013
Sindikat bančništva
Sindikat Nove
Združenje bank
Slovenije
Ljubljanske banke
Slovenije
Predsednik
Predsednik
Predsednik NS ZBS
Tomaž Boltin l.r. Miran Marentič l.r. mag. Dušan Drofenik l.r.
Direktor
dr. France Arhar l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 1. 2.
2013 izdalo potrdilo št. 02047-6/2005/11 o tem, da je Tarifna
priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije
za leti 2013 in 2014 vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 44/3.

389.

Odločba Sveta za avtorsko pravo

Številka: 31229-11/2007
Datum: 10. 12. 2012

ODLOČBA
Svet za avtorsko pravo (v nadaljevanju: Svet) je v zadevi
vlagatelja Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, Ljubljana, Šmartinska 152, proti
nasprotni stranki, o zahtevi za določitev primerne tarife in tarife
za čas postopka pred Svetom, na podlagi prvega odstavka
157.b člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP) dne 6. 11. 2012

o d l o č i l:
1. Zahtevi za določitev primerne tarife in tarife za čas
postopka pred Svetom se zavrneta.
2. O stroških postopka bo izdan poseben sklep.

Obrazložitev
I.
Vlagatelj je dne 12. 9. 2007 zahteval določitev primerne
tarife za nadomestila za predvajanje fonogramov med avtobusnim prevozom, tri mesece kasneje, dne 21. 12. 2007 pa
je predlagal še določitev tarife za čas postopka pred Svetom.
Navedel je, da je njegova glavna dejavnost kolektivno
uveljavljanje in zaščita pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Ustanovljen je bil leta 1997, od leta 2000 pa ima
za njeno izvajanje dovoljenje Urada za intelektualno lastnino
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Urad).
Trdil je, da obveznost plačila nadomestila za predvajanje fonogramov avtoprevoznikov določa 130. člen ZASP
(sekundarna uporaba fonogramov). Avtoprevozniki, mednje
sodijo tudi avtobusni prevozniki, so združeni v Sekciji za
promet pri Obrtni zbornici Slovenije in Združenju za promet
in zveze pri Gospodarski zbornici Slovenije. Poudaril je, da
je plačevanje nadomestil za uporabo glasbe na javnih prevoznih sredstvih več desetletna praksa v sosednjih državah
in državah članicah Evropske Unije.
Na pozive k sklenitvi sporazuma o plačilu nadomestil
za uporabo varovanih del iz repertoarja vlagatelja, Sekcija
za promet Obrtne zbornice Slovenije ni odgovorila; prav tako
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se ni odzvala na vabilo k pogajanjem, objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 33/07 z dne 13. 4. 2007.
Predlagal je naslednjo tarifo za nadomestila za predvajanje fonogramov med avtobusnim prevozom: za javni
prevoz na rednih linijah (za mestni, primestni in lokalni notranji promet) v višini 2,38 EUR; 3,58 EUR za medkrajevni
promet in 4,77 EUR za mednarodni promet, medtem ko naj
bi nadomestilo za turistične prevoze znašalo 17,90 EUR
(za notranji promet) in 23,85 EUR (za mednarodni promet).
V primeru, da bi se nadomestilo lahko obračunalo po več
različnih tarifnih postavkah, se v obzir vzame najvišja (s tem
obsega tudi nižje postavke); plačevalo naj bi se mesečno
za vsak avtobus z vgrajeno napravo za javno priobčitev in
uporabo fonogramov.
Določitev tarife za čas postopka je vlagatelj zahteval
dne 21. 12. 2007. Ob tem je zapisal, da sta imeli dve največji
podjetji mestnega prevoza v svojem voznem parku manj kot
250 avtobusov.
Svet v novi sestavi je (zaradi časovne oddaljenosti vložitve zahteve) dne 29. 6. 2012 vlagatelja pozval, da izjavi ali
pri zahtevah še vztraja. Slednji je pojasnil, da želi odločitev.
Posledično je Svet sklenil, da mora založiti ustrezna
sredstva za kritje stroškov njegovega delovanja.1
Z nadaljnjim sklepom, z dne 3. 10. 2012, je Svet vlagatelju naložil dopolnitev: da mora opredeliti nasprotno stranko
– reprezentativno združenje uporabnikov ter navesti dejstva
in predlagati dokaze, na katere opira svoji zahtevi.
Pri tem ga je opozoril na posledice, če ne bo ravnal v
skladu z nalogi.
Nanj se je vlagatelj pravočasno odzval; navedel je, da
so tri združenja reprezentativna: Avtoprevozniška zbornica, Gospodarska zbornica in Obrtno-podjetniška zbornica.
Zbornice je kratko orisal (kdaj so bile ustanovljene, obliko
članstva (prostovoljno/obvezno) in način delovanja).
V zvezi s pozivom naj navede dejstva in predlaga dokaze, na katere opira svoji zahtevi, pa je ponovil že zapisano
o vsebini 130. člena ZASP. Pri tem je trdil, da tarifa za javno
priobčitev na vlakih in avtobusih na Madžarskem znaša
555 forintov za prevozno sredstvo na mesec, v vlogi pa je
navedel še tabele oziroma izseke tarif za Finsko, Srbijo in
Hrvaško. Vztrajal je pri predlagani tarifi in trdil, da je primerna, pri tem pa opozoril na dejstvo, da na prevozih prihaja do
priobčitve fonogramov. Zapisal je še, da prevozna podjetja
ustvarjajo večmilijonske prihodke letno (LPP d.o.o.: 31,6 milijonov EUR; Izletnik Celje d.d.: 19,9 milijonov EUR; Alpetour
potovalna agencija d.d.: 17 milijonov EUR; Veolia transport
Štajerska d.d.: 15,5 milijonov EUR; Veolia transport Dolenjska in Primorska d.d.: 12,2 milijonov EUR, Koratur d.d.:
6,2 milijonov EUR in Relax trans d.o.o.: 2,6 milijonov EUR).
II.
Zahtevi za določitev primerne tarife in tarife za čas
postopka pred Svetom nista utemeljeni.
(1) Odločilna dejstva (bistveno dejansko stanje):
Vlagatelj je zahteval, da Svet določi primerno tarifo
in tarifo za čas postopka za predvajanje fonogramov med
avtobusnimi prevozi. Svoji zahtevi je podkrepil s citatom
komentarja 130. člena ZASP.2 Pri tem je pojasnil, da slednji
točno določa skupine uporabnikov, ki so dolžni plačati nadomestilo za uporabo glasbe na javnih prevoznih sredstvih. To
je ustaljena praksa v sosednjih državah in državah Evropske
Unije. Predlagal je še mesečno višino nadomestil za posamezne tipe prevozov ter obračun za vsako vozilo z vgrajeno
napravo za uporabo in javno priobčitev fonogramov. V primeru več postavk, bi se upoštevala najvišja (obsegala bi tudi
nadomestila na razdaljah z nižjimi postavkami).
1 Sklep o založitvi predujma je vlagatelj prejel dne 11. 9. 2012
in še istega dne založil sredstva v višini 5.000,00 EUR.
2 Gre za Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) s komentarjem, Ljubljana: Gospodarski vestnik 1997, stran 313.
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Predlog za izdajo tarife za čas postopka je vseboval
še nadaljnjo navedbo o številu avtobusov v dveh največjih
podjetjih za mestni prevoz (manj kot 250 avtobusov).
Na poziv Sveta je v vlogi navedel tabele oziroma izseke
tarif za Finsko, Srbijo in Hrvaško. Pri tem je pojasnil, da je
tarifa za javno priobčitev na vlakih in avtobusih na Madžarskem 555 forintov za prevozno sredstvo na mesec. Poudaril
je, da na prevozih prihaja do priobčitve fonogramov ter da
prevozna podjetja ustvarjajo večmilijonske prihodke letno
(LPP d.o.o.: 31,6 milijonov EUR; Izletnik Celje d.d.: 19,9 milijonov EUR; Alpetour potovalna agencija d.d.: 17 milijonov
EUR; Veolia transport Štajerska d.d.: 15,5 milijonov EUR;
Veolia transport Dolenjska in Primorska d.d.: 12,2 milijonov
EUR, Koratur d.d.: 6,2 milijonov EUR in Relax trans d.o.o.:
2,6 milijonov EUR).
(2) Pravna podlaga (navedba predpisov na katere se
odločba opira):
Svet je svojo odločitev oprl na ZASP (Uradni list RS,
št. 21/95 z dne 14. 4. 1995, št. 9/01 z dne 9. 2. 2001, št. 30/01
z dne 26. 4. 2001, št. 43/04 z dne 26. 4. 2004, št. 94/04 z
dne 26. 8. 2004, št. 17/06 z dne 17. 2. 2006, št. 44/06 z dne
25. 4. 2006, št. 139/06 z dne 29. 12. 2006, št. 16/07 z dne
23. 2. 2007, št. 68/08 z dne 8. 7. 2008 ter odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije: sklep št. U-I-149/98-36
z dne 28. 6. 2001, odločba št. U-I-200/02-12 z dne 13. 5.
2004 in odločba št. U-I-191/09-7 z dne 30. 11. 2010) ob
smiselni uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku
(v nadaljevanju: ZUP; Uradni list RS, št. 80/99 z dne 1. 10.
1999, št. 70/00 z dne 8. 8. 2000, št. 52/02 z dne 14. 6.
2002, št. 73/04 z dne 5. 7. 2004, št. 22/05 z dne 8. 3. 2005,
št. 119/05 z dne 28. 12. 2005, št. 24/06 z dne 7. 3. 2006,
št. 105/06 z dne 12. 10. 2006, št. 126/07 z dne 31. 12. 2007,
št. 65/08 z dne 30. 6. 2008, št. 8/10 z dne 5. 2. 2010 ter sklep
Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-54/06-32 z
dne 27. 5. 2009).
(3) Nosilni razlogi (razlogi, odločilni za presojo oziroma
razlogi, zaradi katerih ni bilo ugodeno zahtevam):
Vsaka stranka mora navesti dejstva in predlagati dokaze, na katere opira svoje predloge ali s katerimi izpodbija
navedbe in dokaze druge stranke. Svet ni vezan na dokazne predloge in zahtevke strank (peti odstavek 157.a člena
ZASP).
Svet lahko strankam kadarkoli naloži, da predložijo
dodatno gradivo in podatke, za katere presodi, da bi lahko
koristili postopku, zlasti da pripravijo ustrezna poročila, predložijo izvedenska mnenja in podobno. Svet glede na vse
okoliščine presodi, kakšen pomen ima to, da stranka ni ravnala v skladu z nalogom (šesti odstavek 157.a člena ZASP).
Pisna zahteva za določitev primerne tarife mora med
drugim vsebovati obrazložitev spornih vprašanj in predlog
tarife, ki naj jo določi Svet, oziroma predlog rešitve drugega
spornega vprašanja (tretji odstavek 157.a člena ZASP).
S tarifo za uporabo avtorskih del se določita višina in
način izračunavanja avtorskega honorarja ali nadomestila,
ki ga mora posamezni uporabnik plačati kolektivni organizaciji za uporabo avtorskega dela iz repertoarja kolektivne
organizacije (prvi odstavek 156. člena ZASP). Pri določanju
primerne tarife se upoštevajo zlasti celotni bruto prihodek,
ki se doseže z uporabo avtorskega dela, ali, če to ni mogoče, celotni bruto stroški, povezani s to uporabo; pomen
avtorskega dela za dejavnost uporabnika; razmerje med
varovanimi in nevarovanimi avtorskimi deli, ki so uporabljena; razmerje med pravicami, ki se upravljajo kolektivno ali
individualno; posebna zahtevnost kolektivnega upravljanja
pravic zaradi določene uporabe avtorskih del in primerljivost
predlagane tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij
v drugih, predvsem sosednjih državah Evropske skupnosti,
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ob upoštevanju bruto domačega proizvoda na prebivalca v
enoti kupne moči (tretji odstavek 156. člena ZASP).
Na citirane določbe je bil vlagatelj izrecno opozorjen;
s sklepom ga je Svet pozval, da navede (potrebna) dejstva
in predlaga dokaze zanje, na podlagi katerih bi bilo mogoče
določiti tarifo nadomestil za uporabo njegovih varovanih del.
Trditev, da so v ZASP »natančno določene skupine
uporabnikov, ki so dolžne plačevati nadomestilo v skladu
z veljavno zakonodajo, plačevanje nadomestil za uporabo
glasbe na javnih prevoznih sredstvih pa je več desetletna
praksa tako v sosednjih državah, kot tudi drugod v Evropski
Uniji« zagotovo ne izpolnjuje standarda, ki ga vlagatelju nalaga določba petega odstavka 157.a člena ZASP. Zapisano
velja za citat komentarja ZASP, kakor tudi za pojasnilo, da
»sta imeli dve največji podjetji, ki skrbita za mestni prevoz v
dveh naših največjih mestih, v svojem parku skupaj manj kot
250 avtobusov« in podatek o prihodkih prevoznih podjetij.
Kolektivno organizacijo, kot pobudnika in predlagatelja
(torej vložnika) tarife zadane trditveno in dokazno breme glede postavk in dejanskih okoliščin za utemeljitev njihove primernosti.3 To pomeni, da mora navesti dejstva in predlagati
dokaze na katere opira svoj predlog: obrazložiti in utemeljiti
posamezne tarifne postavke (višino in način izračunavanja;
prvi odstavek 156. člena ZASP), kakor tudi njihovo primernost (dejanske okoliščine; tretji odstavek 156. člena ZASP).
V nasprotnem primeru Svet presodi, kakšen pomen ima to,
da vlagatelj ni ravnal po citirani določbi. Zapisano drugače,
Svet bodisi ne upošteva trditev (ki niso podkrepljene z dokazi
ali pa so presplošne) oziroma zavrne zahtevo.4 Brez ustrezne trditvene (in dokazne) podlage sploh ni mogoče presoditi
vsebine in primernosti predlagane tarife.
Kot že poudarjeno, je Svet vlagatelja pozval k dopolnitvi
zahtev.5 Naložil mu je, da navede dejstva in predlaga dokaze, na katere opira svoji zahtevi (peti odstavek 157a. člena
ZASP): prvenstveno opredeli avtorska dela, za katera zahteva plačilo nadomestil in v tem pogledu poda trditve v smislu
tretjega odstavka 156. člena ZASP (celotni bruto prihodek,
ki se doseže z uporabo avtorskega dela, ali, če to ni mogoče, celotni bruto stroški, povezani s to uporabo; pomen
avtorskega dela za dejavnost uporabnika; razmerje med
varovanimi in nevarovanimi avtorskimi deli, ki so uporabljena; razmerje med pravicami, ki se upravljajo kolektivno ali
individualno; posebna zahtevnost kolektivnega upravljanja
pravic zaradi določene uporabe avtorskih del; primerljivost
predlagane tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij v drugih, predvsem sosednjih državah Evropske Unije,
ob upoštevanju bruto domačega proizvoda na prebivalca v
enoti kupne moči). Pri tem ga je izrecno opozoril, da mora za
podana stališča in razlage predlagati tudi ustrezne dokaze (s
sklici nanje); da naj pri tem upošteva predvsem citirani tretji
odstavek 156. člena ZASP ter na posledice v primeru, če ne
bo ravnal v skladu z zahtevanim.
Na sklep o dopolnitvi zahteve se vlagatelj ni ustrezno
odzval: ni navedel ne potrebnih dejstev, še manj pa zanje
ponudil dokaze, niti ni predlagal podaljšanja roka za opravo teh dejanj. Nasprotno, najprej je ponovil splošen citat,
povzet iz komentarja 130. člena ZASP, v nadaljevanju pa je
ponudil posamezne izseke tarif Madžarske, Finske, Srbije
in Hrvaške. Poleg tega, da so v tujem jeziku (razen tarife za
3 Tako Miha Trampuž: Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic: ureditev v Sloveniji in Evropski skupnosti, Ljubljana:
GV Založba 2007, stran 141.
4 Primerjaj Miha Trampuž: Kolektivno upravljanje avtorske in
sorodnih pravic: ureditev v Sloveniji in Evropski skupnosti, Ljubljana: GV Založba 2007, stran 142.
5 Zlasti, ker je vlagatelj v predlogu za izdajo tarife za čas postopka pred Svetom z dne 21. 12. 2007 očital, da ni prejel nobenega odgovora, ne »morebitne zahteve za dodatno dokumentacijo« .
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Madžarsko), vlagatelj le-teh z ničemer ni opredelil. Tako ni
jasno, kdo je Gergely Bekeš (in kaj kolektivna organizacija
EJI), ki naj bi posredoval podatek o nadomestilu za javno
priobčitev na vlakih in avtobusih na Madžarskem v višini
555 forintov za prevozno sredstvo na mesec. Ta trditev je
povsem splošna in nepreverljiva (nedokazana). Omenjena
vsota obsega dve vrsti prevoza (avtobusni in z vlakom),
medtem ko se zahtevi vlagatelja nanašata le na avtobusni
prevoz.6 Odveč je pripominjati, da ni znano kdaj je bila tarifa
oblikovana ter da je znesek v tuji valuti.
Zapisano velja za preostale izseke tarif. Tako za finsko
in srbsko tarifo ni navedeno, kdo jo je izdal in kdaj; za katera
nadomestila je oblikovana (ali se nanaša na (sekundarno)
radiodifuzno oddajanje in/ali drugo obliko javne priobčitve),
izostala je primerjava glede na različne oblike prevoznih
sredstev (oziroma uporabnikov) in podobno.
Tudi hrvaška tarifa je neopredeljena: ni jasno, kdo jo je
izdal in kdaj; za katera nadomestila je oblikovana (za (sekundarno) radiodifuzno oddajanje in/ali drugo obliko javne priobčitve), manjka primerjava glede na različne oblike prevoznih
sredstev (oziroma uporabnikov) in tako dalje.
Podatek o prevoznih podjetjih pa je povsem splošen:
ni zapisano ne na katero leto se nanaša, niti kakšna je
struktura prihodka in dejavnosti (katere dejavnosti oziroma
storitve obsega; koliko od tega je avtobusnih prevozov in na
kakšnih razdaljah).
Vlagatelj navkljub izrecnemu pozivu Sveta, v katerem
je bil opozorjen na pravne posledice neustrezne dopolnitve
svojih zahtev, v ničemer ni opredelil ne vsebine ne primernosti predlagane tarife. Slednja se določa po šestih (zgoraj)
naštetih merilih (tretji odstavek 156. člena ZASP). Le-ta so
orodje za določitev primerne tarife in veljajo za vse vrste tarif
(sporazumno tarifo po drugem odstavku 156. člena ZASP,
začasno tarifo kolektivne organizacije po četrtem odstavku
156. člena ZASP, tarifo za čas postopka pred Svetom po
drugem odstavku 157.b člena ZASP in prisojeno primerno
tarifo po prvem odstavku 157.b člena ZASP). Pojem »primernosti« je pravni standard, ki se šele z odločitvijo (kolektivne
organizacije same oziroma sporazumom med kolektivno
organizacijo in reprezentativnim združenjem uporabnikov,
ali odločbo Sveta oziroma Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije) vsebinsko napolni. Do tega pride z uporabo naštetih meril iz tretjega odstavka 156. člena ZASP ali drugih
ustreznih meril. Seznam iz tretjega odstavka 156. člena
ZASP seveda ni taksativen, možna so tudi druga merila, ki
pa jih mora vlagatelj navesti in izkazati. Brez dvoma pa ta
merila (merila iz tretjega odstavka 156. člena ZASP in/ali
druga merila) določajo vsebino in primernost tarife. Primerna
tarifa je rezultat uporabe teh pravil.7
Tarifa mora biti ustrezno obrazložena in utemeljena:
navedena morajo biti dejstva in predlagani dokazi, na katere
se opira (peti odstavek 157a. člena ZASP).8
Edini oprijemljiv podatek, ki ga je vlagatelj Svetu ponudil, je predlagana višina nadomestil za posamezne oblike
prevozov. Ta pa, kot že poudarjeno, ne zadošča za vsebinsko odločanje Sveta (za določitev primerne tarife in tarife
za čas postopka pred Svetom). Svet je zato zahtevi zavrnil.
Nenazadnje pa Svet opozarja na obsežno prakso Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o dolžnosti navajanja
Ni znan delež avtobusnih prevozov.
Miha Trampuž: Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih
pravic: ureditev v Sloveniji in Evropski skupnosti, Ljubljana: GV
Založba 2007, stran 90 in tam našteta praksa Ustavnega sodišča
Republike Slovenije, stran 104.
8 To izhaja iz načela transparentnosti oziroma preglednosti
(predvsem metode/pravila za izračunavanje in preverjanje tarif).
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in predlaganja dokazov v postopkih, kjer se smiselno uporablja ZUP.9
(4) O nasprotni stranki:
Svet na tem mestu podaja še kratko pojasnilo glede
poziva k opredelitvi nasprotne stranke.
Stranka je lahko vsaka fizična oseba in pravna oseba
zasebnega ali javnega prava, na katere zahtevo je začet
postopek ali zoper katero teče postopek (smiselna uporaba
prvega in drugega odstavka 42. člena ZUP v zvezi s sedmim
odstavkom 157.a člena ZASP). Lastnost stranke ima le oseba, o katere pravici, obveznosti ali pravni koristi se v konkretnem postopku odloča; slednje določa materialni predpis.10
Kolektivna organizacija ali reprezentativno združenje
uporabnikov lahko kadarkoli po objavi začasne tarife ali če
po štirih mesecih od začetka pogajanj ne skleneta skupnega
sporazuma, zahteva, da Svet določi primerno tarifo ali odloči
o drugem spornem vprašanju v zvezi s skupnim sporazumom (prvi odstavek 157.a člena ZASP).
Pravice in pravne koristi, o katerih se odloča v posameznem postopku, določa materialni predpis, v predmetni
zadevi je to ZASP. Slednji Svetu nalaga, da pošlje zahtevo za določitev primerne tarife in tarife za čas postopka
nasprotni stranki, konkretno reprezentativnemu združenju
uporabnikov, da se o njej izreče (četrti odstavek v zvezi s
prvim odstavkom 157.a člena ZASP).
Vlagatelj v predlogu za določitev primerne tarife in tarife
za čas postopka pred Svetom ni opredelil reprezentativnega
združenja.11
Svet v prejšnji sestavi je posredoval predlog za določitev primerne tarife Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije brez
predhodnega poziva vlagatelju, da opredeli nasprotno stranko.
Toda Svet ni mogel sklepati kdo je nasprotna stranka
v tem postopku12 in je zato pozval vlagatelja, naj jo opredeli
(sklep z dne 3. 10. 2012). Pri tem ga je opozoril, da mora
podati točno ime (firmo) in naslov (poslovni naslov) reprezentativnega združenja (ime in naslov iz Poslovnega registra
Slovenija oziroma Sodnega registra).
Tudi tej zahtevi vlagatelj ni sledil: navedel je le imena oziroma nazive potencialnih reprezentativnih združenj
uporabnikov, brez njihovih naslovov in trditev ter dokazov, s
katerimi bi izkazoval njihovo reprezentativnost.
III.
Stroški postopka:
O stroških postopka pred Svetom bo le-ta odločil s posebnim sklepom (sedmi odstavek 157.d člena ZASP).
Pravni pouk: Zoper to odločbo je dovoljena tožba, ki
se vloži pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije v 30 dneh
od vročitve odločbe (prvi odstavek 157.d člena ZASP).
Predsednica Sveta
Mojca Mlakar l.r.
9 Na primer: Sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
št. U 298/2002 z dne 2. 7. 2003, št. I Up 349/2005 z dne 31. 5.
2006, št. I Up 1336/2004 z dne 26. 1. 2006 in I Up 387/2004 z
dne 18.4.2005. Primerjaj tudi Sklep Ustavnega sodišča Republike
Slovenije št. Up-94/95 z dne 24. 11. 1998.
10 Primerjaj sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
opr. št. X Ips 1134/2006 z dne 4. 3. 2010, X Ips 906/2004 z dne
11. 2. 2009 in opr. št. X Ips 305/2007 z dne 9. 10. 2008.
11 Zapisal je le, da so avtoprevozniki združeni v Sekciji za
promet pri Obrtni zbornici Slovenije in Združenju za promet in
zveze pri Gospodarski zbornici Slovenije ter da se prva ni odzvala
na vabilo k pogajanjem.
12 Reprezentativna so namreč tista združenja uporabnikov,
ki predstavljajo večino uporabnikov na področju neke dejavnosti
glede na njihovo število ali če jim drug zakon priznava reprezentativnost (prvi odstavek 157. člena ZASP).
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OBČINE
CELJE
390.

gotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom
OPPN poslati pristojnemu ministrstvu.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Dečkovo naselje – »OPPN DPZ 12«

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 57/2012, 108/09 ZVO-1B,
108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 –
ZKZ-C, 57/12) in 43/11 – ZKZ-C) 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 začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Dečkovo naselje
– »OPPN DPZ 12«
1.
Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta
Območje OPPN opredeljuje Zazidalni načrt Lahka industrija, Odlok o »Gospodarski coni« v Celju (Uradni list SRS,
št. 22-1411/77).
Na parceli 10/1 je stanovanjska hiša, ki sledi nizu stanovanjskih hiš ob Dečkovi cesti in je zadnja na zahodu tega niza.
Ostali del območja je nepozidano stavbno zemljišče.
Pobudniki spremembe prostorskega akta želijo na območju zgraditi objekt centralne dejavnosti, namenjen zdravstvenim in zobozdravstvenim ambulantam.
Sprememba podrobnejše namenske rabe obravnavanega
območja je skladna s 56.a členom Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B),
(Uradni list RS, št. 57/12).
2.
Območje OPPN
Območje OPPN je zemljišče med Dečkovo cesto na severu, atletskim stadionom na zahodu in jugu ter stanovanjsko
gradnjo na vzhodu.
Velikost območja je 8,03 a in zajema parcelne št. 10/1, 9/6
in 1/16, vse k.o. Celje.

4.
Roki za pripravo
Postopek priprave in sprejemanja OPPN poteka skladno
z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju in se predvidoma zaključi v letu 2013.
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje,
Lava 11, Celje,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni
energije d.d.,
– 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,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Celje,
Glavni trg 1, Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve
posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Pobudniki in investitorji OPPN so:
Malinger Maristella, Zagrad 31c, Celje
Štolfa Marko, Plečnikova ulica 10b, Celje
Kolar Milan, Zadobrova 49b, Škofja vas.
Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Mestna
občina Celje (pripravljavec).
Geodetski načrt za izdelavo OPPN je dolžen investitor
pridobiti od pooblaščenega izvajalca na svoje stroške. Le-ta
mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika
o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Po končanem postopku je investitor dolžan predati pripravljavcu dva izvoda sprejetega PA v tiskani in digitalni obliki.

3.

6.

Način pridobitve strokovnih rešitev
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku
skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07).
Pri izdelavi nove prostorske ureditve je kot izhodišče
potrebno upoštevati zasnovo atletskega stadiona s spremljevalnimi objekti in infrastrukturo.
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati in proučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
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),
– Odlok o »Gospodarski coni« v Celju (Uradni list SRS
št. 22-1411/77).
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek za-

Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2013
Celje, dne 28. januarja 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

391.

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

Uradni list Republike Slovenije

Št.

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA ŠTORE
obračun po merilcih
brez DDV z DDV
variabilni del cene
0,0796 0,0955 €/KWh
priključna moč – fiksni del
cene
1,7093 2,0511 €/KW/mes.
števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)
0,0094 0,0113 €/m2 /mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene, velja od 1. 2. 2013, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem, so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS,
št. 31/10), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike
Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.
Skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih se ob ceni ogrevanja zaračunava
tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti v višini
0,05 EURc/kWh.
Skladno z ZDDV je v cenah z DDV vključen 20  % davek
na dodano vrednost.

70

71

72

73
74

Celje, dne 1. februarja 2013
ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor

ČRNOMELJ
392.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj
za leto 2013

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11)
je Občinski svet Občine Črnomelj na 18. redni seji dne 31. 1.
2013 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj
za leto 2013

40

41

42
43

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2013
(Uradni list RS, št. 18/12) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Proračun
leta 2013

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 14.900.857
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.458.688

B.
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DAVČNI PRIHODKI
9.414.438
700 Davki na dohodek in dobiček
8.488.938
703 Davki na premoženje
643.000
704 Domači davki na blago in storitve
282.500
NEDAVČNI PRIHODKI
1.044.250
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
749.256
711 Takse in pristojbine
15.000
712 Denarne kazni
33.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
70.000
714 Drugi nedavčni prihodki
176.994
KAPITALSKI PRIHODKI
414.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
234.000
722 Prihodki od prodaje zemlj.
in nematerialnega premoženja
180.000
PREJETE DONACIJE
12.500
730 Prejete donacije iz domačih virov
12.500
TRANSFERNI PRIHODKI
4.015.669
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
2.177.322
741 Prejeta sred. iz dražavn. proračuna
iz sredstev pror. EU
1.838.347
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.742.740
TEKOČI ODHODKI
3.348.236
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
769.030
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
130.197
402 Izdatki za blago in storitve
2.355.482
403 Plačila domačih obresti
80.527
409 Rezerve
13.000
TEKOČI TRANFERI
7.180.130
410 Subvencije
278.844
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
3.587.910
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
846.011
413 Drugi tekoči domači transferi
2.467.365
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.511.682
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.511.682
INVESTICIJSKI TRANSFERI
702.692
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
79.330
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
623.362
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I. – II.)
–1.841.883
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DEL.

0

440 Dana posojila

0

Št.
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441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

C.
50

55

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

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

0

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

2.000.000

ZADOLŽEVANJE

2.000.000

500 Domače zadolževanje

2.000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

298.265

ODPLAČILA DOLGA

298.265

550 Odplačila domačega dolga

298.265

IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)

–140.148

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.701.735

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX=III.)

1.841.883

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

140.148

9009 Splošni sklad za drugo

140.148

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 podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi
k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
2. člen
Spremeni se 5. točka in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine
2.000.000 EUR.
Občina v letu 2013 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoči položaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje
zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda
soglasje k zadolževanju.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev

višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2013.
Št. 410-31/2012
Črnomelj, dne 31. januarja 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

393.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Črnomelj

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – ZUPUDPP popr.), 4., 8. in
17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07)
in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11)
je občinski svet na seji dne 31. 1. 2013 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Črnomelj
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (v nadaljevanju: Program opremljanja), ki
ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64,
Ljubljana, pod številko projekta 7403, v novembru 2012.
2. člen
(sestavni deli Programa opremljanja)
(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del Programa opremljanja vsebuje:
– obstoječo in načrtovano komunalno opremo iz načrta
razvojnih programov za tekoče in naslednje leto,
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne
opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov komunalne opreme
na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– merila za odmero komunalnega prispevka,
– izračun in odmero komunalnega prispevka.
(3) Grafični del Programa opremljanja vsebuje naslednje
karte:
Oznaka Naslov karte
1.1
Grafični izris cest in pripadajočih
objektov
1.2
Grafični izris vodovodnega omrežja
1.3
Grafični izris kanalizacijskega omrežja
1.4
Grafični izris objektov za ravnanje z
odpadki
1.5
Grafični izris javnih odprtih in zelenih
površin
2.1.a
Obračunsko območje cest in
pripadajočih objektov – CE (primar)

Merilo
1: 30 000
1: 30 000
1: 30 000
1: 30 000
1: 30 000
1: 90 000

Uradni list Republike Slovenije
2.1.b
2.2.a
2.2.b
2.3.a
2.3.b
2.4
2.5

Obračunsko območje cest in
pripadajočih objektov – CE (sekundar)
Obračunsko območje vodovodnega
omrežja – VO (primar)
Obračunsko območje vodovodnega
omrežja – VO (sekundar)
Obračunsko območje kanalizacijskega
omrežja – KA (primar)
Obračunsko območje kanalizacijskega
omrežja – KA (sekundar)
Obračunsko območje objektov
za ravnanje z odpadki – RO
Obračunsko območje javnih odprtih
in zelenih površin – JP

Št.

1: 90 000
1: 90 000
1: 90 000
1: 90 000
1: 90 000
1: 90 000
1: 90 000

3. člen
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– kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo
(ločen in mešan sistem) (v nadaljnjem besedilu: kanalizacijsko
omrežje),
– objekte za ravnanje z odpadki in
– javne odprte in zelene površine.
(2) Ceste in pripadajoči objekti po tem odloku so:
– javne ceste s pripadajočimi objekti,
– kanalizacijsko omrežje za padavinsko vodo,
– javna parkirišča in
– javna razsvetljava.
(3) Javne odprte in zelene površine po tem odloku so:
– športne in rekreacijske površine,
– parki in
– otroška igrišča.
(4) Grafični izris komunalne opreme je v grafičnem delu
Programa opremljanja.

(območje Programa opremljanja)
Program opremljanja velja na celotnem območju Občine
Črnomelj.

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA

4. člen

(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme)

(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema 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. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene
uporabe.
3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme
na obračunskem območju.
4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del
skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s
plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive
zavezance.
5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega
prispevka plača Občini Črnomelj.
6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na
komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta
ali spreminja njegovo namembnost.
7. Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
8. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen. Za parcelo
se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov ali
parcela iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
9. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(komunalna oprema)
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno
opremo:
– ceste in pripadajoče objekte,
– vodovodno omrežje,

6. člen

sta:

(1) Obračunski območji za ceste in pripadajoče objekte

– obračunsko območje z oznako CE (primar) za obstoječe lokalne ceste in zbirne mestne ceste na območju
Občine Črnomelj ter načrtovane ceste in pripadajoče objekte
iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in
naslednje leto,
– obračunsko območje z oznako CE (sekundar) za obstoječe mestne ceste in javne poti na območju Občine Črnomelj.
(2) Obračunski območji za vodovodno omrežje sta:
– obračunsko območje z oznako VO (primar) za obstoječe transportno in primarno vodovodno omrežje na območju
Občine Črnomelj in načrtovano primarno vodovodno omrežje
iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in
naslednje leto,
– obračunsko območje z oznako VO (sekundar) za obstoječe sekundarno vodovodno omrežje na območju Občine
Črnomelj in načrtovano sekundarno vodovodno omrežje iz
načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in
naslednje leto.
(3) Obračunski območji za kanalizacijsko omrežje sta:
– obračunsko območje z oznako KA (primar) za obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje na območju Občine
Črnomelj in načrtovano primarno kanalizacijsko omrežje iz
načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in
naslednje leto,
– obračunsko območje z oznako KA (sekundar) za obstoječe sekundarno kanalizacijsko omrežje na območju Občine Črnomelj.
(4) Obračunsko območje za objekte za ravnanje z odpadki je:
– obračunsko območje z oznako RO za obstoječe objekte za ravnanje z odpadki Občine Črnomelj in načrtovane
objekte za ravnanje z odpadki iz načrta razvojnih programov
Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto.
(5) Obračunsko območje za javne odprte in zelene površine:
– obračunsko območje z oznako JP za obstoječe javne
odprte in zelene površine na območju Občine Črnomelj.
(6) Grafični izris obračunskih območij je v grafičnem delu
Programa opremljanja.
(7) Za objekte, ki se ne nahajajo v obračunskih območij, prikazanih v grafičnem izrisu iz šestega odstavka tega
člena, se v primeru, da se lahko priključijo na posamezno
vrsto komunalne opreme, upošteva, da se nahajajo v tistih
obračunskih območjih posamezne vrste komunalne opreme,
v katerih se nahaja priključek na to vrsto komunalne opreme.
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IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI KOMUNALNE
OPREME
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V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV KOMUNALNE
OPREME NA ENOTO MERE

7. člen

8. člen

(skupni in obračunski stroški)

(preračun na enoto mere)

(1) Skupni stroški komunalne opreme po posameznih
vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so:

Obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na
m2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (v nadaljevanju: Ct), po posameznih vrstah komunalne
opreme in po obračunskih območjih so:

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI
Obračunsko območje

Skupni stroški (EUR)

CE (primar)

23.734.085

CE (sekundar)

29.712.889

VODOVODNO OMREŽJE
Obračunsko območje

Skupni stroški (EUR)

VO (primar)

14.667.390

VO (sekundar)

8.578.763

KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Obračunsko območje

Skupni stroški (EUR)

KA (primar)

7.902.030

KA (sekundar)

5.797.149

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Obračunsko območje

Skupni stroški (EUR)

RO

1.461.972

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE
Obračunsko območje

Skupni stroški (EUR)

JP

627.100

(2) Obračunski stroški komunalne opreme po posameznih
vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so:
CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI
Obračunsko območje

Cp (EUR/m2) Ct (EUR/m2)

CE (primar)

1,93

5,03

CE (sekundar)

2,60

6,93

VODOVODNO OMREŽJE
Obračunsko območje

Cp (EUR/m2) Ct (EUR/m2)

VO (primar)

0,87

2,23

VO (sekundar)

0,55

1,47

KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Obračunsko območje

Cp (EUR/m2) Ct (EUR/m2)

KA (primar)

1,28

2,65

KA (sekundar)

1,22

2,53

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Obračunsko območje

Cp (EUR/m2) Ct (EUR/m2)

RO

0,05

0,14

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE
Obračunsko območje

Cp (EUR/m2) Ct (EUR/m2)

JP

0,26

0,47

VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Obračunsko območje

Obračunski stroški
(EUR)

CE (primar)

22.547.381

(parcela)

CE (sekundar)

28.227.245

(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je
v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za površino parcele,
ki se upošteva pri odmeri komunalnega prispevka, upošteva
površino parcele iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt,
ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu
izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se za površino
parcele upošteva površino parcele iz projektne dokumentacije
za ta objekt ali površino parcele po podatkih iz uradnih evidenc
in veljavnega prostorskega akta. Če parcela objekta ni določena, se upošteva površina stavbišča pomnožena z 1,5.

VODOVODNO OMREŽJE
Obračunsko območje

Obračunski stroški
(EUR)

VO (primar)

8.931.113

VO (sekundar)

5.228.084

KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Obračunsko območje

Obračunski stroški
(EUR)

KA (primar)

5.465.366

KA (sekundar)

4.133.287

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI
Obračunsko območje

Obračunski stroški
(EUR)

RO

624.186

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE
Obračunsko območje

Obračunski stroški
(EUR)

JP

595.745

(3) Razlika med skupnimi in obračunskimi stroški so
stroški samoprispevkov, evropska sredstva, državna sredstva ipd.
(4) Skupni in obračunski stroški za ceste in pripadajoče objekte ter javne odprte in zelene površine vključujejo
DDV. Skupni in obračunski stroški za vodovodno omrežje,
kanalizacijsko omrežje in objekte za ravnanje z odpadki ne
vključujejo DDV.

9. člen

10. člen
(neto tlorisna površina)
(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je
v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva
neto tlorisno površino iz projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt,
ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu
izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se za neto tlorisno
površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva
neto tlorisno površino iz projektne dokumentacije za ta objekt
ali podatke iz uradnih evidenc.
11. člen
(namembnost)
(1) Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunalnega prispevka se objekte razvrsti po namembnosti glede na
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Št.

pretežni namen v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Kadar gre za funkcionalno zaokroženo območje, na
katerem se nahaja več med seboj povezanih stavb oziroma
gradbenih inženirskih objektov, je treba vsakega od teh objektov razvrstiti kot ločeno enoto.
(3) Pri vseh stavbah, z izjemo enostanovanjskih stavb
(CC-SI 11100) in dvostanovanjskih stavb (CC-SI 11210), se ne
glede na pretežni namen stavbe ločeno upošteva dele stavb v
kleti, ki so namenjene parkiranju in servisnim prostorom objekta
(garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).
12. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo)
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne
opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v
fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se vrsto komunalne opreme,
na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt,
ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se vrsto komunalne
opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo
omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi na
podlagi podatkov lastnika in upravljavca te vrste komunalne
opreme.
(4) Z objekti za ravnanje z odpadki so opremljeni vsi
objekti v na območju Občine Črnomelj. Z javnimi odprtimi
in zelenimi površinami so opremljeni vsi objekti na območju
obračunskega območja javnih odprtih in zelenih površin (JZ).
13. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto
tlorisne površine (Dt) na vseh obračunskih območjih in za vse
vrste komunalne opreme je 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnost) je 1, razen za naslednje
vrste objektov v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo
enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena:
STAVBE

FAKTOR
DEJAVNOSTI

1122

Tri- in večstanovanjske stavbe

1,1

1211

Hotelske in podobne gostinske
stavbe

1,1

12610

Stavbe za kulturo in razvedrilo
(samo igralnice)

1,3

12620

Muzeji in knjižnice

0,85

12630

Stavbe za izobraževanje in
znanstvenoraziskovalno delo

0,85

12640

Stavbe za zdravstveno oskrbo

0,8

12650

Stavbe za šport

0,8

1271

Nestanovanjske kmetijske
stavbe

0,7

1272

Obredne stavbe

0,9

1274

Druge nestanovanjske stavbe,
ki niso uvrščene drugje (samo
prevzgojni domovi, zapori,
vojašnice, stavbe za nastanitev
policistov, gasilcev, javne
sanitarije)

0,9

230

Industrijski gradbeni kompleksi
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VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov za vsako posamezno komunalno opremo, na
katero lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno
opremo se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov po posameznih obračunskih območjih te vrste komunalne opreme,
v katerih se nahaja objekt.
(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju se izračuna
na naslednji način:
KPij = (A(parcela) * Cpij * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ctij * Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KPij……….. znesek dela komunalnega prispevka, ki
pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju,
A(parcela)…… površina parcele,
Cpij………... obračunski stroški opremljanja kvadratnega
metra parcele oziroma njenega dela z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju,
Dp……….. delež parcele pri izračunu komunalnega
prispevka,
K(dejavnost)… faktor dejavnosti,
A(tlorisna)…… neto tlorisna površina objekta,
Ctij………… obračunski stroški opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno opremo na obračunskem območju,
Dt………... delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka,
i………...... posamezna vrsta komunalne opreme,
j………...... posamezno obračunsko območje.
15. člen
(izračun komunalnega prispevka v primeru povečanja
neto tlorisne površine ali spremembe namembnosti objekta)
Če se objektu poveča neto tlorisna površina ali spremeni
namembnost, je komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme enak razliki med komunalnim prispevkom po
povečanju neto tlorisne površine ali spremembi namembnosti
in komunalnim prispevkom pred povečanjem neto tlorisne površine ali spremembi namembnosti objekta. Če je razlika za
določeno vrsto komunalne opreme negativna, se komunalni
prispevek za to vrsto komunalne opreme ne plača.
VIII. PODROBNEJŠI PROGRAM OPREMLJANJA
16. člen
(podrobnejši program opremljanja)
(1) Podrobnejši program opremljanja je program opremljanja, s katerim se opremlja stavbna zemljišča z načrtovano komunalno opremo, ki ni upoštevana v tem Programu opremljanja.
(2) Če se obračunsko območje določene vrste komunalne
opreme iz 6. člena tega odloka prekriva z obračunskim območjem iste vrste načrtovane komunalne opreme iz podrobnejšega programa opremljanja, se obračunski stroški na enoto
mere iz 8. člena tega odloka na tem obračunskem območju
zmanjšajo na naslednji način:
Cpij (zmanjšan) = Cpij – Cpij
(podrobnejši program opremljanja) in
Cpij (zmanjšan) = Ctij – Ctij
(podrobnejši program opremljanja)

0,9

(3) Obračunski stroški na enoto mere iz 8. člena se lahko
zmanjšajo največ do vrednosti 0.
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IX. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
17. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek odmeri organ Občine Črnomelj,
pristojen za odmero komunalnega prispevka, (v nadaljevanju: pristojni organ) z odločbo na zahtevo zavezanca ali po
uradni dolžnosti. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri
odloča župan.
18. člen
(posebnosti pri odmeri komunalnega prispevka)
(1) Za dele stavb iz tretjega odstavka 11. člena tega odloka, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom objekta
(garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije), se komunalni
prispevek odmeri samo za ceste in pripadajoče objekte ter
vodovodno omrežje.
(2) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele, in sicer samo za ceste in pripadajoče objekte ter za tisto komunalno opremo, na katero se
objekti priključujejo prek samostojnih priključkov. Tako dobljeno
vrednost komunalnega prispevka se pomnoži s faktorjem 2.
(3) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom
o vrstah objektov glede na zahtevnost.
(4) Na območju ČR/14 – OPPN Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica se za ureditvene enote
UE 1, UE 2, UE 3, UE 4 in UE 7 šteje, da je bil v preteklosti z
opremljanjem teh stavbnih zemljišč komunalni prispevek že v
celoti plačan.
19. člen
(indeksiranje stroškov)
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z
določeno komunalno opremo (Ctij) se pri odmeri komunalnega
prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa
cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena
dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve
Programa opremljanja.
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– gradnjo neprofitnih stanovanj,
– gradnjo stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI 12630),
– gradnjo stavb za zdravstveno oskrbo (CC-SI 12640).
(2) Za gradnjo objektov iz prvega odstavka tega člena se
oprosti plačila komunalnega prispevka, če je 100 % lastnik in
investitor teh objektov Občina Črnomelj. Če je Občina Črnomelj lastnik in investitor samo dela objekta, se lahko oprostitev
upošteva le za ta del objekta.
(3) Za gradnjo objektov iz prvega odstavka tega člena se
oprosti plačila komunalnega prispevka, če se priključujejo na
že zgrajeno komunalno opremo ali na načrtovano komunalno
opremo, ki je že določena v načrtu razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto.
(4) Ne glede na odločbe prvih treh odstavkov se plačilo
komunalnega prispevka oprosti za objekte ali dele objektov
iz prvega odstavka, katerih investitor ni Občina Črnomelj, če
tako s sklepom odloči Občinski svet Občine Črnomelj.
(5) Občinski svet Občine Črnomelj lahko s sklepom
odloči, da se za gradnjo ne-stanovanjskih objektov, katerih
investitorji so krajevne skupnosti in društva, ki delujejo v javnem interesu, delno ali v celoti oprosti plačila komunalnega
prispevka. V tem primeru mora občina oproščena sredstva
iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih
prihodkov občinskega proračuna. Tovrstni nestanovanjski
objekti morajo izključno služiti namenu osnovne dejavnosti
posameznega društva, ki deluje v javnem interesu.
(6) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev
plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V tem primeru
mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega
proračuna.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(dokončanje postopkov za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah Odloka
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 15/08).
23. člen

X. POGODBA O OPREMLJANJU
20. člen

(vpogled v Program opremljanja)
Program opremljanja je na vpogled na Občini Črnomelj.

(pogodba o opremljanju)

24. člen

(1) Občina Črnomelj lahko za gradnjo načrtovane komunalne opreme na podlagi Programa opremljanja sklene
pogodbo o opremljanju.
(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo
komunalnega prispevka in Občina Črnomelj dogovorita, da bo
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradil del
ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcele, na kateri
namerava graditi objekt, oziroma za izboljšanje opremljenosti
parcele, na kateri ima obstoječi objekt. V tem primeru se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti
obeh strank.

(prenehanje veljavnosti občinskih predpisov
o komunalnem prispevku)

XI. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
21. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Plačilo komunalnega prispevka se ob upoštevanju
pogojev iz drugega in tretjega odstavka tega člena oprosti za:

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 15/08).
25. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0048/2012
Črnomelj, dne 31. januarja 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.
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394.

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln
na območju Občine Črnomelj

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini /ZT-1/ (Uradni list
RS, št. 24/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10 – R) in
16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11)
je Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne 31. 1. 2013
sprejel

ODLOK
o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju
Občine Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo prodajna mesta, način in
pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah na območju Občine Črnomelj (v nadaljevanju: Občina).
(2) Izraz »prodaja blaga zunaj prodajaln«, ki se uporablja
v tem odloku, pomeni prodajo blaga s potujočo prodajalno,
na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati, od vrat do vrat
in na tržnici ter priložnostno prodajo na prireditvah, sejmih in
shodih.
(3) V tem odloku uporabljena pojma »potujoča prodajalna« in »premična stojnica« ter vsi ostali uporabljeni pojmi imajo
enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja trgovino.
II. SPLOŠNI POGOJI ZA PRODAJO BLAGA
ZUNAJ PRODAJALN
2. člen
(1) Prodajalec, ki želi prodajati blago zunaj prodajaln na
območju Občine Črnomelj, mora predhodno pridobiti pisno
soglasje Občine Črnomelj.
(2) V primeru, da gre za prodajo blaga na prireditvah
lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse prodajalce, ki prodajajo na prireditvi.
3. člen
(1) Vlogo za izdajo soglasja je potrebno vložiti najmanj
7 dni pred pričetkom prodaje blaga.
(2) V vlogi mora biti navedeno in priloženo:
– podatki vlagatelja,
– način prodaje blaga zunaj prodajalne,
– vrsta blaga namenjenega prodaji,
– seznam lokacij (naslov, parcelna številka in podobno)
kjer se bo prodaja vršila,
– površina potrebna za prodajo,
– časovno obdobje prodaje (navedba dni oziroma obdobje
prodaje),
– predviden čas (ura) v katerem se bo prodaja vršila,
– soglasje organizatorja prireditve, če gre za organizirano
prireditev.
4. člen
(1) Soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini
Črnomelj izda občinska uprava Občine Črnomelj.
(2) Soglasje se izda za posamezna časovna obdobja v
letu, vendar največ za obdobje enega koledarskega leta.
(3) Občina lahko odreče izdajo soglasja če:
– so predlagane površine za tovrstno prodajo prostorsko
neustrezne za te namene. Pri tem se presoja prometna varnost, namembnost prostora po občinskem prostorskem načrtu
ali občinskem podrobnejšem prostorskem načrtu,
– se prodaja blaga zunaj prodajaln opravlja na javnih
površinah in drugih površinah na območju Občine, ki s pro-
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metnega in okoljevarstvenega vidika motijo bivalne pogoje v
okolju,
– prodajalec nima poravnanih svojih zapadlih obveznosti
do občine,
– je bila podana kršitev pogojev iz predhodno izdanih
soglasij.
5. člen
(1) Na prodajnem prostoru smejo prodajati:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke
in izdelke,
– posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in cvetja,
– društva in humanitarne organizacije,
– druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko na prodajnem prostoru prodajajo samo določeni, v prvem odstavku tega
člena navedeni prodajalci, če je tako opredeljeno s predpisom,
ki natančneje določa pogoje prodaje blaga na prodajnem prostoru (npr. tržni red).
6. člen
Prodaja se lahko opravlja tudi iz potujoče prodajalne na
javnih površinah na podlagi soglasja občinske uprave Občine
Črnomelj, v katerem se določi seznam mest za prodajo blaga
in vrsta blaga, ki se prodaja iz potujoče prodajalne.
7. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih
prodajnih mestih. Po preteku prodajnega časa in ko je blago
prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstraniti embalažo, odpadke in neprodano blago ter prodajno mesto
vzpostaviti v prvotno stanje.
8. člen
(1) Prodaja blaga na prodajnih mestih je prosta in se
opravlja v skladu z določili tega odloka in drugimi občinskimi in državnimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj
prodajaln.
(2) Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja
prodajalec.
9. člen
Za prodajo blaga na prodajnih mestih iz točke III/A, III/B
in III/C se smiselno uporabljajo določbe 7. in 8. člena tega
odloka.
III. PRODAJNA MESTA
10. člen
Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko izvaja na javnih
mestih ali na drugih mestih v Občini Črnomelj oziroma na
površinah, na katerih je v skladu z veljavnim Odlokom o občinskem prostorskem aktu Občine Črnomelj, dejavnost trgovine
dovoljena.
11. člen
(1) Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko izvaja:
A. na tržnem prostoru na območju Občine Črnomelj,
B. v okviru sejemske dejavnosti v Občini Črnomelj,
C. občasno na prireditvah (občinske in druge prireditve,
občinski praznik), shodih in podobno ter
(2) Za prodajo blaga zunaj prodajaln se lahko uporabljajo tudi druge javne površine ter površine v zasebni
lasti, ki niso posebej predvidene za tržnico, sejem ali druge
občasne priložnosti, ki so navedene v točki C prvega odstavka tega člena, če uporabnik prostora predhodno pridobi
soglasje občine.
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III/A. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
V OKVIRU TRŽNICE
12. člen
(1) Kot tržni prostor se uporablja prostor v starem mestnem jedru Črnomlja, in sicer plato med cerkvijo sv. Petra
in glasbeno šolo ter plato med cerkvijo in banko. Tržnica
posluje v skladu z veljavnim Tržnim redom trga v Črnomlju,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Črnomelj. S Tržnim
redom je urejeno trgovanje na tržnici v Črnomlju, lokacija
in obratovalni čas tržnice, pravice in obveznosti upravljavca
in prodajalcev, seznam in način prodaje blaga, s katerim se
trguje, nadzor prodaje in kvalitete blaga, vzdrževanje reda in
čistoče, pristojbine in druga določila za nemoteno delovanje
tržnice.
(2) Občina lahko s posebnim odlokom določi na območju
občine tržni red trga tudi za obratovanje tržnic na drugih lokacijah na območju občine, če so za to izpolnjeni pogoji.
III/B. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V OKVIRU
SEJEMSKE DEJAVNOSTI
13. člen
(1) Kot prostor za prodajo blaga zunaj prodajaln v okviru
sejemske dejavnosti se uporablja prostor pred Gasilskim domom v Črnomlju.
(2) Ne glede na določila iz prvega odstavka tega člena, se
lahko določi sejem tudi na drugih površinah v Občini Črnomelj
kolikor se izkaže potreba po tem in če so izpolnjeni pogoji. Pri
tem se presoja prometna varnost, namembnost prostora po
občinskem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnejšem
prostorskem načrtu.
III/C. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
NA OBČASNIH PRODAJNIH PROSTORIH
14. člen
Prodaja blaga zunaj prodajaln na občasnih prodajnih prostorih je prodaja na:
a) prireditvah, shodih in podobno ter
b) na površinah, ki niso posebej opredeljene v tem odloku,
če prodajalec predhodno pridobi soglasje Občine Črnomelj.
15. člen
(1) V času večjih prireditev iz točke a) 14. člena na območju Občine se prodajo zunaj prodajaln prilagodi potrebam
prireditve oziroma se prodajo zunaj prodajaln v času prireditve
začasno ustavi.
(2) Prodaja zunaj prodajaln iz točke b) 14. člena na območju Občine se opravlja na javnih površinah in drugih površinah na območju Občine, ki s prometnega in okoljevarstvenega
vidika ne motijo bivalnih pogojev v okolju.
16. člen
V vsakem naselju v občini Črnomelj je lahko določenih
več občasnih prodajnih prostorov, kateri so običajno v središču
naselij oziroma ob objektih javnega značaja.
17. člen
(1) Prodaja blaga na občasnem prodajnem prostoru se
lahko opravlja na
– javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasi Občine in
– površinah, ki so v zasebni lasti. V tem primeru je potrebno k vlogi iz 3. člena predložiti tudi pisno soglasje lastnika
ali upravljavca prostora, kjer se bo prodaja vršila. V pisnem
soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje
blaga.
(2) Prodajalec mora za prodajo blaga na površinah iz
prejšnje alineje zaprositi in pridobiti soglasje Občine.
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IV. PRISTOJBINE
18. člen
(1) Za uporabo javnih površin v času prireditev, shodov
in podobno ter drugih javnih površin za občasno prodajo blaga
zunaj prodajaln se plačuje pristojbina.
(2) Občina Črnomelj zaračunava pristojbino za uporabo
javne površine za prodajo blaga zunaj prodajaln po ceniku, ki
je priloga temu odloku. Vrednost pristojbine se lahko spreminja
s sklepom občinskega sveta.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je možna
brezplačna uporaba prodajnega prostora samo za namen in
dejavnosti v interesu Občine (npr. občinske prireditve, občinski
praznik in podobno).
(4) Pristojbino mora prodajalec poravnati v preračunanem
enkratnem letnem znesku ali pred vsakokratnim pričetkom
prodaje blaga oziroma na dan opravljanja prodaje.
V. NADZOR
19. člen
(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojna
občinska inšpekcijska in redarska služba.
(2) Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje prodajo zunaj
prodajaln po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
(1) Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če:
– opravlja prodajo blaga zunaj prodajaln na javnih in drugih površinah, brez soglasja Občine,
– opravlja prodajo blaga zunaj prodajaln v nasprotju z
izdanim soglasjem,
– po končani prodaji ne očisti prodajnega mesta.
(2) Z globo 150,00 EUR se kaznuje:
– odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena,
– posameznik, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, ali
fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VII. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 301-6/2011
Črnomelj, dne 31. januarja 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.
Priloga:
CENIK PRISTOJBINE ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE
ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBMOČJU
OBČINE ČRNOMELJ
Najem prodajnega mesta

dan

10,00 EUR

Za prodajno mesto se smatra površina, ki jo zavzame eno
prodajno vozilo (tovorno) ali ena stojnica v dimenziji največ
3 x 5 m.
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Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Kočevje

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju –
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPDPP-A, 109/12
– ZPNačrt-C) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na seji
dne 31. 1. 2013 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Kočevje
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Predvideno stanovanjsko območje Kočevje pri Črnomlju je del suburbanega območja mesta Črnomelj. Locirano
je ob regionalni cesti Črnomelj–Vinica in je hkrati polnilo
med dvema obstoječima predeloma mesta Črnomelj, med
Loko in Kočevjem. Z realizacijo predvidenega Občinskega
podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN)
se bodo odprle nove možnosti individualne stanovanjske
gradnje v mestu.
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11 in 105/11 – TP, v nadaljevanje
OPN) je obravnavano območje stavbno zemljišče, opredeljeno
s podrobno namensko rabo SSs, enota urejanja prostora je
ČR/13-OPPNb in je namenjeno za individualno stanovanjsko
pozidavo. Poleg bivanja so dovoljene tudi poslovne dejavnosti,
trgovina ter določene storitvene in druge dejavnosti s površino
prostorov za dejavnost do 60 m2. Preko območja naj bi potekala tudi povezovalna cesta z odcepa obvoznice za južni del
mesta, potek je označen z namensko rabo PC.
2. Območje OPPN
Obravnavano območje zajema zemljišča s parc. št. 746/3,
746/7, 746/8, 746/10, 746/11, 746/12, 747/1, 747/2, 751/6,
751/7, 752/2, 752/4, 752/6, 752/7, 752/8, 752/9, 752/11,
752/12, 752/14, 752/15, 755, del 756/2, 757, 758/1, del 758/2,
758/3, 758/4, 759, del 760/1, 760/2, 760/3, 760/4, 760/5, del
763/1, 763/2, del 763/9, del 766, 775/2, del 776/1, del 776/2,
del 777/2, 778/1, 778/2, 779, 782, del 783, del 786, del 1021/1,
del 1021/10, 1021/12, 2405/1 in del 2414/11, vse k.o. Loka. Po
potrebi in v interesu lastnikov zemljišč se zajame še ostale bližnje parcele tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno
in celovito ureditev obravnavanega območja. Okvirna velikost
območja je 34.900 m².
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Izdelajo se strokovne podlage ob upoštevanju podatkov,
ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev in drugih
podatkov.
4. Roki za pripravo
Priprava OPPN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
Faza
sklep o pripravi
objava sklepa v Uradnem
listu RS
izdelava osnutka
pridobivanje smernic
usklajevanje smernic za
načrtovanje
izdelava dopolnjenega
osnutka
izdelava okoljskega poročila
(po potrebi)

Nosilec
občinski svet
občina

Rok/dni
1
10

izdelovalec
nosilci urejanja
prostora
izdelovalec, občina

20
30

izdelovalec

30

izdelovalec op

30

3

14 / 15. 2. 2013 /

Stran

1895

Faza
Nosilec
Rok/dni
objava javnega naznanila v občina
10
Uradnem listu RS
javna razgrnitev in javna
občina, izdelovalec
30
obravnava
zavzemanje stališč do
občina, izdelovalec
10
pripomb
potrditev stališč do pripomb občinski svet,
10
in seznanitev javnosti
občina
priprava predloga
izdelovalec
15
pridobivanje mnenj nosilcev nosilci urejanja
30
urejanja prostora
prostora
usklajen predlog
izdelovalec
15
sprejem odloka na
občinski svet
1(15)
Občinskem svetu
objava odloka v Uradnem
občina
10
listu RS
Okvirni čas za dokončanje celotnega postopka je 9 mesecev.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih
podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj pomembna
s področja njihove pristojnosti za potrebe OPPN, so:
– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
– JP Komunala Črnomelj – področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto – področje telekomunikacij in zvez;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana – področje varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save;
– Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto – za področje državnih cest
– Občina Črnomelj – področje lokalnih cest.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN
pokazala potreba.
– Krajevna skupnost Črnomelj.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da
morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih
naknadno vključi v postopek.
6. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Stroške financiranja izdelave strokovnega dela in vodenja
postopka zunanjih izvajalcev se v celoti krijejo iz občinskega
proračuna.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni strani
Občine Črnomelj ter pošlje Ministrstvu pristojnemu za prostor.
Št. 350-2/2013
Črnomelj, dne 31. januarja 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

396.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Kmetija pri Vražjem kamnu

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju –
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPDPP-A, 109/12
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– ZPNačrt-C), 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11 – ZKZ-C)
ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne 31. 1.
2013 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Kmetija pri Vražjem kamnu
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Območje predlaganega Občinskega podrobnega
prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) z Občinskim
prostorskim načrtom za Občino Črnomelj (Uradni list RS,
št. 82/11 in 105/11 – TP, v nadaljevanju: OPN) ni predvideno.
Lokacija omenjenega območja OPPN se nahaja na Lokvah ob
obstoječi kmetiji pri Vražjem kamnu. Kmetija svojo dejavnost
prašičereje dopolnjuje z dejavnostjo prireje in vzreje konj ter
jahalnega športa. Na podlagi 39. člena ZKZ-C lahko lokalna
skupnost izjemoma, če to ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine in če je sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta v skladu s
predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, sprejet najpozneje
do 30. junija 2013, z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so
neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti in so po predpisih
o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov uvrščeni
v naslednje skupine:
– 12711 – stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče;
– 12712 – stavbe za rejo živali, razen objektov, za katere
je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki ureja
vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje;
– 12713 – stavbe za spravilo pridelka, vendar le v okviru
ali neposredni bližini območja, na katerem že stojijo stavbe in
gospodarska poslopja kmetije, razen vinskih kleti in zidanic.
Ob območju kmetije je potrebno zaradi pomanjkanja prostora za gradnjo objektov v okviru obstoječih stavbnih zemljišč,
pričeti s postopkom izdelave OPPN. Prostor je delno pozidan,
na območju stojita dva skednja za spravilo pridelka ter laguna
za gnojevko. Predvidi se gradnja dodatne lagune za gnojevko,
OPPN pa naj bi predstavljal pravno podlago tudi za legalizacijo
obstoječih gradenj.
Lastnik zemljišč in farme, ki je pobudnik za izvedbo predlaganega OPPN, je pridobil odločbo Ministrstva za kmetijstvo
in okolje RS št. 351-183/2012/2, z dne 29. 3. 2012, da izpolnjuje pogoje, da se pobuda kmetijskega gospodarstva KMG-MID:
100190047, vključi v postopek priprave OPPN na kmetijskih
zemljiščih brez spremembe namenske rabe.
V OPN je obravnavano območje kmetijsko zemljišče,
opredeljeno s podrobno namensko rabo K1 in K2, enoto urejanja prostora OPR-19. Strateški del OPN obravnava kmetijstvo
kot vir za izvajanje gospodarske dejavnosti ter spodbujanje
kmetijske rabe zemljišč, s katero se ohranja kakovostne kulturne krajine in s tega vidika je pobuda investitorja upravičena.
2. Območje OPPN
Obravnavano območje zajema zemljišča s parc. št. 3204,
3201, 3200/2, 3196, 3193, 3194/2, 3191/11, 3190, 3197/1,
3200/1 in 5354/3, vse k.o. Talčji Vrh. Po potrebi in v interesu
lastnikov zemljišč se zajame še ostale bližnje parcele tako,
da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja. Okvirna velikost območja je
9.000 m².
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Izdelajo se strokovne podlage ob upoštevanju podatkov,
ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev in drugih
podatkov.
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4. Roki za pripravo
Priprava OPPN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:
Faza
sklep o pripravi
objava sklepa v Uradnem
listu RS
izdelava strokovnih podlag
in osnutka
pridobivanje smernic
usklajevanje smernic za
načrtovanje
izdelava dopolnjenega
osnutka
izdelava okoljskega
poročila (po potrebi)
objava javnega naznanila v
Uradnem listu RS
javna razgrnitev in javna
obravnava
zavzemanje stališč do
pripomb
potrditev stališč do pripomb
in seznanitev javnosti
priprava predloga
pridobivanje mnenj nosilcev
urejanja prostora
usklajen predlog
sprejem odloka na
Občinskem svetu
objava odloka v Uradnem
listu RS

Nosilec
občinski svet
občina

Rok/dni
1
10

izdelovalec

40

nosilci urejanja
prostora
izdelovalec, občina

30

izdelovalec

14

izdelovalec op

30

občina

10

občina, izdelovalec

30

občina, izdelovalec

7

občinski svet,
občina
izdelovalec
nosilci urejanja
prostora
izdelovalec
občinski svet

10

občina

3

14
30
14
1(15)
10

Okvirni čas za dokončanje celotnega postopka je 9 mesecev.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih
podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj pomembna
s področja njihove pristojnosti za potrebe OPPN, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana – področje varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami;
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN
pokazala potreba.
– Krajevna skupnost Črnomelj.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da
morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih
naknadno vključi v postopek.
6. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Stroške financiranja izdelave strokovnega dela in vodenja
postopka zunanjih izvajalcev se v celoti naložijo pobudniku.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni
strani Občine Črnomelj ter pošlje Ministrstvu pristojnemu za
prostor.
Št. 350-3/2013
Črnomelj, dne 31. januarja 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.
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397.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1,
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 –
ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10
– ZRud-1, 76/10 – Zrud-2, 20/2011 – Odl. US, 57/12), 16. in
94. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11)
je Občinski svet Občine Črnomelj na 18. redni seji dne 31. 1.
2013 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Na nepremičnini parc. št. 1131/12 k.o. 1535 – Črnomelj
se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. 5880254.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-333/2012
Črnomelj, dne 31. januarja 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

398.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1,
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05
– ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09,
61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-2, 20/11 – Odl. US, 57/12), 16.
in 94. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11)
je Občinski svet Občine Črnomelj na 18. redni seji dne 31. 1.
2013 sprejel naslednji
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109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11
– ZDIU12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 –
ZLS-P, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US:
U-I-176/08-10) ter 22. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 28/08) je občinski svet na 15. redni seji dne 15. 1.
2013 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Dobrepolje za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje
za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto
2011 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 prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Dobrepolje za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem
je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011, ter o
njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2011
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0025/2010
Videm, dne 15. januarja 2013
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

SKLEP
I.
Na nepremičnini parc. št. 4886/2 k.o. 1539 – Mavrlen se
ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. 5880254.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-440/2010
Črnomelj, dne 31. januarja 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

DOBREPOLJE
399.

Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje
za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,

IDRIJA
400.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09,
51/10) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 75/10 – UPB) je Občinski svet Občine Idrija na 17. seji dne
31. 1. 2013 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Rožna ID 12/1 CU v Idriji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt Rožna ID 12/1 CU v Idriji (v nadaljevanju: OPPN ROŽ
NA), ki ga je izdelala družba KOLEKTOR KOLING d.o.o.,
Arkova 43, 5280 Idrija, pod številko 012/2011, avgust 2012.
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2. člen

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN ROŽNA)
OPPN ROŽNA določa mejo ureditvenega območja, funkcijo in lego območja, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov z okolico, pogoje za komunalno
in prometno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, parcelacijo, obveznosti investitorja in izvajalcev, dovoljena odstopanja ter nadzor nad izvajanjem odloka.
3. člen
(pomen izrazov)
Izraz, uporabljen v tem odloku, ima naslednji pomen:
– gradbena meja (GM) – je črta, ki jo novogradnje ne
smejo preseči, lahko pa se jo dotikajo z zunanjo linijo fasade
ali pa so odmaknjene od nje v notranjost.
4. člen
(sestavni deli OPPN ROŽNA)
OPPN ROŽNA vsebuje tekstualni in kartografski del ter
priloge z naslednjo vsebino:
A.
SPLOŠNI IN UVODNI DEL
B.
BESEDILO ODLOKA
C.
BESEDILO OPPN ROŽNA
1
PROSTORSKA UREDITEV
1.1
OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE
S PODROBNIM NAČRTOM
1.2
OBMOČJE PROSTORSKEGA NAČRTA
1.3
OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKIH
UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMOČJI
1.4
OPIS REŠITEV NAČRTOVANIH OBJEKTOV
IN POVRŠIN
1.5
POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE
IN GRADNJO
2
INFRASTRUKTURA
2.1
ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA
GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO
JAVNO DOBRO
2.2
POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
2.3
POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO
UREJANJE
3
VARSTVO NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE IN VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
3.1
REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJA OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE TER
ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI
4
ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
4.1
DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH IN
OBLIKOVNIH TEHNIČNIH REŠITEV
D.
KARTOGRAFSKI DEL OPPN ROŽNA
1.
Grafični Izsek iz OPN Občine Idrija M 1:1000
2.
Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:500
3.
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:1000
4.
Zazidalna situacija – nivo Lapajnetova ulica M 1:500
5.
Zazidalna situacija – nivo Rožna ulica M 1:500
6.
Prikaz rušitev M 1:500
7.
Zazidalna situacija – faznost gradnje M 1:500
8.
Prikaz ureditev poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter
grajeno javno dobro M 1:500
9.
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja,
naravnih virov in ohranjanje narave M 1:500
10.
Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo in varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom
pred požarom M 1:500
11.
Prikaz značilnih prerezov M 1:250
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12.
13.
E.
1.
2.
3.
4.
F.

Informativni prikaz fasadnega niza bodoče
novogradnje M 1:250
Informativni 3D prikaz novogradnje
PRILOGE OPPN ROŽNA
Povzetek za javnost
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta OPN
Smernice nosilcev urejanja prostora
Obrazložitev in utemeljitev postopka priprave OPPN
SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA.
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
5. člen
(ureditveno območje)

Ureditveno območje OPPN ROŽNA predstavlja plato med
Rožno ulico na severni strani in Lapajnetovo ulico na južni
strani. S severne strani ga omejuje strmo pobočje hriba, na
južni strani pa se teren izteče v ravnino proti vodotoku Nikova.
Na zahodni strani se navezuje na območje starega mestnega
jedra, proti vzhodu pa se navezuje na križišče z državno cesto
Kalce–Robič, ki poteka skozi mesto Idrija.
Z OPPN ROŽNA se urejajo posegi v prostor na parcelah
(delno ali v celoti), vse k.o. Idrija mesto:
1107, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1109, 1110, 1111, 1112/1,
1112/2, 1112/3, 1113/3, 1113/4, 1114/1, 1114/2, 1115, 1116,
1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,
1127, 1128, 1328/2, 1328/3, 1328/4, 1329/1, 1330/1, 1330/2,
1330/3, 1330/4, 1330/5, 1330/6, 1330/7, 1330/8, 1331/2,
1332/2, 1333/1, 1333/2, 1334, 2685, 2687/1.
Površina ureditvenega območja je 10.665 m2.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(namembnost v območju OPPN)
V občinskem prostorskem načrtu (Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Občine Idrija, Uradni list RS, št. 38/11 – v
nadaljevanju: OPN) so zemljišča po osnovni namenski rabi
opredeljena kot stavbna zemljišča s podrobnejšo namensko
rabo osrednje območje centralnih dejavnosti.
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Zazidalna zasnova
V območju OPPN so predvidene sledeče gradnje:
– ureditev stanovanjske soseske z možnostjo ureditve
poslovnih prostorov v pritličju in visokem pritličju;
– rekonstrukcija in gradnja prizidkov k obstoječim objektom;
– spremembe, dopolnitve, prilagoditve in posodobitve
obstoječe gospodarske javne infrastrukture.
Nezazidane površine so obdelane kot prometne in manipulacijske površine ter zelenice z otroškimi igrali.
Nezahtevni objekti
V območju urejanja je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
– otroška igrišča;
– odprti sezonski gostinski vrtovi;
– klopi in ostala parkovna oprema;
– pomožni infrastrukturni objekti;
– pomožni cestni objekti: objekti za odvodnjavanje, objekti
javne razsvetljave;
– pomožni energetski objekti: nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, priključki na distribucijsko
plinovodno omrežje;
– pomožni komunalni objekti: vodovodni priključki na javno vodovodno omrežje, kanalizacijski priključki na javno kanalizacijsko omrežje;
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– zasaditev žive meje z avtohtonimi rastlinami;
– ograjevanje parcel v skladu z določili občinskega prostorskega načrta.
8. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Podrobnejša namenska raba objektov znotraj ureditvenega območja je: stanovanjska, poslovna, trgovska, gostinska in
druga mirna dejavnost.
Novogradnje
Novogradnje naj sledijo mestotvorni pozidavi s poslovno
stanovanjsko namembnostjo, v smislu postavitve v prostor
in oblikovanja stavbnih mas. Število etaž je max. K+P+2+M.
Možna je ureditev garaž ali pokritih parkirnih mest za osebna
vozila v nivoju kletne etaže. Dovoljena je gradnja strešnih
frčad in vgradnja strešnih oken. Oblikovanje zunanje podobe
novogradenj v območju OPPN ROŽNA naj sledi smernicam
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenija.
Možna je novogradnja na zemljiščih s parc. št. 1116 in
1118 k.o. Idrija znotraj gradbenih mej. Minimalni odmik med
vogali bodočih novogradenj na nivoju Lapajnetove ulice, na
zemljiščih s parc. štev. 1120 in 1118 k.o. Idrija mesto, je 4 m.
Obstoječi objekti
Na obstoječih legalno zgrajenih objektih je dovoljena izvedba rednih in investicijsko vzdrževalnih del ter rekonstrukcija. Pri rušitvi, nadomestitvi, obnovi in vzdrževanju obstoječih
objektov je potrebno vse posege izvajati v skladu z upoštevanjem varstvenih režimov, ki veljajo za posamezne objekte.
Za objekte, ki so evidentirani v registru nepremične kulturne dediščine, je potrebno k načrtovanim posegom pridobiti
soglasje pristojnega organa.
Objekt Lapajnetova 53
Možna je gradnja prizidkov k obstoječemu objektu bivšega hotela Lapajnetova 53 znotraj gradbenih mej po predhodno
pridobljenih projektnih pogojih s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica.
Objekt Lapajnetova 55
Možna je gradnja prizidkov k stanovanjski hiši Lapajnetova 55 in nadzidava po predhodno pridobljenih projektnih pogojih s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica.
Pri gradnji prizidkov in ostalih novogradenj na območju
objekta Lapajnetova 53 in objekta Lapajnetova 55 je potrebno,
v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, izdelati študijo osončenja, iz katere mora biti razvidno, da bodo imeli vsi
obstoječi in predvideni objekti zagotovljene minimalne pogoje
naravne osvetlitve in osončenja bivalnih prostorov.
Nezahtevni objekti
Možna je postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov,
ki jih določa 7. člen tega odloka. Na obstoječih nezahtevnih
objektih je dovoljena izvedba rednih in investicijsko vzdrževalnih del ter rekonstrukcija.
Zunanje površine
Površine, ki so namenjene komunikaciji (ulica, parkirišče,
pločniki) naj bodo obdelane v asfaltu ali tlakovane. Ostale
proste površine naj se uredijo kot vrtne in parkovne površine,
ozelenijo in zasadijo z avtohtonim drevjem, grmovnicami in
ostalim zelenjem.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO
9. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Dovozi in dostopi za prebivalce, dostavo in intervencijo
so urejeni iz Lapajnetove in Rožne ulice po novozgrajeni povezovalni cesti. Po Rožni ulici je, vzdolž novogradenj, urejen
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enosmerni promet in desno bočno parkiranje. Pokrita parkirna
mesta in garaže za stanovalce novogradenj so urejena v kletni
etaži z dovozom iz Lapajnetove ulice. Znotraj območja novogradenj je urejeno parkiranje za potrebe prebivalcev novih
stanovanjsko poslovnih objektov in strank poslovnih prostorov.
Pri ureditvi območja OPPN ROŽNA mora biti zagotovljeno
nemoteno odvijanje prometa, prometno-varnostne razmere za
vse udeležence v prometu ter nemoten in neoviran dostop za
intervencijska vozila.
Promet po novi povezovalni cesti je lahko enosmeren ali
dvosmeren.
10. člen
(pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)
Splošno
V tekstualnem in grafičnem delu OPPN ROŽNA so podane samo konceptualne rešitve za izvedbo komunalne, energetske in ostale infrastrukture. Natančne rešitve je potrebno
obdelati v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje
posameznih upravljavcev in usmeritve OPPN ROŽNA. Zaradi
tega so dopustna odstopanja od rešitev v OPPN ROŽNA (trase,
zasnove), ki so strokovno in ekonomsko opredeljene in se z
njimi strinjajo posamezni upravljavci.
Obravnavano območje je delno komunalno opremljeno,
zato je potrebno pri priključitvi predvidene gradnje upoštevati
vse komunalne vode na območju. Dovoljena je gradnja nove
infrastrukture ter rekonstrukcija in redna in investicijsko vzdrževalna dela na obstoječi komunalni infrastrukturi v skladu
s soglasjem upravljavca infrastrukture. Pri pripravi projektov
za projektiranje vodovoda in kanalizacije v območju OPPN
ROŽNA mora projektant sodelovati z upravljavcem javnega
vodovoda in kanalizacijskega sistema.
Novo načrtovani vodi gospodarske infrastrukture se priključujejo na obstoječe vode na obravnavanem območju. Trase
novih vodov se praviloma izvedejo v cestnem telesu nove
povezovalne ceste. V fazi projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja se upoštevajo predpisani odmiki med posameznimi
vodi v vertikalnem in horizontalnem smislu.
Vodovodno omrežje
Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN ROŽNA, je
potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca
vodovoda.
Kanalizacija (fekalna, meteorna)
Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN ROŽNA, je
potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani upravljavca
kanalizacije.
Elektroenergetsko omrežje
Objekti na območju OPPN ROŽNA se napajajo iz bližnje
TP Šolski center. Za vsak objekt, zgrajen v območju OPPN
Rožna, je potrebno pridobiti soglasje za priključitev s strani
upravljavca električnega omrežja.
Energetsko omrežje
Za ogrevanje in za potrebe gospodinjstev je možna uporaba energenta – zemeljski plin, lahko tudi kurilno olje, utekočinjeni naftni plin ali biomasa.
Vsi objekti na območju naj se priključujejo na sistem mestnega daljinskega ogrevanja, ko bo zgrajeno in bo priključitev
nanj možna.
Možna je tudi gradnja plinovodnega omrežja in priključitev
nanj.
Telekomunikacijsko omrežje
Novogradnje na območju OPPN Rožna se priključijo na
obstoječe telefonsko omrežje tako, da se zgradi nova kabelska
kanalizacija med obstoječim telefonskim jaškom št. 105, ki je
lociran v asfaltni površini platoja med Lapajnetovo in Rožno
ulico in jaškom št. 122, ki je lociran v Rožni ulici.
Kabelska televizija (CATV)
Na območju OPPN ROŽNA poteka razvod CATV. Vse
nove priključke je potrebno izvesti na podlagi soglasja upravljavca tega omrežja.
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Javna razsvetljava
Na območju OPPN ROŽNA je urejena javna razsvetljava, ki naj se prilagodi bodoči ureditvi v soglasju s pristojnim
upravljavcem.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE
11. člen
(varovanje okolja)
Splošno
V času gradnje je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe
za zmanjšanje negativnih vplivov.
Ohranjanje narave
Območje OPPN ROŽNA v zelo majhnem delu sega na
območje naravne vrednote Idrijsko rudišče in na območje
EPO – osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri.
Zasnova bodoče pozidave upošteva splošni del naravovarstvenih smernic, določenih v OPN Občine Idrija. Izhajajoč
iz lastnosti navedenih območij ohranjanja narave, sedanjih
lastnosti območja obravnave in vsebine z OPPN načrtovanih
sprememb, ni konkretnih varstvenih usmeritev. Za vse posege
je potrebno pridobiti soglasje v skladu z naravovarstvenimi
smernicami.
Območje OPPN ROŽNA se nahaja na območju idrijske
prelomne cone. Istočasno je tudi opredeljeno kot OPNV – območje pričakovanih podzemnih geomorfoloških naravnih vrednot. Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja podzemnih
geomorfoloških naravnih vrednot in je potrebno, za zaščito
le-teh, postopati po veljavni zakonodaji s tega področja.
Varstvo voda in podtalnice
Vsi novo zgrajeni objekti s pripadajočo interno infrastrukturo morajo biti, skladno s področno zakonodajo, odmaknjeni
5 m od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka Nikova.
Območje OPPN ROŽNA leži v poplavnem območju. Po
ustreznem pravilniku za določitev stopenj poplavne ogroženosti je razvrščeno v razred preostale nevarnosti. Zaradi tega je
potrebno novo načrtovane objekte dvigniti minimalno 0,5 m nad
koto 100-letne visoke vode Nikove. Elementi zunanje ureditve
ne smejo onemogočati razlivanje in prost pretok voda proti
strugi Nikove in dostop do vodnega in priobalnega zemljišča.
Urejeno mora biti odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih voda v skladu z veljavnimi predpisi, to pomeni,
da mora biti priključeno na javni kanalizacijski sistem. Voda s
parkirišč in ostalih prometnih površin mora biti speljana prek
lovilcev olj. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja za posamezne objekte, za pridobitev soglasja upravljavca, mora vsebovati ustrezne projektne rešitve za odvajanje
odpadnih voda s priloženimi detajli. V času gradnje je dovoljena
postavitev kemičnih stranišč.
Varstvo pred hrupom
Stopnja hrupa na območju OPPN Rožna ne sme presegati parametrov, ki veljajo za III. območje varstva pred prekomernim hrupom – mestno središče.
Varstvo pred onesnaženjem zraka
Za ogrevanje predvidene pozidave naj se izbirajo ekološko sprejemljivi energenti in naj se, v smislu varstva zraka pred
prekomernimi emisijami iz dimnih naprav, izvedejo ustrezni
ukrepi.
Ravnanje z odpadki
Zbiranje in ločevanje odpadkov ter njihov odvoz mora biti
urejeno s pooblaščenim koncesionarjem na območju OPPN
ROŽNA.
Za zbiranje ločenih frakcij odpadkov (papir, plastika, steklo, bio odpadki) bodo v okviru pozidave urejeni ekološki otoki.
Število, tip in vrsto posod za zbiranje odpadkov določi upravljavec odvoza odpadkov. Odjemna mesta so lahko oddaljena
največ 5 m od transportne poti vozila.

Uradni list Republike Slovenije
12. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na območju OPPN ROŽNA se nahaja enota kulturne
dediščine:
– EŠD 182 – Idrija – Mestno jedro, ki je razglašeno za
naselbinski spomenik lokalnega pomena.
Obravnavano območje Rožna ID 12/1 CU se nahaja v
vplivnem območju kulturnega spomenika, vendar na ožjem
območju ni evidentiranih posameznih objektov in območij kulturne dediščine. Dovoljene so rušitve obstoječe pozidave. Za
stanovanjsko hišo Rožna 24 je potrebno pred rušitvijo izdelati
izmere in izris obstoječega stanja.
Predvideni posegi so znotraj območja, ki je na podlagi
9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08, 30/11) vpisano v Register nepremične kulturne
dediščine z evidenčno številko EŠD 182 Idrija – Mestno jedro.
Na območju veljajo določila Odloka o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju
Občine Idrija (Uradni list SRS, št. 16/86, 17/88, Uradni list RS,
št. 56/93, 45/97, 131/03, 45/07, 115/07) in Odloka o razglasitvi
tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike
državnega pomena (Uradni list RS, št. 66/01, 55/02, 16/08,
20/09). K vsem projektnim rešitvam je potrebno, v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, pridobiti kulturno varstveno soglasje.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
13. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi nesrečami)
Splošno
Območje OPPN ROŽNA leži v poplavnem območju.
Elaborat hidrološko hidravlične analize (HYDROTECH d.o.o.,
Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica, št.: S – 665/12, junij 2012)
podaja informacijo o obsegu poplav pri nastopu visokih voda
10, 100 in 500-letne povratne dobe ter o globini vode pri pretoku
100-letne povratne dobe ter izkazuje, da ima obravnavano območje visoko stopnjo varnosti pred poplavami, kar je posledica
regulacijskih posegov v vodotoke v preteklosti. Obravnavano
območje OPPN ROŽNA je poplavno varno pred visokimi vodami
100-letne povratne dobe in spada v razred preostale nevarnosti,
ki ne omejuje gradnje, ki je predvidena z OPPN ROŽNA. Predlaga le omilitvene ukrepe za odpravo poplavne ogroženosti, kar
predstavlja dvig predvidene pozidave na minimalno 0,5 m nad
koto 100-letne visoke vode Nikove. Elementi zunanje ureditve
morajo omogočati neovirano razlivanje in prost pretok voda
proti strugi Nikove. To pomeni primerno dimenzionirano omrežje odvodnjavanja meteornih voda s črpalnimi jaški, višinsko
primerno dimenzionirani oporni zidovi, maksimalni možni dvig
kote dovozov do objektov in kote vhodov v objekte.
Za potrebe zaščite in reševanja morajo biti objekti projektirani potresno varno, z upoštevanjem lokalne potresne ogroženosti.
Požarna zaščita
V okviru zaščite pred požarom mora biti na območju
OPPN ROŽNA, v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva pred požarom, zagotovljena varnost v smislu odmikov od
meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev.
Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte,
morajo biti upoštevani predpisi za gradnjo hidrantnega omrežja
in upoštevani predpisi za zagotavljanje neoviranih in varnih
dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.
Pri projektiranju posameznih objektov je potrebno upoštevati
Tehnične smernice o požarni varnosti v stavbah in glede na
značaj stavbe, v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, izdelati potrebne elaborate.
Intervencijske poti in površine
V okviru zunanje ureditve OPPN ROŽNA mora biti zagotovljena površina za intervencijsko gasilsko vozilo in dovoz za
ostala intervencijska in reševalna vozila.
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Hidrantno omrežje
Voda za gašenje požara je zagotovljena iz obstoječega
hidranta in predvidenega novega hidranta v Rožni ulici.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN ROŽNA
14. člen
(etapnost)
Dovoljena je fazna gradnja objektov in gradbeno inženirskih objektov. Etapnost izgradnje objektov je pogojena s
sočasno izgradnjo infrastrukture tako, da je omogočeno funkcioniranje posameznega zgrajenega objekta in je dimenzionirana
na končno stanje.
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19. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN ROŽNA)
Po realizaciji OPPN ROŽNA v celoti (oziroma po prenehanju veljavnosti OPPN ROŽNA) veljajo na tem območju določila
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija.
Na stavbah in komunalni infrastrukturi so dopustna redna
in investicijsko vzdrževalna dela.
Gradnja pomožnih objektov ni dovoljena, razen enostavnih in nezahtevnih objektov, ki jih določa 7. člen tega odloka.
20. člen
(vpogled v OPPN ROŽNA)
OPPN ROŽNA je na vpogled pri Službi za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija in na Upravni enoti Idrija.

15. člen

21. člen

(dovoljena odstopanja)

(uveljavitev)

OPPN ROŽNA v pisnem in kartografskem delu prikazuje
okvirne velikosti tlorisnih površin znotraj gradbenih meja in
določa maksimalne višinske gabarite predvidenih novogradenj,
obenem pa tudi določa odmike od prometnih površin in odmike
med objekti.
Kot odstopanja so dovoljene:
– spremembe tlorisnih dimenzij znotraj območja določenih
gradbenih meja in znotraj območja določenih višinskih gabaritov objektov;
– odstopanja pri prometnem, komunalnem in energetskem opremljanju, na podlagi ustrezne projektno-tehnične
dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri ali bolj ekonomična investicijska vlaganja, kolikor te
spremembe in dopolnitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN ROŽNA in so za izvedbo le-teh pridobljena
ustrezna soglasja.
Gradnja izven okvirjev gradbenih meja ni dovoljena.
Spremembe, dovoljene z odstopanji, ne smejo ovirati
realizacije OPPN ROŽNA in morajo biti v skladu z zakonskimi
in podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na posege v prostor
in varovanje okolja.

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenija.

16. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)
Obveznost investitorja in izvajalca je izgradnja objektov v
skladu z določili OPPN ROŽNA.
Izvajalec mora v času gradnje skrbeti, da povzroči čim
manj prekomernega hrupa in prahu.
V času gradnje je potrebno zagotoviti strokovni nadzor
nad izvajanjem.
Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture in
naprav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati pred
pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
Za časa gradnje mora biti omogočen dostop do sosednjih
objektov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
18. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi
OPPN ROŽNA)
S sprejetjem tega odloka bodo določena merila in pogoji za
vse posege v prostor na območju OPPN ROŽNA ID_12/1_CU.

Št. 350-007/2011
Idrija, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

401.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Občine Idrija

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) in v skladu z Uredbo
o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih
v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03,
109/03, 43/04 (58/04 popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05,
112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09,
63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12) je
Občinski svet Občine Idrija na 17. seji dne 31. 1. 2013 sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija in delovno področje
občinske uprave Občine Idrija (v nadaljevanju: občinska uprava) in urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske
uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge
naloge v okviru pravic in dolžnosti Občine Idrija na delovnih
področjih, določenih z zakoni, Statutom Občine Idrija, drugimi
splošnimi akti in tem odlokom.
3. člen
Občinska uprava opravlja naloge na naslednjih področjih:
– splošne zadeve;
– normativno pravne zadeve;
– upravne zadeve;
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– javne finance;
– gospodarske dejavnosti, kmetijstvo, gozdarstvo in turizem;
– družbene dejavnosti;
– varstvo okolja in urejanje prostora;
– gospodarske javne službe in infrastruktura;
– inšpekcijski nadzor in občinsko redarstvo;
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
– gospodarjenje s premoženjem občine Idrija;
– delovanje krajevnih skupnosti.
4. člen
Občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– izvajanje strokovnih, administrativno-tehničnih in organizacijskih nalog ter priprava gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa, župana, nadzorni odbor in druge organe
občine;
– izvrševanje odlokov in drugih splošnih aktov, ki jih sprejmejo občinski svet, župan in drugi organi občine v okviru opredeljenih pristojnosti;
– izvrševanje zakonov in podzakonskih aktov v okviru
izvirne pristojnosti občine oziroma pristojnosti, prenesenih z
države na občino;
– vodenje upravnih postopkov in izdajanje posamičnih
upravnih aktov v skladu z zakonom;
– izvrševanje nadzora nad izvajanjem predpisov;
– uresničevanje splošnih potreb in interesov občank in
občanov;
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami;
– spremljanje gospodarskih gibanj;
– spremljanje stanja in oblikovanje razvojnih pobud na
posameznih področjih družbenega življenja;
– pripravljanje vlog, prijavljanje, spremljanje, poročanje,
vodenje ali partnersko sodelovanje v projektih, sofinanciranih
iz evropskih in državnih sredstev;
– vodenje aktivnosti v zvezi s pobratenjem z drugimi mesti
in občinami;
– vodenje aktivnosti v zvezi z mednarodnim sodelovanjem
občine;
– opravljanje nalog za krajevne skupnosti;
– izvajanje drugih nalog iz pristojnosti občine.
5. člen
Poslovni procesi znotraj občinske uprave se izvajajo tako,
da se zagotavlja:
– zakonito, strokovno, racionalno, učinkovito in usklajeno
opravljanje nalog občinske uprave ter organov občine;
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih
storitev;
– transparentnost postopkov;
– gospodarno rabo javnih sredstev;
– javnost dela;
– spodbujanje iniciativ občank in občanov in njihovo vključevanje v postopke priprave dokumentov;
– učinkovito izvajanje projektnih nalog;
– sodelovanje in usklajeno delovanje občinske uprave in
krajevnih skupnosti;
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in
drugih nalog.
6. člen
Za krajevne skupnosti občinska uprava opravlja naslednje
naloge:
– organizira in izvaja zahtevnejša strokovna opravila v
okviru občinske uprave;
– koordinira delo krajevnih skupnosti na področju urejanja
infrastrukture;
– izvaja računovodske in finančne storitve za krajevne
skupnosti;
– zagotavlja strokovno-tehnično pomoč pri oblikovanju in
realizaciji programov krajevnih skupnosti;
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– spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti in predlaga ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
7. člen
Občinska uprava Občine Idrija je organizirana kot enovita
občinska uprava.
Za izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora se kot zunanja
organizacijska enota ustanovi organ skupne občinske uprave
Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno.
III. POOBLASTILA IN VODENJE
8. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in
zastopa občino, nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
9. člen
Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, ki ga v
skladu z zakonom imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave opravlja naslednje naloge:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– razporeja delovne naloge zaposlenim;
– koordinira delo znotraj občinske uprave ter skrbi za
delovno disciplino;
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave;
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi
v občini;
– skrbi za sodelovanje z drugimi pravnimi subjekti v občini;
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge
akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in
odgovornosti iz delovnega razmerja zaposlenih, če ga župan
za to pooblasti.
Direktor lahko izvajanje nalog iz svoje pristojnosti s pooblastilom prenese na zaposlene v občinski upravi.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren
županu.
Direktor občinske uprave mora izpolnjevati pogoje za
zasedbo delovnega mesta v skladu z zakonom.
10. člen
Zaposleni v občinski upravi (v nadaljevanju: zaposleni)
so javni uslužbenci, ki so sklenili delovno razmerje v občinski
upravi.
Zaposleni opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi
predpisi, s Statutom Občine Idrija in z Aktom o sistemizaciji
delovnih mest v občinski upravi Občine Idrija, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog
določajo zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih direktorja
občinske uprave.
Zaposleni so za svoje delo odgovorni direktorju občinske
uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
Zaposleni opravljajo delo pravočasno, strokovno in do
uporabnikov prijazno, v okviru pooblastil in pristojnosti delovnega mesta.
Zaposleni se stalno usposabljajo ter izpopolnjujejo, pri
čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje
zagotavlja delodajalec.
11. člen
Naloge občinskega redarstva opravljajo občinski redarji.
Občinski redarji skrbijo v skladu z občinskimi predpisi in
drugimi akti, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti
ter z občinskim programom varnosti, za javno varnost in javni
red na območju občine in so pristojni:

Uradni list Republike Slovenije
– nadzorovati varnost cestnega prometa v naseljih;
– varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah
zunaj naselij;
– skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;
– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino;
– vzdrževati javni red in mir.
Občinski redarji so občinski prekrškovni organ, pooblaščen za odločanje o prekrških z delovnega področja občinskega redarstva.
12. člen
Župan lahko imenuje posvetovalno telo (kolegij), ki obravnava pomembnejša vprašanja iz delovnega področja občinske
uprave.
13. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje
več zaposlenih oziroma sodelovanje zaposlenih različnih strok
in stopenj znanja ter na različnih področjih, lahko direktor
občinske uprave ustanovi delovne skupine ali druge oblike
sodelovanja.
Z aktom o ustanovitvi delovne skupine direktor občinske
uprave tudi določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne
skupine ter rok za izvedbo naloge.
IV. ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH
14. člen
Če zakon izrecno ne določa drugače, je za odločanje v
upravnih zadevah pristojna na prvi stopnji občinska uprava, na
drugi stopnji pa župan.
Za opravljanje posameznih nalog ali vodenje upravnega
postopka ter odločanje v upravnih zadevah lahko župan in direktor občinske uprave, v okviru svojih pristojnosti, pooblastita
zaposlenega, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odločanje v
upravnih stvareh.
O izločitvi uradne osebe na prvi stopnji odloča direktor
občinske uprave, na drugi stopnji pa župan. O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski svet občine. V
primeru izločitve župana ali direktorja je občinski svet pristojen
tudi za sprejem vsebinske odločitve v upravni zadevi.

Št.

16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Idrija (Uradni list RS, št. 33/01, 131/03, 5/08, 15/09).
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-5/2012
Idrija, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.
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JESENICE
402.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 –
popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09, 61/10,
62/10 – popr., 20/11, 57/12) ter 13. in 121. člena Statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09) je
Občinski svet Občine Jesenice na 24. redni seji dne 31. 1.
2013 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
1. člen
Nepremičnini s parc. št. 733/5, k.o. 2176 – Blejska Dobrava, se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena.
2. člen
Nepremičnini s parc. št. 733/5, k.o. 2176 – Blejska Dobrava, se po pravnomočnosti upravne odločbe o ukinitvi statusa
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča na Jesenicah izbriše zaznamba grajenega
javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-31/2012
Jesenice, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KOBARID

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Župan v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka
izda Akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine
Idrija, ki je podlaga za razporeditev zaposlenih na ustrezna
delovna mesta.
Drugi odstavek 7. člena tega odloka se začne uporabljati
z dnem ustanovitve organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno.
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403.

Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih
zemljišč

Na podlagi 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in
18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09,
38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 18. redni seji dne
19. 12. 2012 sprejel naslednji

SKLEP
I.
O dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč.
II.
Širitev območja stavbnih zemljišč se dopusti zaradi povečanja območja kampa, na parc. št. 2275/10 k.o. Sedlo, v
izmeri 3.689,93m2. Navedena zemljiška parcela je po veljavni
namenski rabi opredeljena kot kmetijsko zemljišče. Namen
posega je gradnja objekta za turistično rekreacijsko dejavnost,
kampiranje ter nastanitve, s čimer se funkcionalno zaokroži
obstoječo pozidavo.
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III.
Predviden objekt je namenjen opravljanju turistične dejavnosti (rekreacijsko dejavnost, kampiranje ter nastanitve).
Predlog širitve območja stavbnih zemljišč za gradnjo objekta
ne posega v varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena
in druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni režim, prav tako širitev območja stavbnih
zemljišč ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine in ne
presega 5000 m2, s čimer so izpolnjeni pogoji za širitev območja stavbnih zemljišč.
IV.
Obvezna priloga tega sklepa je projekt št. 4-PZ/2012,
Kobarid, November 2012, ki ga je izdelala Jasmina Šavli Lapanja, udia, Stresova 5, 5222 Kobarid. Sestavni del navedenega
projekta je opis predlaganega posega z grafičnimi prikazi, iz
katerih je razvidna širitev območja stavbnih zemljišč.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna
struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

I.

70

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/konto

Proračun 2013

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

21.311.893,77

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

13.613.406,55

DAVČNI PRIHODKI

10.598.699,00

700 Davki na dohodek in dobiček

71

Št. 478-83/12
Kobarid, dne 19. decembra 2012

703 Davki na premoženje

551.400,00

704 Domači davki na blago
in storitve

372.600,00

NEDAVČNI PRIHODKI

3.014.707,55

710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja

2.261.107,55

711 Takse in pristojbine

Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

KOČEVJE
404.

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 –
ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO 109/08, 49/09, 38/10
– ZUKN in 107/10) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03
in 44/05) ter 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet
Občine Kočevje na 26. redni seji dne 5. 2. 2013 sprejel

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
73

74

78
1. SPLOŠNA DOLOČBA

S tem odlokom se za proračun Občine Kočevje za leto
2013 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev
občine in javnega sektorja na ravni občine.

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

150.000,00
1.064.094,00

0

TRANSFERNI PRIHODKI

6.482.493,22

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2.253.750,92

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
Proračuna Evropske unije

4.228.742,30

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE

40

TEKOČI ODHODKI

0
0
24.788.950,61
4.167.896,24

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih

888.464,00

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost

151.385,00

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

330.800,00
1.214.094,00

1.900,00

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2. člen

399.000,00

730 Prejete donacije iz domačih
virov

II.

2. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA

15.200,00

1.900,00

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

1. člen

8.600,00

PREJETE DONACIJE

731 Prejete donacije iz tujine

ODLOK
o proračunu Občine Kočevje za leto 2013

(vsebina odloka)

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto
2013

9.674.699,00

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

2.854.605,24
63.442,00
210.000,00
6.197.322,24
855.434,20
3.036.039,00

Uradni list Republike Slovenije
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

Št.

521.830,04
1.784.019,00

414 Tekoči transferi v tujino
42

43

INVESTICIJSKI ODHODKI

14.378.732,13

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

14.378.732,13

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

45.000,00

45.000,00

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

20.000,00

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

20.000,00

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

44

VI.

–3.477.056,84

0
20.000,00

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
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občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in 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 Kočevje: http://www.
kocevje.si/
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, tj.
postavke – podkonta.
4. člen

III.

75
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20.000,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

3.180.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

3.180.000,00

500 Domače zadolževanje

3.180.000,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

393.500,00

55

ODPLAČILA DOLGA

393.500,00

550 Odplačilo domačega dolga

393.500,00

IX.

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

–670.556,84

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

2.786.500,00

XI.

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

3.477.056,84

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA
LETA

670.556,84

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

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred
požarom, ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odlaganja odpadkov,
4. prihodki ožjih delov občine,
5. odškodnine iz naslova zavarovanj,
6. prihodki od prodaje oziroma zamenjave stvarnega premoženja,
7. prihodki od kupnin in najemnin za stanovanja,
8. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov,
9. prihodki od najemnin od oddaje javne infrastrukture,
10. prihodki od podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov,
11. prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest,
12. prihodki od turistične takse,
13. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih
iger na srečo.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega
načrta in proračun.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega
člena se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v
proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa
in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
5. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih
financah in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.
O prerazporeditvi pravic porabe med področji proračunske porabe lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali
zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati
5 % obsega področja proračunske porabe znotraj finančnega
načrta posameznega proračunskega uporabnika z upoštevanjem določil Zakona o javnih financah.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno
izvajati prerazporeditev iz postavk kjer so opredeljeni investicijski nameni porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče
namene porabe.
V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki so
potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski
klasifikaciji in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije.
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O prerazporejenih sredstvih se poda pisno poročilo najmanj dvakrat letno: julija in ob koncu leta ter se o tem poroča
na seji občinskega sveta.
Med izvrševanjem proračuna Občine Kočevje se lahko
odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za
izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov.
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in
v okviru sredstev posameznega uporabnika.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 5 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani
iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev ne glede na
določilo prvega odstavka tega člena. Sprememba po tem odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega
programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.
7. člen
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Na predlog Oddelka za proračun, finance in upravljanje
premoženja župan v skladu z zakonom začasno zadrži izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih
gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še
omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva investitorja
oziroma jih sofinancira država.
8. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na
predlog oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
9. člen
(proračunska rezerva)
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih
nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem
primeru do višine 20.000,00 € odloča župan, na predlog Oddelka za proračun, finance in upravljanje premoženja. Župan
o uporabi sredstev proračunske rezerve s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V primerih uporabe sredstev proračunske
rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski
svet s posebnim odlokom. Proračunska rezerva se v letu 2013
oblikuje v višini 10.000,00 €.
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izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev,
odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni
s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za preostale
prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in
likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje, ter programi dela izvajalcev javnih
služb in tem proračunom.
Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni in cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo
proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni
izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredelita s pogodbo
oziroma kriteriji, ki jih določi župan, ali z javnim razpisom.
11. člen
(prevzemanje obveznosti)
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki
proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema obveznosti,
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere (podskupini kontov 420 in 430), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 70 % navedenih pravic uporabe in
2. v prihodnjih letih 10 % navedenih pravic uporabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini
kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v letu 2014, ne sme
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami ter
pogodbami za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se
nanašajo.
12. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna
in posrednih proračunskih uporabnikov)
Za poravnavo obveznosti iz naslova investicijskih odhodkov, ki se plačujejo po posameznih situacijah, in investicijskih
transferjih, ki se plačujejo po posameznih situacijah, ter vseh
drugih obveznosti je plačilni rok 30 dni.
Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je
podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je
po zakonu dela prost dan, oziroma v plačilnem sistemu TARGER
ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.

10. člen

13. člen

(prevzemanje obveznosti v breme proračuna)

(določbe, vezane na zakon, ki ureja javna naročila)

Neposredni in posredni uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki proračuna) proračunskih sredstev morajo organizirati

Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri
porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj
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in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih in Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za
javna naročila investicijskega značaja.

Št.

(upravljanje s premoženjem)
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja Občine Kočevje, kadar to ni
opredeljeno s proračunom, odloča župan do višine 5.000,00 €,
o čemer polletno pisno poroča občinskemu svetu.
15. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena ZJF, lahko župan v
letu 2013 na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga do višine
1.000,00 €.
16. člen
Župan je pooblaščen, da se v primeru neenakomernega
pritekanja prihodkov lahko odloči za kratkoročno zadolžitev,
največ do 5 % sprejetega proračuna.

Stran

20. člen
(dolgoročno zadolževanje in poroštva)
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z
določbami ZJF ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu
proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine
3.180.000,00 €.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2013 ne bo izdajala
poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje, se v letu 2013 ne smejo zadolževati in ne smejo
izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
(poročanje)

21. člen

Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih
sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom
občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za
leto 2013, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po sprejemu
proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji
programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto,
po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za proračun, finance in
upravljanje premoženja ali nadzorni odbor.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni
delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta,
vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine, predložiti oddelku za proračun, finance in upravljanje premoženja
gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila
nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za
sejo skupščine ne vsebuje.

(roki za izdajo internih predpisov občine)
Župan Občine Kočevje izda navodilo o izvrševanju proračuna v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kočevje v letu
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
23. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-41/2012-1200
Kočevje, dne 7. februarja 2013

18. člen

Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

(pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščene
osebe.
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev
iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na
podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko
uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren direktor oziroma
predstojnik in računovodja pri posrednem proračunskem uporabniku.
19. člen
(krajevne skupnosti)
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost nad vrednostjo 2.086,47 €, veljajo le ob poprejšnjem soglasju sveta
krajevne skupnosti in župana.
Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma odredbodajalec se pooblašča, da lahko odobri prerazporeditev sredstev
med posameznimi postavkami oziroma konti glede na pro-
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gramsko-funkcionalni in ekonomski namen v okviru finančnega
načrta krajevne skupnosti do 100 %. Sredstva, ki so namenjena
investicijam oziroma projektom, ni možno prerazporejati na
proračunske postavke delovanje ožjih delov občin.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen

14 / 15. 2. 2013 /

LITIJA
405.

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13,
13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 in 40/12 – ZUJF), prvega
odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06,
77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09,
61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11,
53/11, 86/11, 26/12 in 41/12), 34. člena Statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) ter Soglasja Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
št. 1003-4/2013/6 z dne 25. 1. 2013 izdajam v zvezi z uvrstitvijo
v plačni razred za določitev plače direktorja

Stran
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Št.

14 / 15. 2. 2013

SKLEP
o uvrstitvi direktorja v plačni razred
1. člen
Delovno mesto direktorja Javnega zavoda za kulturo,
mladino in šport Litija, Trg na Stavbah 8a, 1270 Litija se za
določitev osnovne plače uvrsti v 42. plačni razred.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 143-28/2005-54
Litija, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

LJUBLJANA
406.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta 408
Povezovalna cesta Agrokombinatska –
Hladilniška – del

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 51. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 15/12) sprejemam

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta 408 Povezovalna cesta
Agrokombinatska – Hladilniška – del
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska – Hladilniška – del (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi
Obravnavano območje povezovalne ceste se nahaja na
skrajnem vzhodnem delu Ljubljanskega polja in na zahodni
strani proizvodnih in skladiščnih obratov v Zalogu.
Območje je v naravi nepozidan kmetijski prostor. V severnem delu se dotika in preseka gozdne površine. Čez območje
potekajo plinovod, vodovod, elektrovod ter Sneberska cesta,
Agrokombinatska cesta in Hladilniška pot.
Območje je po določilih Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list
RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C in
53/12 – obvezna razlaga; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL)
namenjeno površinam pomembnejših cest (PC). OPN MOL za
območje predvideva pripravo OPPN.
S posegom, predvidenim z OPPN, se bo sedanji tovorni
promet, ki poteka iz območja gospodarske cone v Zalogu
(Mesnine dežele Kranjske, Perutnina Ptuj …) skozi naselje
Zalog, preusmeril na predvideno Povezovalno cesto. Poselitveni prostor bo razbremenjen hrupa, onesnaženja z izpušnimi
plini, prašnimi delci in s prometom težkih vozil. Na Zaloški cesti
v odseku skozi Zalog se bo povečala varnost prometnih ude-
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ležencev. Tovorni promet bo stekel po predvideni Povezovalni
cesti in preko Ceste v Prod na avtocesto.
S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja povezovalne
ceste in pripadajoče infrastrukture.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljani, v
Četrtni skupnosti Polje, v katastrski občini 1770 – Kašelj.
Območje OPPN sega od Ceste v Prod na severu do Hladilniške poti na jugu, in sicer v dolžini približno 1.400 metrov in
širini približno 21 metrov.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja, ki podajajo smernice za načrtovane
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo
pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava
RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat
za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
5. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
11. Telemach d.o.o.
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
14. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba
s plinom
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska
oskrba s toplotno energijo
17. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,
Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana na podlagi prikaza
stanja prostora, OPN MOL, investicijskih namer Mestne občine
Ljubljana, ter strokovnih podlag, ki bodo izdelane za celotno
območje z OPN MOL predvidenim OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva
meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku
priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
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14 / 15. 2. 2013 /

Stran
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7.

4. člen

Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN

Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene
pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v
pogodbi z izvajalcem.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Št. 3505-42/2012-4
Ljubljana, dne 23. januarja 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za gospodarske dejavnosti in promet.
2. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana
mesto.
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava
RS za zaščito in reševanje.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave
OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve

407.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja
CI 5/6 Rog

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 51. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 15/12) sprejemam

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za del območja urejanja CI 5/6 Rog
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja
urejanja CI 5/6 Rog (v nadaljnjem besedilu: spremembe in
dopolnitve OPPN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev OPPN
Območje nekdanje tovarne Rog ureja Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja CI 5/6
Rog (Uradni list RS, št. 60/10; v nadaljnjem besedilu: OPPN).
OPPN določa tudi etapnost izvedbe načrtovanih ureditev. Predvidena je ureditev večjega dela območja v eni etapi. Situacija,
predvsem ekonomska, se je po sprejemu OPPN spremenila,
sočasno urejanje območja v obsegu, kot ga opredeljuje veljavni
OPPN, ni mogoča. Potrebna je sprememba OPPN, ki bo omogočila gradnjo v več etapah.
Po sprejemu OPPN se je spremenil tudi prometni režim
v širšem območju OPPN, Rozmanova ulica je prometno manj
obremenjena. V postopku priprave sprememb in dopolnitev
OPPN bo preverjena primernost ureditve uvoza v podzemne
garaže z Rozmanove ulice.
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev OPPN
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obravnava celotno območje OPPN.

Strokovne rešitve za določitev etapnosti izvedbe že
določenih posegov ni treba izdelati, za preveritev ustreznosti
uvoza z Rozmanove ulice bo treba izdelati prometno študijo.
6. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic
nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in
dopolnitev OPPN je predviden eno leto po začetku priprave
sprememb in dopolnitev OPPN. Upoštevani so minimalni
okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb
in dopolnitev OPPN
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen
sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje
za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi
na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Št. 3505-40/2012-2
Ljubljana, dne 23. januarja 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

408.

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja urejanja
ŠS 1/1-2 – Stara Šiška

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 –
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
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57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 51. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 15/12) sprejemam

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku
priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta za del območja urejanja
ŠS 1/1-2 – Stara Šiška
1.
S tem sklepom preneha veljati Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del
območja urejanja ŠS 1/1-2 – Stara Šiška (Uradni list RS,
št. 35/09).
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletnih straneh
Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Št. 3505-17/2009-10
Ljubljana, dne 23. januarja 2013

Enota

409.

Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo
za namene daljinskega ogrevanja

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 51/04, 26/05 – UPB1, 118/06, 9/07 –
popr., 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L),
Soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k
tarifnim postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po
priključni moči, št. 38005-003/2005, z dne 21. 4. 2005, Uredbo
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni
list RS, št. 28/12) in v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09,
22/10 – EZ-D in 57/11), distributer toplote objavlja

CENIK
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene
daljinskega ogrevanja
I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s
paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote
in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Proizvod – storitev

MURSKA SOBOTA

Cena brez
DDV na enoto

Dodatek na povečanje
energetske učinkovitosti
na enoto*

Končna cena brez
Končna cena
DDV na enoto
z DDV na enoto

– stanovanjski odjem

78,0553

0,5000

78,5553

94,2664

– ostali odjem

85,3790

0,5000

85,8790

103,0548

Variabilni del:
Dobavljena toplota

EUR/MWh

Fiksni del:
Priključna moč

EUR/kW/mesec

– stanovanjski odjem

1,5100

1,5100

1,8120

– ostali odjem

1,5100

1,5100

1,8120

* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09,
22/10-EZ-D in 57/11), na obračunane količine toplote po merilniku toplote, zaračuna prispevek k ceni toplote za povečanje energetske
učinkovitosti.

III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
št. C0-015/2012-DP, objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/13.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. februarja
2013 dalje.
Št. C0-007/2013-DP
Murska Sobota, dne 28. januarja 2013
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.
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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 17. redni seji dne 30. januarja
2013 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek
za leto 2013

42
43

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2013
(Uradni list RS, št. 97/12) se spremeni prvi odstavek 2. člena
tako, da se glasi:
V EUR

TEKOČI TRANSFERI

Proračun leta
2013

28.300

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

771.250

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

134.258

413 Drugi tekoči domači transferi

533.388

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.923.898

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.923.898

INVESTICIJSKI TRANSFERI

34.000

430 Investicijski transferi

34.000

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

90.242

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.)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

6.556.654

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.263.783

DAVČNI PRIHODKI

2.996.190

C)

RAČUN FINANCIRANJA (VII. – VIII.)

700 Davki na dohodek in dobiček

2.466.360

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

703 Davki na premoženje

188.950

704 Domači davki na blago in storitve

340.880

706 Drugi davki
71

–135.250
200.000

500 Domače zadolževanje

200.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

335.250

55

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

550 Odplačila domačega dolga

335.250

196.358

IX.

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

–45.008

X.

PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA

711 Takse in pristojbine

1.500

712 Denarne kazni

1.500
–
68.235

KAPITALSKI PRIHODKI

–

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

–

721 Prihodki od prodaje zalog

–

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premož.

–

PREJETE DONACIJE

–

730 Prejete donacije iz domačih virov

ODPLAČILA DOLGA

TRANSFERNI PRIHODKI

3.292.871

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

3.292.871

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.466.412

40

TEKOČI ODHODKI

1.041.318

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

153.160

401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost

24.932

402 Izdatki za blago in storitve

739.981

403 Plačila domačih obresti

78.245

409 Rezerve

45.000

45.008

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 2013.
Št. 032-113/2013
Podčetrtek, dne 30. januarja 2013

731 Prejete donacije iz tujine
74

–

267.593

714 Drugi nedavčni prihodki

73

–

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

–

1911

1.467.196

A)

70

Stran

410 Subvencije

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2013

Skupina/Podskupina kontov

14 / 15. 2. 2013 /

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

POLZELA
411.

Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl.
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12
– ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
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št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine
Polzela na 16. redni seji dne, 31. januarja 2013 sprejel

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

ODLOK
o proračunu Občine Polzela za leto 2013

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Polzela za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen
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:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

v EUR
Proračun
leta 2013

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

4.367.720

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.959.220

70 DAVČNI PRIHODKI

3.519.420

700 Davki na dohodek in dobiček

3.097.000

703 Davki na premoženje

284.520

704 Domači davki na blago in storitve

137.900

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI

439.800

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

286.000

711 Takse in pristojbine

4.000

712 Globe in druge denarne kazni

1.500

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

KAPITALSKI PRIHODKI

42

73

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74

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

382.700
382.700

168.640

413 Drugi tekoči domači transferi

430.510

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.372.670

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.372.670

INVESTICIJSKI TRANSFERI

358.400

431 Investicijski transferi

40.500

432 Investicijski transferi

317.900

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

–261.700

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

25.800

25.800

1.004.800

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

B.

1.800

PREJETE DONACIJE

104.200

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

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

377.000

50

ZADOLŽEVANJE

377.000

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

1.708.150

III.

146.500

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

62.000
149.300

414 Tekoči transferi v tujino

43

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

A.

TEKOČI TRANSFERI

659.600

0

500 Domače zadolževanje

377.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

179.000

55

ODPLAČILA DOLGA

179.000

550 Odplačila domačega dolga

179.000

IX.

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

–63.700

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.629.420

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

198.000

40

TEKOČI ODHODKI

1.190.200

XI.

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

261.700

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

273.000
46.300

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2011
9009 Splošni sklad za drugo

63.700
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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 podskupine kontov in 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 oglasni deski Občine Polzela.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

7. člen
Župan lahko spreminja vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – pod
konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih objektov
in stanovanj, prihodki od prodaje in zamenjave občinskega stvarnega premoženje in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega,
pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, turistična taksa, prihodki od komunalnih prispevkov, okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter
druge predpisane namenske dajatve.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prihodek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzame
in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma
razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu,
se prenesejo v proračun za tekoče leto.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na
primer: glavnimi programi in področji proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov in področjih
porabe) odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Prerazporeditev pravic porabe iz drugega odstavka tega
člena so opravi s pisno odredbo – sklepom, iz katerega je razvidno, povečanje oziroma zmanjšanje prerazporeditve porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za I. poletje
in konec leta z zaključnim računom seznani oziroma poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 30 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in

8. člen
Proračunski skladi v okviru proračuna so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
66.300,00 evrov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili ob polletju in ob zaključku leta z zaključnim računom
obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 83.000 evrov kot nerazporejeni del
proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o
čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva
splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt
neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2013 dolžniku do višine 3.000,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, z upoštevanjem računa finančnih terjatev
in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za
proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 377.000,00 evrov.
Občina Polzela v letu 2013 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih
ustanoviteljica je.
11. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje, se v letu 2013 ne smejo zadolžiti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podjetje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe,
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v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje, se v letu 2013 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Polzela v letu
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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II.
Lastninska pravica na nepremičnini iz točke 1. preneha
imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Polzela,
Polzela 8, 3313 Polzela, matična št. 1357603.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2012-14
Polzela, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

Št. 410-2/2013-1
Polzela, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

412.

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa
št. 032-8/2012-4

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list
RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 16. redni seji
dne 31. 1. 2013 sprejel
Sklep o določitvi fleksibilnega normativa
v oddelkih Vrtca Polzela

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10) in 16. člena Statuta Občine
Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 16. redni seji dne 31. 1. 2013 sprejel

SKLEP
o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih
Vrtca Polzela
I.
Vrtec Polzela pri organizaciji oddelkov ne uporablja fleksibilnega normativa, razen v primerih, ko gre za vključitev otrok,
ki jim je v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih zagotovljen
prednostni vstop v vrtec.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati pa začne z dnem, 1. 9. 2013.
Do 1. 9. 2013 se uporablja sklep o uskladitvi števila otrok
v vrtcu, sprejet na 9. seji občinskega sveta dne, 10. 2. 2004.
Št. 032-10/2012-4
Polzela, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

413.

414.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinski svet Občine Polzela, je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07), na 15. seji
dne 20. 12. 2012 in 31. 1. 2013 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Sklep št. 032-8/2012-4, katerega je Občinski svet Občine
Polzela sprejel na 14. seji dne, 18. 10. 2012 preneha veljati.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-10/2012-3
Polzela, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

RAZKRIŽJE
415.

Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto
2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12), ter
14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99,
2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na
13. redni seji dne 31. 1. 2013 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Razkrižje za leto 2013
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

SKLEP

(vsebina odloka)

I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc.
št. 1146/1, k.o. 992 Polzela (ID 6114726).

S tem odlokom se za Občino Razkrižje za leto 2013
določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
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Št.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)

1.250.076
765.453
41.560
24.941

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

143.700

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

500
16.300

714 Drugi nedavčni prihodki

255.222

KAPITALSKI PRIHODKI

117.000

720 Prihodki od prodaje poslovnih
objektov in prostorov

84.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

33.000

TRANSFERNI PRIHODKI

2.337.659,01
604.460,44
1.733.198,57

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.936.885,71

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

207.700

50

ZADOLŽEVANJE

207.700

500 Domače zadolževanje

207.700

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

39.600

55

ODPLAČILO DOLGA (550)

36.600

550 Odplačila domačega dolga

39.600

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

168.100

XI.

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

232.150,70

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2012

64.050,70

20.463,50
127.936,10
5.527,88
570.284

410 Subvencije

132.500

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

256.520
22.638
158.626
3.063.842,23

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.063.842,23
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

C.

119.522,00

TEKOČI TRANSFERI

INVESTICIJSKI TRANSFERI

0

276.249,48

409 Rezerve

INVESTICIJSKI ODHODKI

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

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

2.800,00

413 Drugi tekoči domači transferi

VI.

IX.

403 Plačila domačih obresti

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

2.400

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sred. prorač EU

43

V.

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

42

752 Kupnine iz naslova privatizacije

418.122

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

41

751 Prodaja kapitalskih deležev

NEDAVČNI PRIHODKI

712 Globe in druge denarne kazni

–232.150,70

750 Prejeta vračila danih posojil

3.704.735,01

700 Davki na dohodek in dobiček

711 Takse in pristojbine

74

75

Proračun
leta 2013

831.954

704 Domači davki na blago in storitve

72

v EUR

DAVČNI PRIHODKI
703 Davki na premoženje

71

25.010

2. člen

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70

1915

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Skupina/Podskupina kontov
I.

Stran

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

14 / 15. 2. 2013 /

26.510

–64.050,70

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 podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim planom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk –
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na krajevno običajen način.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)

1.500

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
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4. člen

(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse,
– prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest,
– prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega
proračuna in drugih javnih skladov,
– prihodki iz EU za investicije.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(sredstva za delovanje proračunskih porabnikov)
Za delovanje neposrednih proračunskih porabnikov se
v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za
druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev ter za
investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje programov posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna
področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih
uporabnikov se dogovori s pogodbo.
6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe v okviru proračunskega
porabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračuna prihodnjih let)
Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih
postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v
plačilo v prihodnjih letih pri tekočih odhodkih (konti-40) in tekočih transferih (konti-41) ne sme presegati 70 % pravic porabe
proračuna za leto 2012.
Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto se
uvrstijo v načrt razvojnih programov.
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Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitev občinskega sveta.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. Podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
1.000 EUR.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o uporabi
sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in zaključnem računu proračuna.
10. člen
(proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
0,5 % bilance prihodkov in odhodkov.
11. člen
(rebalans proračuna)
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne
ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.
Če proračuna ni mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
12. člen
(odredbodajalec)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, ki
prav tako skrbi za gospodarjenje z likvidnostnimi sredstvi proračuna zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Odredbodajalec
proračuna je župan.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
13. člen
Župan lahko dolžniku do višine 500 EUR tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
V. NADZOR
14. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja
Nadzorni odbor Občine Razkrižje v skladu z zakonom in statutom.
Občinski organ, javna podjetja in javni zavodi ter druge
osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter drugi
uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti
članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo
in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev
občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora
opravljati v skladu s predpisi.
Uporabniki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto dostaviti do konca februarja
tekočega leta.
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VI. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
TER JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina lahko zadolži do zneska, ki je opredeljen
v računu financiranja.
O zadolžitvi odloča občinski svet občine. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan ob predhodnem soglasju Ministrstva
za finance RS in je sestavni del pogodbe.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, odloča
občinski svet.
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
v letu 2013 smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju odloča občinski svet.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Razkrižje v
letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 007-0010/2013-1
Razkrižje, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

ROGAŠKA SLATINA
416.

Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje
programov športa v Občini Rogaška Slatina

Na podlagi 9. in v skladu s 7. členom Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) ter v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) je
Občinski svet Občine Rogaška Slatina na redni seji dne sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje in sofinanciranje programov
športa v Občini Rogaška Slatina
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Predmet Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Rogaška Slatina (v nadaljevanju: pra-

Št.
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Stran

1917

vilnik) je delitev sredstev za šport, ki jih na podlagi Zakona o
športu in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
zagotavlja Občina Rogaška Slatina za uresničevanje javnega
interesa na področju športa.
2. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Rogaška Slatina
določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev
sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih za sofinanciranje športnih programov v občini.
3. člen
Sredstva za športne programe, ki so opredeljeni v 6. členu tega pravilnika in določeni v letnem programu športa, se v
okviru proračuna Občine Rogaška Slatina izbranim izvajalcem
razdelijo na podlagi javnega razpisa.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
4. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in športna zveza na lokalni ravni,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
Športna društva in športna zveza imajo na razpisu ob
enakih pogojih prednost.
5. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega
pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Rogaška Slatina,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem
področju,
– da so registrirani za izvajanje športnih dejavnosti najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini (velja za športna društva) ter da imajo urejeno evidenco o
registriranih tekmovalcih (velja samo za izvajalce kakovostnega
in vrhunskega športa),
– imajo organizirano športno dejavnost najmanj 30 tednov
v letu.
6. člen
Občinska proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na
javnem razpisu.
Posamezni izvajalci lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po posameznih vsebinah,
opredeljenih v 7. členu tega pravilnika, kandidirajo na razpisu
le enkrat.
Kolikor se je izvajalec s svojim programom prijavil na
kateri drug javni razpis lokalne skupnosti v posameznem proračunskem letu, njegov program ne more biti sofinanciran po
merilih tega pravilnika.
III. VSEBINE ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE
SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
7. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Rogaška Slatina
se po tem pravilniku sofinancirajo športni programi z naslednjimi vsebinami:
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– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport,
– kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge
športne prireditve,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje športnih društev,
– športni objekti.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE
IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
8. člen
Vsebine in naloge, ki se bodo sofinancirale se določijo
v letnem programu športa v Občini Rogaška Slatina. Letni
program športa pripravi občinska uprava, na katerega poda
mnenje Športna zveza Rogaška Slatina, nato pa ga sprejme
Občinski svet Občine Rogaška Slatina. V letnem programu
športa se določi:
– športne vsebine in naloge iz 7. člena tega pravilnika, ki
se v posameznem proračunskem letu sofinancirajo iz proračuna Občine Rogaška Slatina,
– delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine
in naloge iz 7. člena tega pravilnika.
Višina sofinanciranja je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu, opredeli pa se v točkah v
deležih sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb
tega pravilnika.
9. člen
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov je Občina Rogaška Slatina. Na podlagi vsakoletnega
javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Rogaška Slatina,
občina pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za
njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede najkasneje v 90 dneh od sprejetja
proračuna Občine Rogaška Slatina. Razpisni rok ne sme biti
krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Razpisna dokumentacija
mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine in naloge,
kot je opredeljeno v 7. členu tega pravilnika. Pripravljena mora
biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov
za vrednotenje športnih programov in nalog. Izvajalec javnega
razpisa objavi razpis najmanj v enem javnem mediju na območju Občine Rogaška Slatina ter na spletnih straneh Občine
Rogaška Slatina.
Javni razpis mora vsebovati:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev
in meril, po katerih se izberejo prejemniki,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene prijave in način
oddaje prijave na javni razpis,
– datum odpiranja prijav, dospelih na javni razpis,
– rok, v katerem bodo prijavitelji oziroma potencialni izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo
informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne razpisa. Izvajalec javnega
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razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja
dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z
razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega
izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot
15 dni po roku za oddajo prijave.
10. člen
Župan pred objavo razpisa s sklepom določi petčlansko
strokovno komisijo za vodenje postopka javnega razpisa sofinanciranja letnega programa za šport Občine Rogaška Slatina
ter njenega predsednika.
Komisijo sestavljajo: dva predstavnika strokovnih delavcev uprave ali svetnikov, 1 predstavnik Športne zveze Rogaška
Slatina in dva predstavnika iz vrst športnih društev.
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena
tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z
določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili
12. člena tega pravilnika,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril
za vrednotenje športnih programov,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za komisijo opravlja občinska
uprava Občine Rogaška Slatina.
Komisija v skladu z merili iz tega pravilnika in razpisnimi
pogoji zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno
točkuje. Komisija županu Občine Rogaška Slatina poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih športnih programov. Župan vse kandidate s sklepom obvesti o vrednotenju
njihovega športnega programa. Najkasneje v roku 30 dni po
izdaji sklepov pa z vsemi izvajalci programov sklene pogodbo
o sofinanciranju.
11. člen
Pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci
športnih programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev
pogodbe, vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, rok za oddajo celoletnega poročila, obseg sredstev,
ki se zagotovijo iz proračuna Občine Rogaška Slatina, način
nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programov ter druge medsebojne pravice in obveznosti navedene v pogodbi.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za
sofinanciranje nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev
programov, praviloma po dvanajstinah oziroma po predložitvi
poročil o izvedbi programa in nastalih stroških.
12. člen
Izvajalci programov morajo oddati komisiji najkasneje do
31. januarja naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da
komisija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti
izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena
sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če
izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več
programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih
je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v
občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v
primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu
odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine in
naloge, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec
do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celolet
nega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan
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vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi
zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
13. člen
1 INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE
IN ŠTUDENTOV
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Obravnavajo se programi interesnih dejavnosti, ki niso
predmet rednega vzgojno izobraževalnega procesa in športne
dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za
predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih
sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.
Lokalna skupnost lahko sofinancira strokovni kader (v primeru,
da se programi izvajajo izven ur rednega delovnega časa),
najem največ 60 ur objekta za skupino z najmanj 8 in največ
20 otroki.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
– Ciciban planinec,
– športni programi, ki jih organizirajo društva in drugi
izvajalci kot 60-urne programe za skupino.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli 1.
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost
otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe za otroke
od vstopa v šolo do zaključka osnovnošolske obveznosti.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
– Mladi planinec,
– Naučimo se plavati,
– drugi 80-urni programi,
– udeležba na šolskih športnih tekmovanjih.
Za program »Mladi planinec« se sofinancira propagandno
gradivo, priznanja ter strokovni kader za organizacijo in izvedbo
programa.
Za program »Naučimo se plavati« se sofinancira strokovni
kader in najem objekta za izvedbo 20-urnega tečaja plavanja
na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok. Sofinancira
se propagandno gradivo, strokovni kader in objekt.
Za druge 80-urne programe na skupino z najmanj 8 in
največ 20 otroki se sofinancira strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli 1. in tabeli 1.1.
1.3 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko
motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh
programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge
zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport ter
Olimpijskim komitejem Slovenije. Programi so lahko razdeljeni
v naslednje skupine:
– cicibanke in cicibani – do 240-urni programi,
– mlajše pionirke in mlajši pionirji – 240 do 400-urni
programi,
– starejše pionirke in starejši pionirji – 300 do 800-urni
programi,
– kadetinje in kadeti – 400 do 1100 ur,
– mladinke in mladinci – 400 do 1100 ur.
Iz javnih financ na lokalni ravni se sofinancira najem
objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve
in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje, dodajo
se bonus točke za kategorizirane tekmovalce. Točke se dodeli
društvu, ki ima športnike vpisane v zadnjem obvestilu Olimpijskega komiteja Slovenije pred zaključkom razpisnega roka za
sofinanciranje športa v občini.
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Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli 2.
Korekcijski faktor za strokovni kader (tabela 2) je odvisen
od razreda, v katerega je društvo uvrščeno. Kazalci za uvrstitev
v razrede so:
1. razred:
– izvajalec mora imeti organizirano športno šolo v vsaj
štirih zaporednih starostnih stopnjah, s katerimi tekmuje v tekmovanjih panožne zveze,
– izvajalec mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih zvez z udeleženci športne šole,
– izvajalec mora nastopati v uradnih tekmovanjih članskih kategorij na državnem nivoju vsaj s štirimi tekmovalci ali
člansko ekipo.
2. razred:
– izvajalec mora imeti organizirano športno šolo v vsaj
treh zaporednih starostnih stopnjah, s katerimi tekmuje v tekmovanjih panožne zveze,
– udeleženci športne šole morajo nastopati na uradnih
tekmovanjih panožne zveze vsaj na regijskem nivoju ali državnih polfinalnih tekmovanjih,
– nastopanje posameznikov – članov ali članske ekipe
ni pogoj.
3. razred:
– izvajalec mora imeti organizirano športno šolo v vsaj
dveh stopnjah, za katere ni obvezno, da so zaporedne, z njimi
pa tekmuje v tekmovanjih panožne zveze,
– udeleženci športne šole morajo nastopati na rednih
uradnih tekmovanjih panožne zveze vsaj na področnem nivoju,
– nastopanje posameznikov – članov ali članske ekipe
ni pogoj.
Dodatne točke lahko društvo pridobi še glede na uspehe
posameznih selekcij, in sicer na njihovo višino vpliva:
– nivo tekmovanja (kolektivni šport: I., II., III.: državna
liga oziroma v pokalu Slovenije in regijski-področni nivo – v
sezoni, v kateri se društvo prijavlja na razpis; individualni
šport: dosežena uvrstitev na državnem nivoju (državno prvenstvo) – obdobje od prijave na javni razpis preteklega leta
do nove prijave),
– dosežena uvrstitev na mednarodnih uradnih prvenstvih.
Višina teh sredstev se določi na osnovi točkovanja po
tabeli 2.2.
1.4 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
Sofinancira se strokovni kader za izvedbo 80-urnih programov na skupino, v kateri je najmanj 5 in največ 10 otrok oziroma mladih ter objekt. Izvajajo se zlasti programi prilagajanja
otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi iger z žogo in
drugi podobni programi.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli 1.
1.5 Interesna športna dejavnost mladine in študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80-urne programe,
kjer je najmanj 12 in največ 20 udeležencev, za katere se sofinancira strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli 1.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so
upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski plačniki najemnin
po ceniku in poteka njihova vadba na področju Občine Rogaška Slatina (KF = 1), oziroma imajo objekt, v katerem poteka
vadba v upravljanju (KF = 0,5). Upoštevajo se le dejanske ure
najema oziroma uporabe objekta.
2 KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
V kakovosten šport sodijo priprave in športna tekmovanja
ekip in odraslih posameznikov, registriranih športnikov in članov
nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih
tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka. Na ravni
lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 320 ur programa ter dodajo bonus točke za kategorizirane tekmovalce in
za uspehe članske ekipe oziroma članov.

Stran

1920 /

Št.

14 / 15. 2. 2013

Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 2,
2.1 in 2.2.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so
upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski plačniki najemnin
po ceniku in poteka njihova vadba na področju Občine Rogaška Slatina (KF = 1), oziroma imajo objekt, v katerem poteka
vadba v upravljanju (KF = 0,5). Upoštevajo se le dejanske ure
najema oziroma uporabe objekta.
3 ŠPORTNA REKREACIJA
Cilj športne rekreacije odraslih je izboljševati celostni
zdravstveni status, zmanjševati negativne posledice današnjega življenja in dela. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo
80-urni programi vadbe za skupino, ki šteje najmanj 10 članov
in članic v različnih športnih panogah v obsegu najemnine
objekta. Za planinska društva, socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi
strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
osnovi točkovanja po tabeli 3.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so
upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski plačniki najemnin
po ceniku in poteka njihova vadba na območju Občine Rogaška
Slatina (KF = 1), oziroma imajo objekt, v katerem poteka vadba
v upravljanju (KF = 0,5). Upoštevajo se le dejanske ure najema
oziroma uporabe objekta.
4 ŠPORT INVALIDOV
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih
sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu
in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo stroški strokovnega
kadra in objekt za 80-urne programe za skupino z največ 10 in
najmanj 5 invalidi.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 3.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so
upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski plačniki najemnin
po ceniku in poteka njihova vadba na področju Občine Rogaška Slatina (KF = 1), oziroma imajo objekt, v katerem poteka
vadba v upravljanju (KF = 0,5). Upoštevajo se le dejanske ure
najema oziroma uporabe objekta.
5 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport, Olimpijskega
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih izobraževalnih institucij. Na ravni
lokalne skupnosti se sofinancira kotizacija za programe izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev
v športu, vendar največ štirim iz posameznega društva. Izvajalci morajo natančno vpisati vrsto izobraževanja, število dni in
poimenski seznam udeležencev.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 4.
6 ZNANSTVENO IN RAZVOJNO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST, MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA
Namen te dejavnosti je izvajati temeljne, predvsem pa
uporabne in razvojne raziskave iz področja športa ter prenašati
izsledke v prakso. Projekte, ki jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost kulturo in šport RS, se lahko sofinancira
iz javnih financ lokalne skupnosti in države, če te raziskave
zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso,
oziroma, če so izbrane raziskave, pri katerih je zagotovljen
sorazmerni delež drugih financerjev in prenos znanstvenih
izsledkov v prakso. Iz javnih financ lokalne skupnosti se lahko
zagotovi razlika, ki jo za posamezne naloge iz tega področja
ne zagotovi država.
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7 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Lokalna skupnost sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij
ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do višine
50 % stroškov.
8 MEDNARODNE, DRŽAVNE, MEDOBČINSKE, OBČINSKE IN DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE
Program se izvaja v sklopu odmevnih športnih in rekreacijskih prireditev, ki imajo značaj promocije športa ter za izvedbo športnih prireditev in tekmovanj, ki niso sestavni del rednih
tekmovalnih programov nacionalnih panožnih zvez.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira materialne stroške mednarodnih tekmovanj, državnih in regijskih
prvenstev ter občinskih prireditev, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski
učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo. Pri tem so
šolska tekmovanja izvzeta.
9 INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Na ravni
lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 5.
10 DELOVANJE DRUŠTVA
Športna društva so osnovna športna asociacija, ki se
na lokalni ravni združujejo v športne zveze. Društva za svoje
delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih
stroškov. Društvo pridobi točke glede na:
– število članov s plačano članarino,
– število registriranih tekmovalcev pri nacionalni panožni
zvezi,
– razširjenost in tradicijo v občini,
– število mlajših selekcij.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po tabeli 6.
11 ŠPORTNI OBJEKTI
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov se sofinancirajo novogradnje, posodabljanje javnih športnih objektov in
tekoče vzdrževanje objektov. Sofinancira se lahko tudi športna
oprema za javne športne objekte v višini do 50 % vrednosti investicije. Novogradnja, obnova ter posodobitev športnih objektov pa do višine 30 % vrednosti investicije.
Izvajalcem športa, ki so lastniki športnih objektov in so
vpisani v razvid športnih objektov kot tudi tistim, ki so upravljavci
se sofinancira tekoče vzdrževanje. Sofinancira pa se tudi vzdrževanje planinskih poti. Pogoj za prijavo je, da so športni objekti
neprofitnega značaja (Planinski domovi so profitnega značaja).
14. člen
Tabele za določitev višine sredstev sofinanciranja so
opredeljene v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S sprejetjem tega pravilnika
preneha veljati Pravilnik o financiranju športa v Občini Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 69/03, 119/04, 110/05).
Št. 320-011/2012
Rogaška Slatina, dne 30. januarja 2013
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.
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PRILOGA PRAVILNIKA ZA VREDNOTENJE IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI ROGAŠKA
SLATINA
DOLOČITEV VIŠINE SREDSTEV SOFINANCIRANJA
Tabela 1 – Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
PROGRAM
Ciciban planinec in Mladi planinec
60 urni programi
Naučimo se plavati
80 urni programi
Otroci s posebnimi potrebami
Interesna ŠV mladine in študentov

Velikost
skupine

min.8, max 20
min.8, max 20
min.5, max 10
min.8, max 20
min.5, max 10
min.12, max 20

Št.
ur
60
60
20
80
80
80

Objekt-najemn.
KF
Točke
0
0
1,0
60
5,0
100
1,0
80
1,0
80
1,0
80

Objekt-v upravl.
KF
Točke
0
0
0,5
30
5,0
100
0,5
40
0,5
40
0,5
40

Strokovni kader
KF
Točke
0,5
30
0,5
30
1,0
20
0,5
40
1,0
80
0,5
40

Tabela 1.1 – Šolska športna tekmovanja
UDELEŽBA

Število
točk
4
8
10
15
18
20

Medobčinska prvenstva
Področno polfinale
Področno finale
Četrtfinale DP
Polfinale DP
Finale DP
Tabela 2 – Kakovostni in vrhunski šport
PROGRAM – STOPNJA

Število ur

Korekcijski faktor

Cicibanke in cicibani
Ml. deklice in ml. dečki
St. deklice in st. dečki
Kadetinje in kadeti
Mladinke in mladinci
Članice in člani

240
400
800
1.100
1.100
320

1.razred
2,0
480
800
1.600
2.200
2.200
0

Strokovni kader
2.razred
1,0
240
400
800
1.100
1.100
0

3.razred
0,5
120
200
400
550
550
0

Objekt, kjer poteka vadba
1,0

240
400
800
1.100
1.100
320

0,5

120
200
400
550
550
160

Tabela 2.1 – Kategorizacija (objavljena s strani Olimpijskega komiteja Slovenije)
KATEGORIZACIJA
Mladinski razred
Državni razred
Perspektivni razred
Mednarodni razred
Svetovni razred

Individualni šport
40
60
80
120
160

Kolektivni šport
5
10
20
60
100

10
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Tabela 2.2 – Kazalci za ugotavljanje uspešnosti programov društev
Kazalci
uspešnosti
Kolektivni šport:
nivo tekmovanja
Individualni šport:
dosežena uvrstitev
na državnem nivoju
Dosežena uvrstitev
na mednarodnem nivoju

Kriteriji in število točk
I. liga
200
od 1. do 3. m

II. liga
120
od 4. do 8. m

III. liga
60
od 8. do 16. m

regijski-področni
30
nad 16. m

50
od 1. do 8. m
100

40
nad 8. m
50

30

10

Tabela 3 – Športna rekreacija in šport invalidov
PROGRAM

1
80
0
80
80

Korekcijski faktor

Športna rekreacija članov in članic
Planinci
Socialno in zdravstveno ogroženi in starejši od 65 let
Šport invalidov

Objekt

Strokovni kader
0,5
0
40
40
40

0,5
40
0
40
40

Tabela 4 – Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
NIVO IZOBRAŽEVANJA
Potrjevanje licenc – športni sodniki
Enodnevno potrjevanje licenc – trenerji, vaditelji, učitelji, planinski vodniki …
Dvodnevno izobraževanje – trenerski tečaji …
Večdnevno potrjevanje licenc – trenerji, vaditelji, učitelji, planinski vodniki …
Tri do petdnevno izobraževanje – trenerski tečaji …
Več kot petdnevno izobraževanje – trenerski tečaji …

Število točk
20
40
60
60
80
100

Tabela 5 – Športne prireditve
ŠPORTNO REKREATIVNE
IN PROMOCIJSKE PRIREDITVE
Športne in rekreativne prireditve (lokalni nivo)1
Športne in rekreativne prireditve (državni nivo)
Športne prireditve (mednarodni nivo)

št. udeležencev
do 50
20 točk
40 točk
80 točk

št. udeležencev
51–100
30 točk
50 točk
100 točk

Opomba 1 – Kadar gre za turnir otrok oz. mladih prejmejo se prireditev točkuje z 10 dodatnimi točkami.

št. udeležencev
101–200
40 točk
70 točk
140 točk

št. udeležencev
nad 201
60 točk
90 točk
180 točk

Tabela 6 – Kazalci za ugotavljanje razširjenosti programov društev (Delovanje društev)
Kazalci
razširjenosti
Število članov
s plačano članarino
Število registriranih
tekmovalcev v NPZ
Tradicija v občini
(v letih)
število
mlajših selekcij

Kriteriji in število točk
do 40
20
do 10
20
do 10
10
2 selekciji
20

41–70
30
11–25
30
nad 10 do 25
20
3 selekcije
30

71–100
60
26 do 50
60
nad 25 do 40
30
4 ali več selekcij
40

nad 100
90
nad 50
90
nad 40
40

11
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ROGAŠOVCI
417.

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG
722 PRIHODKI OD
PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

Odlok o proračunu Občine Rogašovci
za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl
US, 79/09, 14/10 – odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 –
ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05,
79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 18. redni
seji dne 31. 1. 2013 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Rogašovci za leto 2013

73

74

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Rogašovci za leto 2013
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

78

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

II.
40

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
I.

70

71

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 GLOBE IN DRUGE
DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI
PRIHODKI

v evrih
Proračun
leta 2013
4.470.280,00
2.532.255,89

41

2.243.910,00
2.124.992,00
25.073,00
92.743,00
1.102,00
288.345,89
54.994,89
500,00

42

1.050,00
6.000,00
225.801,00

43
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PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
731 PREJETE DONACIJE
IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)
740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA IZ
EVROPSKE UNIJE (786+787)
786 OSTALA PREJETA
SREDSTVA IZ PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
787 PREJETA SREDSTVA
OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH
OBRESTI
409 REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI
POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
414 TEKOČI TRANSFERI
V TUJINO
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

Stran
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38.383,06
27.450,36
0,00
10.932,70
40.000,00
40.000,00
0,00
1.859.641,05
274.643,20

1.584.997,85
0,00
0,00
0,00
4.682.780,00
877.273,59
216.300,00
36.960,00
604.013,59
0,00
20.000,00
1.067.090,94
47.780,00
705.120,00
98.298,00
215.892,94
0,00
2.470.562,77
2.470.562,77
267.852,70
53.152,00

Stran
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432 INVESTICIJSKI
TRANSFERI PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)

III.
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

75 IV.

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH
NALOŽB
PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.–V.)

44 V.

VI.

C.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
214.700,70
–212.500,00

2.300,00
0,00
0,00
2.300,00
0,00
0,00
0,00

2.300,00

RAČUN FINANCIRANJA

50 VII.

ZADOLŽEVANJE (500)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) –
(II.+V.+VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII. – VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
– 9009 Splošni sklad za drugo

0,00
0,00
0,00
0,00

–210.200,00
0,00
212.500,00
210.200,00

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 podskupine kontov in konte (varianta: ter
podkonte), 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 oglasni deski Občine Rogašovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– donacije,
– prejeta sredstva za sofinanciranje projektov,
– požarna taksa,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– sredstva pridobljena od kupnin in najemnin za stanovanja.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe župan na predlog neposrednega uporabnika..
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med letom in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
6. člen
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranje
različnih prireditev do višine 1.000,00 EUR po vlogi znotraj možnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka za ta namen
oziroma splošna proračunska rezervacija.
7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
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Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
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9. člen
(proračunski skladi)
Občina Rogašovci ima na osnovi določil zakona o javnih
financah oblikovan proračunski sklad: Proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
5.000,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000,00 evrov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 400,00 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2013 ne bo
zadolževala.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je, v letu 2013 ne bo izdajala poroštev.

13. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Rogašovci v
letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-19/2012-9
Rogašovci, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.
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Sklep o ukinitvi subvencioniranja cene storitev
obdelave in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2013

SKLEP
o ukinitvi subvencioniranja cene storitev
obdelave in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2013
I.
Občina Rogašovci z letom 2013 ukinja subvencioniranje
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave
ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne
infrastrukture.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 naprej.
Št. 354-3/2013-9
Rogašovci, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

12. člen

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Stran

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08, 108/09,
48/12 in 57/12), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 57/11), 3. in 22. člena
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. 87/12) ter 17. člena Statuta Občine Rogašovci
(Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10)
je Občinski svet Občine Rogašovci na 18. redni seji dne 31. 1.
2013 sprejel

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima
občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
se v letu 2013 ne smejo zadolžiti.

14 / 15. 2. 2013 /

ŠKOCJAN
419.

Sklep o dopustni manjši širitvi območja
stavbnih zemljišč

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99 in 51/01) in 29. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A) je Občinski svet Občine Škocjan na
16. seji dne 2. 10. 2012 sprejel

SKLEP
o dopustni manjši širitvi območja
stavbnih zemljišč
I.
Pobudnik širitve območja stavbnih zemljišč je lastnik zemljišča parc. št. 1944/3 – del, 1944/2 – del k.o. Stara vas.
Širitev se izvaja v izmeri 4200 m2 na delu zemljišča, ki je po
veljavni namenski rabi opredeljeno kot kmetijsko zemljišče.
II.
Objekti, ki se že nahajajo na parc. št. 1944/3 – del, 1944/2
– del k.o. Stara vas so namenjeni izvajanju poslovne dejav-

Stran
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Št.
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nosti, kar se izkazuje z opredelitvijo standardne klasifikacije
dejavnosti, ki so na predmetnih zemljiščih opredeljeni: 23.700
obdelovanje naravnega kamna.
III.
Namen posega je gradnja objekta za namene garaž, ki se
opredeljuje kot objekt CC-SI 12510 industrijske stavbe, kar ni v
nasprotju s strateškimi usmeritvami Občine Škocjan.
IV.
Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
se upoštevajo obstoječi občinski prostorski izvedbeni akti, ki
veljajo na območju obstoječe pozidave.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Škocjan, v skladu s tretjim
odstavkom 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12).
Veljati začne sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 3500-0016/2012-3
Škocjan, dne 2. oktobra 2012
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

74

TABOR
420.

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakona
o uravnoteženju proračuna (Uradni list RS, št. 40/12), 6. in
15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06)
je Občinski svet Občine Tabor na 2. izredni seji dne 11. 1.
2013 sprejel

II.
40

41

ODLOK
o proračunu Občine Tabor za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

42

(vsebina odloka)

43

S tem odlokom se za Občino Tabor za leto 2013 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

III.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA
PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA
DELA PRORAČUNA

B.
IV.
75

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega
dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sred. proračuna Evropske
unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
432 Investicijski transferi PU
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

Proračun
2013
2.588.417
1.400.518
1.237.168
1.122.634
67.937
46.397
200
163.350
42.080
400
1.700
15.000
104.170
360.100
60.100
300.000
827.799
402.610
425.189
2.478.275
626.588
155.719
28.665
409.616
9.938
22.650
562.289
25.240
352.346
56.249
128.454
1.199.467
1.199.467
89.931
89.931
110.142

0
0

0
258

Uradni list Republike Slovenije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

Št.
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Stran

1927

6. člen

44

258

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)

258

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2013 35 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

–258
0
0
0
134.920
134.920
134.920

–25.036
–134.920
–110.142

25.061

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 podskupine kontov in konte
(varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Tabor.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v
primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako
določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen

3. člen

(proračunski skladi)

(izvrševanje proračuna)

Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini
5.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 župan in
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki
požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/01 in 105/06).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
(varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča
na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v

Stran
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računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2013 kratkoročno
likvidnostno lahko zadolži do dovoljene višini 5 % zadnjega
sprejetega proračuna.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Tabor, v letu 2013 ne sme preseči skupne višine glavnice 0 EUR,
vezano na proračun Občine Tabor.
11. člen

Uradni list Republike Slovenije
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v
letu 2013 ne smejo zadolževati.

71

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu
2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

72

13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03201-lz02/2010
Tabor, januarja 2013
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

421.

74

II.
40

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakona o uravnoteženju
proračuna (Uradni list RS, št. 40/12), 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine
Tabor na 2. izredni seji dne 11. 1. 2013 sprejel

41

ODLOK
o proračunu Občine Tabor za leto 2014

42

1. SPLOŠNA DOLOČBA

43

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Tabor za leto 2014 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

III.
B.
IV.

75

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).

V.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
432 Investicijski transferi PU
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

Proračun
2014
1.603.330
1.348.358
1.237.168
1.122.634
67.937
46.397
200
111.190
42.080
400
1.700
15.000
52.010
24.700
24.700
24.700
230.272
230.272
1.576.824
602.537
181.352
33.147
356.189
9.200
22.650
504.742
30.240
326.604
37.313
110.585
465.717
465.717
3.827
3.827
26.506

0
0

0

0

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

1929

6. člen

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)

0

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2014 35 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

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

0

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

69.000

50 ZADOLŽEVANJE

69.000

500 Domače zadolževanje

69.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

118.920

55 ODPLAČILA DOLGA

118.920

550 Odplačila domačega dolga

118.920

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– ali 0 ali +

–23.414

X.

–49.920

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

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

–26.506

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

25.060

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 podskupine kontov in konte (varianta: ter
podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Tabor.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki
požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/01 in 105/06).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
(varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča
na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v
primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako
določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini
5.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 EUR
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v

Stran

1930 /

Št.

14 / 15. 2. 2013

računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 kratkoročno
likvidnostno lahko zadolži do dovoljene višine 5 % zadnjega
sprejetega proračuna.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Tabor, v letu 2014 ne sme preseči skupne višine glavnice 0 EUR,
vezano na proračun Občine Tabor.
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2. člen
prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN
Na območje se umesti čelni bencinski servis (v nadaljevanju
»BS«) z enosmernim prometom in ustreznimi priključki na regionalno cesto. Preostali del območja je namenjen zelenim površinam, manipulacijskim površinam in površinam za mirujoči promet.
V sklopu ureditev se uredi struga pritoka potoka iz Kamne gore.
3. člen

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2014 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2014)
V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03201-lz02/2010
Tabor, januarja 2013
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

vsebina
OPPN vsebuje poleg tekstualnega dela (odlok) tudi grafični del ter priloge.
Vsebina odloka določa:
1. opis prostorske ureditve;
2. območje urejanja;
3. umestitev načrtovanih ureditev v prostor;
4. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro;
5. rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
6. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave;
7. način, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega
dela;
8. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
9. etapnost izvedbe prostorske ureditve;
10. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
11. obveznosti udeležencev graditve objektov;
12. usmeritve za določanje meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
Grafični del vsebuje naslednje načrte:
1.
1.1
1.2

TREBNJE
422.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za bencinski servis ob Obrtni coni
Trebnje

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C in 57/12)
in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07,
11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 17. redni
seji dne 6. 2. 2013 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za bencinski servis
ob Obrtni coni Trebnje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
predmet odloka
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt za bencinski servis ob Obrtni coni Trebnje, v nadaljevanju
»OPPN«, ki ga je izdelalo podjetje GPI d.o.o. decembra 2012
pod št. projekta OPPN-20/2011.

2.
3.
3.1
4.
5.
6.
7.

Območje urejanja
Območje OPPN na izseku iz nadrejenega
akta
Območje OPPN na izseku iz ZN za
T 6-2 OC Trebnje
Prikaz vplivov na sosednja območja
Načrt ureditvene situacije
Karakteristični prečni prerez
Načrt parcelacije
Načrt prometne infrastrukture
Zbirni načrt infrastrukturnih vodov
Rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo
pred narav. in drugimi nesrečami

M 1:500
M 1:1000

M 1:1500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

OPPN ima naslednje obvezne priloge: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora,
strokovne podlage za pripravo OPPN, smernice in mnenja
nosilcev urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev OPPN in
povzetek za javnost.
II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV
4. člen
območje urejanja
(1) Območje OPPN leži SZ od mesta Trebnje. Zajema
območje bencinskega servisa med regionalno cesto R1 – 1162
Trebnje–Mokronog in železniško progo Trebnje–Sevnica ter del
regionalne ceste same.
Obravnavano območje zajema zemljišča z naslednjimi
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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Skupna površina obravnavanega območja znaša približno
0,7 ha.
Meja območja OPPN je razvidna iz načrta 1 grafičnega
dela »Območje urejanja«.
5. člen
vplivi in povezave
(1) Teren na območju bencinskega servisa proti S nekoliko pada, južno od območja pa se teren strmeje dviguje. Preko
območja BS teče pritok potoka iz Kamne gore.
(2) Na nasprotni strani državne ceste se nahaja obrtna
cona. V neposredni bližini ni strnjene stanovanjske pozidave.
(3) Dostopnost do območja je zagotovljena po regionalni
cesti. Preko območja je potrebno zagotoviti dostop do neobdelanih kmetijskih zemljišč južno od območja OPPN, do obstoječe
odkupne postaje za živino in dostop preko podvoza železnice
do stanovanjskega objekta Vina gorica 20. V neposredni bližini
se nahaja železnica.
(4) Na območju je vodovodni vod in elektroenergetski
vod. Kanalizacijsko omrežje in TK kabelska kanalizacija se
nahajata na območju Obrtne cone, kamor se naveže območje
bencinskega servisa.
(5) Na območja OPPN je potrebno zaradi zagotavljanja
infrastrukturne opremljenosti izgraditi tudi kanalizacijski vod in
kabelsko kanalizacijo za TK.
(6) V delu infrastrukturnih ureditev ob državni cesti OPPN
posega na območje Zazidalnega načrta za območje T 6-2
»Obrtna cona Trebnje« (Skupščinski Dolenjski list, št. 10/89,
Uradni list RS, št. 53/01).
(7) OPPN ne posega niti na območje kulturne dediščine
niti na območje ohranjanja narave.
(8) Predvideni poseg ne bo obremenilno vplival na obstoječo rabo prostora in ne bo predstavljal bistvene dodatne
obremenitve na že vzpostavljeno prometno in komunalno
energetsko infrastrukturo v širšem območju. Vplivov novogradnje na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno
zaščito in na varnost pri uporabi ter pred hrupom upoštevajoč
ustrezne ukrepe ni oziroma se stanje z izvedbo posegov ne
poslabšuje.
(9) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so razvidni
iz načrta 2 grafičnega dela »Prikaz vplivov na sosednja območja«.
6. člen
vrste gradenj
Na območju OPPN so dopustne naslednje vrste gradenj:
gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev
objekta. Dopustna so vzdrževalna dela, preoblikovanje terena
(nasipavanje, jarki in druge rekonstrukcije), dela v zvezi z urejanjem zunanjih površin in dela v skladu s predpisi, ki urejajo
geodetsko dejavnost.
7. člen
vrste objektov glede na namen po klasifikaciji objektov
Dopustna je vrsta objektov, skladna z namensko rabo.
Po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) je dopustna gradnja
naslednjih objektov s pretežnim namenom:
12303 Bencinski servisi
12520 Rezervoarji in cisterne za tekočine in pline
Objekti ali njihovi deli se lahko namenijo tudi za potrebe
dopolnitve programov oziroma za potrebe spremljajočih dejavnosti, kot npr:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12301 Trgovske stavbe
Dopustna je izgradnja infrastrukturnih objektov:
211 Ceste – z vsemi razredi in podrazredi
221 Prenosni (transportni) cevovodi, prenosna komunikacijska omrežja in prenosni elektroenergetski vodi – z vsemi
razredi in podrazredi
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222 distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski
vodi in distribucijska komunikacijska omrežja – z vsemi razredi
in podrazredi.
Dopustna je gradnja objektov za namen rabe obnovljivih virov energije (2302 energetski objekt). Tovrstni objekti in
naprave se umeščajo kot spremljajoča dejavnost za potrebe
območja obravnave in širše.
8. člen
dopustne dejavnosti
Dopustne so vrste dejavnosti skladno z namensko rabo
prostora – bencinski servis (47.3 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi) in spremljajoče ter
dopolnilne dejavnosti.
9. člen
vrste objektov glede na zahtevnost
V območju OPPN je poleg zahtevnih in manj zahtevnih
objektov dopustna gradnja tudi:
(a) Nezahtevnih objektov, in sicer:
– Objekti za lastne potrebe od tega steklenjak, uta, enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti
– Ograje
– Škarpe in podporni zidovi
– Pomožni infrastrukturni objekti
– Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti – od tega poljska
pot
– Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam od tega kiosk oziroma tipski zabojnik
– Spominsko obeležje
(b) Enostavnih objektov, in sicer:
– Objekti za lastne potrebe
– Pomožni infrastrukturni objekti
– Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti – od tega poljska
pot
– Začasni objekti – od tega odprt sezonski gostinski vrt in
objekti, namenjeni skladiščenju nenevarnih snovi
– Urbana oprema.
III. MERILA IN POGOJI NAČRTOVANIH OBJEKTOV
IN POVRŠIN
10. člen
zasnova
(1) Zasnova je izdelana na podlagi prikaza stanja, izkazanih investicijskih namer in koncepta modularnosti tovrstnih
objektov ter javnega interesa izkazanega s strani Občine Trebnje upoštevajoč podatke predvsem o obstoječi infrastrukturi in
varovanju voda.
(2) BS je sestavljen iz poslovnega objekta, ki obsega prodajni prostor in kava bar s pripadajočimi pomožnimi prostori in
javnimi sanitarijami ter iz nadstrešnic, podzemnih rezervoarjev
s tehnološkimi inštalacijami, utrjenih površin in pripadajočih
ureditev ter zelenih površin. V smeri uvoza na BS bo nadstrešnica pokrivala točilna mesta za osebne avtomobile in tovornjake/avtobuse. S poslovnim objektom bo povezana z nadstreškom. V sklopu bencinskega servisa so rezervoarji za gorivo za
avtoplin, objekt za Eko-plin in stebriček za vodo in zrak.
(3) Na območju bencinskega servisa se lahko zgradi in
obratuje naprava za oskrbo motornih vozil z električno energijo
iz omrežja. Dopustna je nadgradnja ureditev v smislu razvoja
tehnologije.
(4) Območja utrjenih površin bencinskega servisa bodo
predstavljala osrednji odprti prostor bencinskega servisa, kjer
bodo prostori za zaustavljanje in točenje goriva, parkirni prostori ter tlakovane površine, namenjene pešcem. Površine
za pešce bodo z dvignjenimi robniki ločene od cestišča. Ob
poslovnem objektu bo zunanji vrt – terasa kava bara.
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(5) Zelene površine bodo na robovih obravnavanega območja in bodo ločene od cestišča z betonskim robnikom.
(6) V sklopu ureditev BS se ustrezno rekonstruirajo obstoječe prometne ureditve regionalne ceste in se uredi deloma
tudi kanalizira pritok potoka iz Kamne gore.
(7) Zasnova je razvidna iz načrta 3 grafičnega dela OPPN
»Načrt ureditvene situacije«.
11. člen
lokacijski pogoji in pogoji o velikosti objektov
(1) Lokacija za postavitev bencinskega servisa mora biti
taka, da so nevarnost in posledice požara in eksplozije, ki bi
ogrožale življenje in zdravje ljudi ter lastnino na bencinskem
servisu in v njegovi okolici, glede na izbrano tehnologijo zmanjšane na najnižjo mogočo raven. Na zemljišču bencinskega
servisa so lahko na predpisanih razdaljah glede na cone nevarnosti postavljeni še drugi spremljajoči objekti.
(2) Na zemljiščih, namenjenih gradnji po tem prostorskem
aktu se določi površina za razvoj objektov z določitvijo gradbene meje. Površina za razvoj objektov predstavlja zemljišče, ki
je omejeno z gradbenimi mejami, na katerem je možna gradnja
enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta akt. Na
površini za razvoj objektov je dovoljena postavitev vseh vrst
objektov ter vseh zunanjih ureditev (hortikulturne in parterne
ureditve). Dopustna je ureditev manipulativnih površin in ureditev parkirnih mest kjerkoli na parceli.
(3) Objekti morajo biti v ustreznem odmiku od prometnic
in v medsebojnem odmiku. Vsi nadzemni objekti morajo biti
odmaknjeni od roba cestnega sveta državne ceste najmanj
2,00 m, ali tudi več, če to zahteva preglednost in varnost na
prometnih površinah. Odmiki od mej sosednjih zemljišč morajo
omogočiti uporabo in vzdrževanje stavbe ter upoštevati varstvene pogoje (sanitarni, požarni, protieksplozijski, intervencijske
poti).
(4) Podzemni rezervoarji morajo biti od objektov in parcelne meje oddaljeni vsaj 1,0 m, merjeno od gabarita rezervoarja in vsaj 1,0 m od vodov javne infrastrukture. Vodi javne
infrastrukture so: plinovod, vodovod, kanalizacijski vod, telekomunikacijski in električni kabli. Če so vodi javne infrastrukture
izvedeni v ločenih betonskih kinetah je najmanjši odmik rezervoarjev od kinete 0,30 m.
(5) Višinska kota pritličja stavb je odvisna od kote dostopne ceste in kote terena in se določi v projektu za gradbeno
dovoljenje. Vsi objekti so pritlični. Maksimalna višina venca
strehe objekta je 5 m. Nad to višino je dopustno postaviti tehnične naprave za obratovanje objekta in za izrabo obnovljivih virov
energije. Natančnejša dimenzija objekta bencinskega servisa
ter spremljajočih objektov in ureditev se določi v fazi izdelave
projektne dokumentacije v skladu s tehnološkimi potrebami
in koncepta modularnosti tovrstnih objektov ob upoštevanju
določb tega akta.
(6) Lokacijski pogoji in dopustni gabariti objektov so razvidni iz načrta 3 grafičnega dela OPPN »Načrt ureditvene
situacije«.
12. člen
pogoji za oblikovanje objektov in površin
(1) Objekti sledijo sodobnim oblikovnim načelom, katerim
sledijo tudi izbor materialov in barv, ki morajo zagotavljati kvaliteto in trajnost.
(2) Streha poslovnega objekta in nadstrešek nad točilnimi
mesti se izvedeta kot ravna ali pod blagim naklonom. Dopustne
so zazelenjene strehe in strehe modernejših (ločne, valove) in
razgibanih oblik in konstrukcij.
(3) Nepozidane in neutrjene zunanje površine se zatravijo
oziroma se zasadijo z grmičevjem. V vzhodnem delu, odmaknjenem od regionalne ceste pa se zasadi tudi višja vegetacija, še posebej v bližini otroškega igrišča. Rastlinske vrste na
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zelenih površinah s koreninami ne smejo segati v območje
komunalnih vodov.
(4) Zunanje površine se opremijo z elementi urbane opreme (igrišče za otroke) in uredi se ekološki otok.
(5) Izdelava geomehanskega poročila je za vgradnjo podzemnih rezervoarjev obvezna.
(6) Vse ureditve morajo omogočati dostop funkcionalno
oviranim ljudem.
13. člen
pogoji za nezahtevne in enostavne objekte
Funkcija, lega, arhitekturna zasnova in materiali nezahtevnih in enostavnih objektov v sklopu posameznih parcel
pripadajočim stavbam so posledica funkcije objekta.
14. člen
pogoji za obstoječe objekte
Regionalna cesta in dostopne ceste znotraj območja se
rekonstruirajo na ustrezen način.
IV. POGOJI ZA GOSPODARSKO JAVNO IN DRUGO
INFRASTRUKTURO
15. člen
infrastruktura splošno
(1) Obvezna je priključitev BS na cesto v javnem dobru,
na vodovod, kanalizacijo in na elektroenergetsko omrežje.
Objekt se priklopi tudi na TK omrežje. Priključitev bo izvedena
po pogojih posameznih upravljavcev vodov.
(2) Za potrebe infrastrukturne opremljenosti BS je potrebna izgradnja infrastrukture izven območja BS, in sicer –
priključitev na TK omrežje in priključitev na kanalizacijski in
vodovodni sitem. Prestavi se obstoječi elektroenergetski vod.
(3) Dimenzioniranje infrastrukture mora upoštevati tudi
predvidene ureditve južno in vzhodno od OPPN.
(4) Na območju OPPN se lahko izvede priklop na infrastrukturo za objekte izven območja OPPN pod pogoji soglasodajalcev.
(5) Praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje
infrastrukturnih objektov in naprav. Pri tem je treba posebno
pozornost nameniti zadostnim in ustreznim odmikom od obstoječih vodov in naprav.
(6) Kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik
prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih
vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa
mora za to od lastnika pridobiti služnostno pravico.
(7) Upoštevati je potrebno predpisane in priporočene odmike med posameznimi infrastrukturnimi vodi pri vzporednem
poteku in na območjih križanj. Odmiki od cest in infrastrukturnih koridorjev morajo omogočati nemoteno funkcioniranje in
vzdrževanje infrastrukturnih objektov. Kjer bo infrastruktura
izvedena v vozišču, morajo biti jaški na sredini voznega pasu.
Prečkanja cest in kanala potoka se izvedejo v zaščitnih ceveh,
ki omogočajo kasnejše rekonstrukcije in obnove brez posegov
v cestno telo. Vse instalacije se izvedejo na ustrezni globini
glede na niveleto vozišča ceste in dna kanala potoka. Prav
tako se na mestih, kjer so mogoča prečkanja infrastrukture v
prihodnje, izvedejo zaščitne cevi.
(8) Pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času
gradnje so predmet projektne dokumentacije PGD.
(9) Prometne ureditve so prikazane na načrtu 5 grafičnega dela OPPN »Načrt prometne infrastrukture«.
(10) Potek komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav je razviden iz načrta 6 grafičnega dela
OPPN »Zbirni načrt infrastrukturnih vodov«.
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16. člen
prometna infrastruktura
(1) Ureditve bencinskega servisa s pripadajočimi površinami, potrebnimi za nemoteno izvedbo in rabo območja se
nahaja v varovalnem pasu (15 m) regionalne ceste R1-215,
odsek 1162 Trebnje–Mokronog (od km 0,475 do 0,690), na
katero se samo območje bencinskega servisa tudi priključuje
preko lokalne dostopne ceste.
(2) Predviden je priključek enosmerne dostopne ceste iz
obstoječega »T« križišča za obrtno cono. Enosmerna dostopna
cesta omogoča dostop (uvoz in izvoz) do obstoječih objektov
(do odkupne postaje za živino, preko podvoza železnice do
stanovanjskega objekta Vina gorica 20), do kmetijskih površin
in do novo načrtovanih ureditev (BS Trebnje in ureditev južno
od BS), ki se preko lastnega priključka, priključujejo na to cesto.
Na R1-215 iz smeri Mirne se formira pas za leve zavijalce na
površini obstoječe zaporne ploskve. Zaradi zagotavljanja preglednosti ob uvozu na območje se odstrani del brežine južno
od uvozne ceste. Ustrezen način stabilizacije brežine se določi
v geomehanskem poročilu v fazi izdelave projekta. Glede na
način stabilizacije brežine se določi tudi velikost posega na zemljišča južno od uvozne ceste. Kolikor se stabilizacija brežine
ob dostopni cesti izvede z opornim zidom oziroma škarpo, se
le-ta izvede tako, da se preraste z zelenjem. Izvoz iz enosmerne dostopne ceste je formiran na mestu priključka obstoječe
lokalne poti. Obstoječ priključek, ki je tehnično neustrezen, se
rekonstruira v prometno tehnično ustrezno obliko.
(3) Obstoječa cestna razsvetljava se dogradi v sklopu
rekonstrukcije regionalne ceste. Splošna osvetlitev površin
bencinskega servisa mora biti skladna z veljavnimi predpisi.
(4) Promet po območju bencinskega servisa poteka enosmerno in se z ustreznimi radii, ki omogočajo prevoznost merodajnega vozila, priključuje na enosmerno cesto.
(5) Na območju BS se zagotovi min. 11 parkirnih mest.
(6) Na območju BS ni obstoječih niti predvidenih posebnih
ločenih površin namenjenih peš ali kolesarskemu prometu. Ob
regionalni cesti se uredijo hodniki za pešce.
(7) Glavne dostope do objektov, primarne površine za
pešce, parkirne prostore, druge površine in objekte je treba
urediti tako, da so uporabni tudi za funkcionalno ovirane ljudi.
(8) Prometne ureditve so prikazane na načrtu 5 grafičnega dela OPPN »Načrt prometne infrastrukture«.
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utrjenih povoznih površin je treba pred izpusti predhodno očistiti na standardnih lovilcih olj.
(4) Odvodnjavanje odpadnih in padavinskih vod je razvidno iz načrta 6 grafičnega dela OPPN »Zbirni načrt infrastrukturnih vodov«.
19. člen
energetska infrastruktura
(1) Za napajanje območja z električno energijo je predvidena uporaba obstoječe transformatorske postaje. Obstoječi
vod na območju BS se prestavi.
(2) Plinovodno omrežje na območju ni izgrajeno. Za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne vode se lahko postavi
plinska cisterna (nadzemna ali podzemna).
(3) Za ogrevanje in drugo uporabo je možno tudi izkoriščanje obnovljivih virov energije.
(4) Potek elektroenergetskega omrežja je razviden iz
načrta 6 grafičnega dela OPPN »Zbirni načrt infrastrukturnih
vodov«.
20. člen
TK omrežje
(1) Objekt BS se priključi na obstoječi TK vod na nasprotni
strani ceste.
(2) Potek TK omrežja je razviden iz načrta 6 grafičnega
dela OPPN »Zbirni načrt infrastrukturnih vodov«.
21. člen
zbiranje in odvoz odpadkov
(1) Za odvoz komunalnih odpadkov BS je potrebno predvideti odjemno mesto, velikost in tip posod se določi glede na
predvideno količino smeti.
(2) Za odvoz odpadkov, ki ne sodijo v kategorijo komunalnih odpadkov, je potrebno predvideti posebne smetnjake.
(3) Odjemno mesto za zabojnike in smetnjake se primerno uredi. Stojna površina je monolitna ali tlakovana (npr. z
betonskimi ploščami), okrog zabojnikov pa je mogoče namestiti
enostavno oblikovano ograjo v višini zabojnika ter namestiti
nadstrešek. Odjemno mesto, kjer so nameščene posode, mora
omogočati neovirano odlaganje komunalnih odpadkov in drugih
odpadkov, hkrati pa mora biti dostopno posebnim smetarskim
vozilom za odvoz odpadkov.

17. člen
vodovod in hidrantno omrežje
(1) Objekt BS se oskrbuje s pitno in požarno vodo iz javnega vodovodnega sistema.
(2) Na območju se izvede hidrantna mreža z nadzemnimi
hidranti, ki so priklopljeni na vodovodno omrežje. Postavitev
hidrantov se izvede v skladu z veljavnimi predpisi. Hidrantno
omrežje mora zagotavljati zadosten vir za oskrbo z vodo za gašenje požara skladno z veljavnimi predpisi. Hidrantno omrežje
se lahko razširi z lastnim internim omrežjem objekta BS.
(3) Potek vodovoda in hidratnega omrežja je razviden iz
načrta 6 grafičnega dela OPPN »Zbirni načrt infrastrukturnih
vodov«.

V. PARCELACIJA IN PROSTORSKI UKREPI
22. člen
parcelacija in prostorski ukrepi
(1) Parcela, namenjena gradnji se določa za gradnjo
objektov BS ter za regionalno in dostopne ceste.
(2) Regionalna cesta je javno dobro državnega pomena,
dostopna cesta pa se načrtuje kot grajeno javno dobro lokalnega pomena.
(3) Parcelacija je razvidna iz načrta 4 grafičnega dela
OPPN »Načrt parcelacije«.
(4) Posebni prostorski ukrepi niso predvideni.

18. člen
odvajanje voda
(1) Objekt BS se priklopi na obstoječ kanalizacijski sitem
na nasprotni strani regionalne ceste.
(2) Padavinske vode s streh se odvajajo v lokalni zbiralnik
deževnice, ki se lahko uporablja za zalivanje in sanitarno vodo.
Odvečne vode se izpuščajo v potok.
(3) Odvodnjavanje padavinskih voda s prometnih površin
(z vozišč, parkirišč, manipulativnih prostorov) in ostalih utrjenih
površin je omogočeno s prečnimi in vzdolžnimi nakloni preko
vtočnih jaškov in kanalizacije za odvod odpadnih padavinskih
voda v potok. Padavinske odpadne vode iz prometnih in ostalih

VI. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, NARAVE
IN OKOLJA
23. člen
ohranjanje kulturne dediščine in narave
(1) Na območju cone se ne nahaja evidentirana enota
kulturne dediščine.
(2) Območje obdelave ne posega v zavarovana območja,
ekološko pomembna območja, območja Nature 2000, niti na
območje naravnih vrednot.
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24. člen
varovanje voda

(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov
oziroma njihovih varstvenih pasov. Na območju se poplave ne
pojavljajo.
(2) Na obravnavanem območju se posega na pritok potoka iz Kamne gore od km pritoka 0.017.00 do 0,247.00 v dolžini
230 m in sicer tako, da se ne poslabšajo odtočne razmere
pritoka pri nastopu visokih voda in odvoda zalednih voda.
(3) Prestaviti je treba strugo pritoka v levo brežino v
raščen teren tako, da le ta preko predvidene lokacije servisa
Petrol poteka ob cesti Trebnje–Mirna, preko cevnega prepusta
prečka cesto in se naveže na obstoječo traso dolvodno po
uvozu v obrtno-stanovanjsko cono in bencinski servis OMW.
Na odseku urejevanja se oblikuje odprti pretočni profil s širino
dna 0,80m, naklonom brežine 1:1,5 ter padcem dna 5‰ in
zaprti pretočni profil iz betonskih cevi fi 120 cm v dolžini 170m.
Urejevanje struge se gorvodno zaključi s kamnito drčo višine
0,40 m, dolvodno pa se naveže na obstoječo traso pritoka.
(4) Natančnejši tehnični elementi ureditve se določijo v
fazi izdelave projekta na podlagi Hidrološkega poročila pod pogoji in v soglasju s pristojnim nosilcem urejanja. Infrastrukturni
vodi prečkajo kanal vodotoka kot je določeno v 15. členu in v
soglasju s soglasodajalcem.
(5) Predvideni so predhodni ukrepi za varstvo površinskih
voda in podtalnice skladno z veljavno zakonodajo – ustrezen
načinom odvajanja in čiščenja padavinskih in odpadnih vod,
lovilci olj in maščob, v primerih, določenih v veljavni zakonodaji,
ponikalnice, zbiralnik za vodo.
25. člen
varovanje okolja
(1) Poseg v okolje je dopusten le, če ne povzroča čezmernih obremenitev.
(2) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje. Motorna vozila morajo imeti v času mirovanja
na območju bencinskega servisa izklopljene motorje.
(3) Območje prometne infrastrukture sodi po veljavnih
predpisih med območja IV. stopnje varstva pred hrupom, kjer je
dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa. V času gradnje bo hrup povečan zaradi ureditve
cest in izgradnje novih objektov. Dovoljena mejna raven hrupa
je 65 dBA ponoči in 75 dBA podnevi.
(4) Povzročitelji odpadkov med gradnjo in v času obratovanja cone morajo upoštevati veljavne predpise, ki določajo
ravnanje z odpadki.
(5) Mejne vrednosti obremenitev okolja zaradi elektromagnetnega sevanja ne smejo biti presežene, pri čemer je
potrebno upoštevati veljavne predpise.
(6) Pri razsvetljavi gradbišč in pri osvetljevanju objektov,
fasad, objektov za oglaševanje je potrebno upoštevati mejne
vrednosti in ukrepe pred škodljivim delovanjem svetlobnega
onesnaževanja skladno z veljavnimi predpisi, ki predpisujejo
tudi način osvetljevanja. Ustrezno osvetljenost prometnih površin zagotovi občina, zunanjih površin pa lastnik BS.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
IN VAROVANJEM ZDRAVJA
26. člen
varstvo pred nesrečami
(1) Projektiranje ureditev mora biti skladno z veljavnimi
predpisi, smernicami in priporočili s področja obrambe in varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami (poplave, erozija, potres,
požar) ter varovanja zdravja ljudi in kvalitetnega okolja bivanja.
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(2) V primerih, ki jih določajo veljavni predpisi se v fazi
projektne dokumentacije izdela študija varnosti pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
(3) Ukrepi ogroženih območij:
Območje obravnave se (po javno dostopnih podatkih)
ne nahaja ne na poplavnem in ne na erozijsko ogroženem
območju.
(4) Protipotresna varnost:
Pri gradnji objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev
je potrebno upoštevati določila predpisov o dimenzioniranju in
izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za projektni
potresni pospešek tal (g) je 0,175. Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani skladno z veljavnimi predpisi o
odpornosti in stabilnosti objektov.
27. člen
požarnovarstvene in protieksplozijske
zahteve
(1) Požarno varstvo, širjenje požara na sosednje objekte, odmiki med objekti, lega objektov nosilnost konstrukcije,
preprečevanje širjenja požara po stavbah, evakuacijske poti in
sistemi za javljanje ter alarmiranje, ukrepi za varen umik ljudi,
naprave za gašenje in dostop gasilcev, hidrantno omrežje in
drugo, morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo
objektov in naprav ter njihovo rabo in se podrobneje določijo v
projektni dokumentaciji.
(2) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora
izhajati iz študije požarne varnosti.
(3) Intervencijske poti bodo urejene po predvidenih prometnih površinah v območju. Izvedba intervencijskih poti mora
biti skladna z veljavnimi predpisi. Vse povozne površine morajo
biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.
(4) Požarno zaščito objektov je treba zagotoviti z zunanjim
hidrantnim omrežjem in ustreznim številom hidrantov v skladu
s študijo požarne varnosti. Za gašenje požarov, katerih vzrok je
vžig goriv, bo predvideno gašenje s prahom ali gašenje s peno.
(5) Pri lociranju objektov in naprav v prostor in načinu
izvedbe je potrebno upoštevati cone eksplozijske nevarnosti in
zahteve in ukrepe, ki izhajajo iz tega.
(6) Bencinski servis mora biti ločen od javne ceste z
zaščitnim pasom. Najmanjša širina zaščitnega pasu je 0,5 m
in mora varovati nevarna območja bencinskega servisa pred
naleti vozil po celotni dolžini, za kar je treba zagotoviti ustrezne tehnične ukrepe, kot so ustrezno visoki robniki, odbojne
jeklene ali betonske ograje, ali drug primeren način varovanja
bencinskega servisa.
(7) Cone eksplozijske nevarnosti je mogoče zmanjšati s
konstrukcijskimi ali gradbenimi ukrepi, ki preprečujejo širjenje
eksplozivnih zmesi plinov, hlapov oziroma megle z zrakom.
Vrste zaščitnih ukrepov za preprečitev eksplozije se določajo glede na opredeljene cone eksplozijske nevarnosti. Cone
eksplozijske nevarnosti ne smejo segati zunaj bencinskega
servisa.
(8) Po prenehanju obratovanja bencinskega servisa je
treba rezervoarje, točilne naprave in pripadajočo tehnološko
napeljavo zavarovati tako, da ne pomenijo nevarnosti za okolje,
življenje in zdravje zaposlenih ali tretjih oseb.
(9) Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
je razvidna iz načrta 7 grafičnega dela OPPN »Rešitve in ukrepi
za obrambo ter za varstvo pred narav. in drugimi nesrečami«.
VIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE
ZA IZVAJANJE OPPN
28. člen
etapnost izvedbe prostorske ureditve
(1) BS s pripadajočimi ureditvami zunanjih in prometnih
površin, pripadajoče komunalno-energetske in druge infrastruk-
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turne ureditve ter ureditev pritoka potoka iz Kamne gore je
treba izvesti v eni etapi.
(2) Pločnik ob regionalni cesti se izgradi in preda v uporabo hkrati z bencinskim servisom. Kolikor se ugotovi, da ustroj
regionalne ceste ni zadovoljiv in bi jo bilo potrebno rekonstruirati v krajšem časovnem obdobju po izgradnji bencinskega
servisa, se izvedba pločnika uskladi z rekonstrukcijo ceste.
Prestavitev izvedbe pločnika se opredeli z dogovorom med
investitorjem in Občino Trebnje.
(3) Stabilizacija brežine ob uvozu enosmerne dostopne
ceste se izvede in uskladi skladno z investicijsko namero na
tem območju – časovno in ureditveno.
(4) Dopustna je začasna ureditev uvoza na območje
pod pogoji nosilca urejanja za državne ceste, v kolikor ne bi
bilo mogoče pravočasno pridobiti pravico graditi na tangiranih
parcelah.

Št.

14 / 15. 2. 2013 /

Stran

1935

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
dopustni posegi pred izvedbo ureditev
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.
33. člen
prenehanje veljavnosti
Z dnem veljavnosti tega akta preneha veljati Lokacijski
načrt za bencinski servis v Trebnjem (Uradni list RS, št. 69/93)
in v delu ob regionalni cesti Zazidalni načrt za območje T 6-2
»Obrtna cona Trebnje« (Skupščinski Dolenjski list, št. 10/89,
Uradni list RS, št. 53/01).
34. člen

29. člen

vpogled akta in nadzorstvo

dopustna odstopanja

(1) OPPN je stalno na vpogled na Oddelku za okolje in
prostor Občine Trebnje.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN
opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
Območna enota Novo mesto.

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s tem
odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju varnostnih, energetskih, prometnih, tehnoloških in drugih razmer
pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z energetskega,
tehnološkega, prometno tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenih vidikov.
(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz
prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza
območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na
območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo
biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z odstopanji morajo soglašati
občina in organi ter organizacije, v delovno področje katerih
spadajo ta odstopanja.
(3) Dopustna so odstopanja od grafičnega prikaza infrastrukturnih vodov in priključkov na objekte v območju OPPN in
na objekte v neposredni bližini, saj se le-ti natančneje določijo
v fazi izdelave projektne dokumentacije posameznega objekta
pod pogoji soglasodajalcev in občine.
(4) Južno od uvoza enosmerne dostopne ceste iz regionalne ceste je na območju, kjer je v OPPN predvidena brežina,
dopustna izgradnja ureditev za potrebe načrtovanega objekta
južno od območja OPPN.
(5) Dopustno je združevanje parcel.

35. člen
usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN
Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitektonskega
in urbanističnega urejanja kot je opredeljeno v tem odloku.
Prenesejo se v prostorsko izvedene pogoje (PIP) v občinskem
prostorskem načrtu (OPN).
36. člen
uveljavitev
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2013
Trebnje, dne 6. februarja 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

30. člen
zagotavljanje izgradnje infrastrukture
(1) Za opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo, načrtovano s tem OPPN, sprejme občina program komunalnega opremljanja, ki bo tudi podlaga za odmero komunalnega prispevka.
(2) Občina Trebnje lahko gradnjo komunalne opreme iz
programa opremljanja s pogodbo odda zavezancu za plačilo
komunalnega prispevka po tem odloku. Investitor, ki pristopi
k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja
zgradi vso načrtovano komunalno opremo in pridobi potrebna
zemljišča in to neodplačno prenese na Občino Trebnje.
31. člen
obveznosti udeležencev graditve objektov
(1) Udeleženci graditve objektov morajo ravnati skladno
z izdanimi mnenji za načrtovanje k tem prostorskem aktu.
Njihove obveznosti se nanašajo predvsem na zagotavljanje
infrastrukturne opremljenosti zemljišč in na varovanje okolja,
narave, vode, zdravja in kvalitete javnega prostora.
(2) Pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času
gradnje so predmet projektne dokumentacije PGD.
(3) Pločnik na območju OPPN izvede investitor bencinskega servisa v sklopu ureditve le-tega. Zemljišča oziroma
pravico graditi pravočasno zagotovi občina.

423.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za Industrijsko cono Trebnje

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C in 57/12)
in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07,
11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 17. redni
seji dne 6. 2. 2013 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za Industrijsko cono Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za Industrijsko cono Trebnje (v nadaljevanju »OPPN
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IC Trebnje«), ki ga je izdelalo podjetje GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., pod številko projekta OPPN-11/2008,
december 2012.
(2) Prostorska ureditev je namenjena ureditvi nove industrijske cone kot širitev območja že obstoječih industrijsko-proizvodnih dejavnosti na vzhodnem delu mesta Trebnje.
2. člen
Vsebina
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del ter priloge z
naslednjo vsebino:
a) Tekstualni del vsebuje:
1.

opis prostorske ureditve;

2.

območje urejanja;

3.

umestitev načrtovanih ureditev v prostor;

4.

zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;

5.

rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne
dediščine;

6.

rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov
in ohranjanje narave;

7.

način, vrsta in namen prenove naselja ali njegovega
dela;

8.

rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom;

9.

etapnost izvedbe prostorske ureditve;

10. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
11. obveznosti udeležencev graditve objektov;
12. usmeritve za določanje meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
b) Grafični del vsebuje:
1.1. Prikaz območja urejanja v širšem
prostoru – območje na TTN

M 1:10.000

1.2. Pregledna situacija – območje na DOF

M 1:5.000

2.1. Izsek iz prostorskih sestavin planskih
aktov Občine Trebnje

M 1:5.000

3.1. Geodetski načrt s prikazom območja
urejanja (1. del)

M 1:1000

3.2. Katastrski načrt s prikazom območja
urejanja (2. del – koridor do RTP)

M 1:2000

4.

Prikaz vplivov na sosednja območja

5.

Načrt ureditvene situacije

M 1:1000

6.

Načrt ureditvene situacije – primer
zasnove in parcelacijske mreže

M 1:1000

7.

Načrt parcelacije – gradbene parcele in
tehnični elementi za zakoličbo

M 1:1000

8.

Načrt prometne infrastrukture

M 1:1000

9.

Zbirni načrt infrastrukturnih vodov

M 1:1000

10. Rešitve in ukrepi za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami

M 1:2000

11. Karakteristični prečni prerez

M 1: 1000

(2) OPPN ima naslednje obvezne priloge: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage in druge podlage za pripravo OPPN, smernice
in mnenja nosilcev urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev
OPPN, povzetek za javnost in okoljsko poročilo.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
Območje urejanja
(1) Obravnavano ureditveno območje, ki je namenjeno
za širitev proizvodnih dejavnosti meri cca 16 ha in obsega
zemljišča, kot je razvidno iz grafičnega dela, in sicer s parc. št.
k.o. Češnjevek: 753/6 757/1 757/2 758/1 758/2 759 760
761 764/1 764/3 796/1 798 800 801 802/1 802/3 802/4 802/5
803 804/1 804/2 807/3 807/4 807/5 807/6 807/7 807 808/1
808/2 808/3 809 812/2 812/3 812/4 812/5 812/6 813/1 813/2
813/3 814/2 818/1 818/2 818/3 820/1 820/10 820/11 820/12
820/13 820/14 820/15 820/16 820/17 820/2 820/7 820/8 820/9
827/1 827/2 827/3 833/3 833/4 833/5 835/1 835/2 836/10
836/11 836/12 836/13 836/14 836/15 836/16 836/6 836/6
836/7 836/8 836/9 838/10 838/11 838/12 838/13 838/14 838/15
838/16 838/5 838/7 838/8 838/9 del 840/4, 841/3, del 845/3,
del 846/1, del 866/1, del 867, del 868/1, del 868/2, del 1185/1,
1185/2, 1191/1, del 1192/4, 1192/5, 1192/6, del 1193, del 1194/1
k.o. Trebnje
del 620/1 620/2 816/10 816/7.
(2) V območje obravnave se vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture, za katero bo potrebno izvesti priključke izven cone
same. Območje zajema dodatno še zemljišča, kot je razvidno
iz grafičnega dela in sicer s parc. št.:
– Območje daljnovoda:
K.o. Medvedje selo: 753/4, 750/1, 749, 747/1, 746/1, 745,
748, 744, 743, 1186, 718/1, 717/1
K.o. Črešnjevek: 167, 166/1, 166/2, 165/1, 165/2, 165/2,
1103, 162, 163, 605/2, 605/10
– Odvajanje voda:
1214, 1215/2, 871/2, 1212/4, 1212/1, 1222/2, vse k.o.
Češnjevek.
(3) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz, velja grafični prikaz. Potek meje preko
zemljiških parcel je razviden iz grafičnega dela – list št. 3.2. in
3.3. – Načrt parcel z mejo območja urejanja.
(4) Poleg teh zemljišč je v območje posegov izven ureditvenega območja OPPN možno vključiti še dodatne parcelne
številke, kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne infrastrukture, na podlagi strokovno
preverjenih rešitev, izkaže za to potrebno.
VPLIVI IN POVEZAVE PROSTORSKIH UREDITEV
S SOSEDNJIMI OBMOČJI
4. člen
Koncept umeščanja
(1) Območje urejanja je namenjeno predvsem proizvodnim dejavnostim. Morfološko gledano se združuje z obstoječim območjem velikih industrijskih objektov in nadaljuje tipičen
proizvodni značaj tega dela Trebnjega, proti severu in vzhodu
pa se cona stika z mirnim podeželskim oziroma predmestno-stanovanjskim okoljem. Gre za percepcijski preskok od podeželskega in naravnega okolja k mestni prvini. V vizualnem
smislu predstavlja načrtovana cona skupaj z obstoječo zaokroženo celoto, izpostavljeno pogledom iz okolice, zato mora biti
kvalitetno oblikovana in jasno razpoznavna kot urejena celota.
Potrebno je zagotoviti, da ureditve nimajo prekomernega
vpliva na stanovanjsko območje – umestitev zelene zaščitne
bariere.
(2) Cilj tega OPPN-ja je zagotoviti prostorski dokument,
s katerim se je možno prilagajati sodobnim tržnim razmeram. Zagotoviti je potrebno izgradnjo infrastrukture in izvajanje
prostorskih ukrepov za potrebo le-te. V delu, kjer se določa
gradnja objektov, omogoča fleksibilnost in prilagodljivost glede na potrebe investitorjev, hkrati pa zagotavlja utemeljeno
umeščanje v prostor in okoljsko sprejemljivost. Določena so
arhitektonsko-urbanistična merila in začrtani samo ključni in
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robni pogoji, ki pa kljub temu zagotavljajo celovito urbanistično
ureditev obravnavanega območja.
5. člen
Povezava območja
(1) Za realizacijo predvidenih objektov iz prejšnjega člena
odloka je znotraj cone potrebno izvesti infrastrukturo in uravnave terena. Prav tako je potrebno izgraditi na obrobju cone
oziroma izven cone naslednjo infrastrukturo:
– električni vod do RTP;
– gradnja novega kanala za odvod odvečnih meteornih
vod do vodotoka Temenica in iztok meteorne kanalizacije v
Temenico;
– gradnja novega kanala za odvod odpadnih fekalnih in
industrijskih vod in priključitev fekalne kanalizacije na obstoječo;
– nadzemni visokonapetostni vod se na območju cone
izvede v podzemni varianti;
– območje se ja južni strani z ustreznim cestnim priključkom naveže na regionalno cesto;
– predvideno cesto v smeri S–J je možno skladno z izdelano idejno zasnovo (Povezava industrijske in obrtne cone
Trebnje na AC z vključitvijo 3. razvojne osi) povezati z obrtno
cono in navezati na morebitno traso III. razvojne osi;
– nova sekundarna cestna povezava se priključuje na
obstoječe cestno omrežje.
(2) Omenjeni vplivi so razvidni iz grafičnega dela, list št. 4
– Prikaz vplivov na sosednja območja.
6. člen
Ureditvene enote
(1) Območje je razdeljeno na štiri ureditvene enote
namenjene poslovnim objektom, na javno cestno omrežje
in območje namenjeno izgradnji druge infrastrukture. Poleg
gradnje novih objektov je predvidena tudi ureditev zelenih in
prometnih površin ter priključevanje na obstoječo prometno in
komunalno-energetsko infrastrukturo.
(2) Območje OPPN sestavlja več ureditvenih enot, in sicer:
– Ureditvena enota P1-P4 – obsega površine za gradnjo
novih industrijsko-proizvodnih objektov, vključno z zelenimi barierami Z,
– Ureditvena enota C – obsega površine za gradnjo prometne infrastrukture – rekonstrukcija regionalne ceste, nova
primarna in sekundarna cesta cone s krožnim križiščem;
– Ureditvena enota I – obsega površine namenjene gradnji infrastrukture znotraj in zunaj cone – plinska in transformatorska postaja, infrastrukturni vodi.
(3) Celotna površina meri cca 16 ha, od tega je za gradnjo
industrijsko – proizvodnih objektov primernih cca 13 ha.
REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN –
POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI IN VRSTE POSEGOV
V PROSTOR
7. člen
Vrste objektov glede na zahtevnost
V območju OPPN je dopustna gradnja zahtevnih, manj
zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Dopustna je
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z namensko rabo prostora in dopolnilnimi dejavnostmi.
8. člen
Vrste objektov glede na namen
Po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI, Uradni list RS,
št. 33/03) je dopustna gradnja naslednjih objektov s pretežnim
namenom:
1 stavbe
12 nestanovanjske stavbe
12112 Gostilne, restavracije in točilnice (za potrebe prehranjevanja zaposlenih v coni)
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12203 druge poslovne stavbe (za potrebe proizvodnih
dejavnosti v coni)
1230 Trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
125 Industrijske stavbe in skladišča
2 gradbeni inženirski objekti
21 objekti prometne infrastrukture
211 ceste
22 cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski
vodi
221 daljinski cevovodi, daljinska komunikacijska omrežja
in daljinski elektroenergetski vodi
222 lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in
lokalna komunikacijska omrežja
2302 elektrarne in drugi energetski objekti – solarne elektrarne, toplarne – naprave za soproizvodnjo toplote in energetike iz biomase, na bazi geotermalne energije. Dopustna
je gradnja objektov za namen rabe alternativnih energetskih
virov – fotovoltaične elektrarne, kolektorji, geotermalni energetski viri ipd. Tovrstni objekti se umeščajo za potrebe območja
obravnave in širše.
9. člen
Dopustne vrste gradenj
V območju OPPN so dopustne vse vrste gradenj, in sicer:
gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev
objekta. V območju OPPN so dopustne vse vrste gradenj. Dopustno je vzdrževanje objektov in spreminjanje namembnosti
objektov, kolikor so povečani vplivi znotraj dopustnih po tem
odloku. Dopustno je nasipavanje za izravnavo terena.
10. člen
Dopustne vrste dejavnosti
(1) Območje je po Urbanistični zasnovi namenjeno za
proizvodne dejavnosti, skladišča in terminale. Pri umeščanju
dejavnosti se upošteva koncept fleksibilnosti območja. V povezavi z dopustnimi vrstami objektov glede na namen in glede
na koncept razmestitve dejavnosti v mestu Trebnje, se območje
nameni prioritetno razvoju obstoječih dejavnosti v neposredni
bližini in umestitvi novih industrijskih in proizvodnih dejavnosti,
ki so sprejemljive za to okolje, s spremljajočimi dejavnostmi.
Dopustno je tudi umeščanje poslovnih oziroma pisarniških ipd.
prostorov za dejavnosti, za katere so potrebne večje dimenzije
objektov, zato ne bi bil možen razvoj dejavnosti v mestu. Dopustno je tudi urejanje objektov in površin za namen urejenega
parkiranja tovornih vozil.
(2) V območja proizvodnih dejavnosti se kot dopolnilne
dejavnosti umestijo zlasti prometni terminali, trgovine ter druga
skladiščno-prodajna in predelovalna dejavnost, manjše obrtne
dejavnosti, tovarniške trgovine, komunalne dejavnosti in distribucija energije, ter proizvodnja električne energije, toplote in
hladu. Gostinska in poslovna dejavnost se dovoljuje predvsem
za potrebe cone in umeščenih dejavnosti.
(3) Dopustne dejavnosti niso:
– gostinska dejavnost namenjena širšem krogu uporabnikov,
– trgovine, namenjene oskrbi prebivalstva,
– poslovni – pisarniški prostori manjših površin,
– dejavnosti, ki potrebujejo manjši dimenzijo prostorov,
ki se jih lahko zagotovi znotraj obstoječega stavbnega fonda
ali z novogradnjo, zgoščevanjem obstoječega urbanega tkiva.
(4) Dopustne dejavnosti morajo na parceli ali drugih površinah zagotoviti zadostno število parkirnih mest za določeno
dejavnost.
Dopustne so tiste dejavnosti, ki nimajo vplivov na okolje
ali katere vplivi na okolje so v dopustnih mejah. V fazi izdelave
projekta za gradbeno dovoljenje se po potrebi presoja vpliv
objekta na okolje in predvidijo ustrezni potrebni ukrepi za
omilitev vplivov.
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(5) Omejitev pri umeščanju dejavnosti je tudi prosta kapaciteta ČN Trebnje, ki znaša v času priprave OPPN-ja cca 1500
PE. Upoštevati je potrebno trenutno zmogljivost ČN oziroma
utemeljiti zagotavljanje čiščenja odpadnih voda v primeru novo
nastali razmer.
(6) Dopustne dejavnosti morajo na parceli ali drugih površinah zagotoviti zadostno število parkirnih mest za določeno
dejavnost.
(7) Na območju OPPN dovoljene vrste dejavnosti so navedene v prilogi št. 1, od katerih se še izločijo tiste, ki niso sprejemljive z vidika varstva okolja, ki niso skladne z konceptom
razmestitve dejavnosti ali ki niso primerne oziroma racionalne
zaradi naravnih (ne)danosti.
POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE
IN GRADNJO
11. člen
Pogoji glede lege objektov – stavbni red
(1) Poslovni objekti naj bodo locirani ob Prijateljevi cesti
in ob primarni cesti ter oblikovani tako, da bodo prispevali h
kvalitetni podobi vpadnice v Trebnje.
(2) Obvezna je naslednja organizacija prostora od primarne ceste proti notranjosti:
1. cesta (z drevoredom, dvosmerno kolesarsko stezo, s
pločniki),
2. zeleni pas,
3. vsaj ena vrsta parkiranja (oziroma vsaj parkiranje za
obiskovalce),
4. poslovni objekt oziroma del,
5. proizvodni in skladiščni del,
6. manipulativno dvorišče.
(3) V primeru panoge, ki se ne deli na klasične prostorsko-funkcionalne dele je dopustna tudi drugačna delitev, vendar
mora slediti redu, da je na cesto orientiran najbolj reprezentativni del. Zeleni pas in prva vrsta parkiranja je obvezna tudi za
takšne dejavnosti.
Dopustna je ureditev manipulativnih površin in ureditev
parkirnih mest kjerkoli na parceli.
(4) Na zemljiščih, namenjenih gradnji po tem prostorskem
aktu se določi organizacija parcele, ki jo sestavljajo površina za
razvoj objektov, parkirišče in zelenica.
– Površina za razvoj objektov predstavlja zemljišče, ki je
omejeno z gradbenimi mejami in/ali gradbeno linijo, na katerem
je možna gradnja enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta akt. Na površini za razvoj objektov je dovoljena postavitev
vseh vrst objektov ter vseh zunanjih ureditev (hortikulturne in
parterne ureditve). Dopustno je urejanje parkirišč in zelenic.
– Parkirišče je površina, namenjena parkiranju osebnih
in drugih vozil za zaposlene in za stranke. Na parkirišču je
dovoljena postavitev gradbeno inženirskih objektov in drugih
spremljajočih objektov, vseh zunanjih ureditev, ni pa dovoljeno
graditi stavb.
– Zelenice so površine namenjene hortikulturnim in parternim ureditvam (travniki, cvetličnjaki, drevoredi). Na zelenicah
so dovoljene vseh hortikulturne in parterne ureditve, dovoljeno
je urejati vhode na parcelo, ni pa dovoljeno graditi stavb in
drugih spremljajočih objektov.
(5) Ureditev območja je razvidna iz grafičnega dela – list
št. 5 in 6.
12. člen
Pogoji glede lege objektov – odmiki
(1) Odmiki objektov so odvisni od določil lege objekta, faktorja zazidanosti in izrabe ter usmeritev za parcelacijo po tem
odloku. Pri urejanju območja je potrebno upoštevati odmike od
obstoječe oziroma predvidene infrastrukture.
(2) Lega objektov na parceli je določena z regulacijskimi
črtami, ki so določene v grafiki. Lega objektov ob primarni
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cesti S–J je določena z gradbeno linijo, ki je na zahodni strani, kjer je predvidena gradnja večjih in višjih objektov, 20 m
od zunanjega roba od hodnika za pešce in na vzhodni strani
15 m. Objekt se lahko pomakne iz te linije tudi v notranjost
parcele, če ima na gradbeni liniji postavljeno vizualno bariero.
Gradbena meja ob S strani RIII je 25 m od zunanjega roba
pločnika. Gradbena linija ob cesti V–Z je 15 m od zunanjega
roba pločnika. Odmik od zahodne ceste morajo omogočiti koridor za izgradnjo distribucijskega omrežja in neoviran dostop
za intervencijska in smetarska vozila – gradbena meja je 10 m
od parcelne meje.
(3) Odmiki od mej sosednjih zemljišč morajo omogočiti
vzdrževanje stavbe in morajo upoštevati varstvene pogoje
(sanitarni, požarni, intervencijske poti). Minimalni odmik stavbe
od parcelne meje je 5 m, kar ne velja za objekte, ki se razprostirajo preko več parcel namenjenih gradnji. Novo grajeni
objekti morajo omogočati ustrezne sanitarne pogoje upravnim
delom stavb.
– Postavitev odprtih skladiščno-prodajnih prostorov ob
cesti S–J je dopustna le, če je ob zunanji strani teh površin
postavljena oblikovno obdelana kulisa oziroma visoko gosto
zelenje – iglavci. Lociranje teh površin mora upoštevati regulacijske črte.
– Razporeditev objektov in ureditve v ureditveni enoti P2
morajo omogočati dostop do zelenih površin Z2 preko posameznih parcel v tej ureditveni enoti za potrebe vzdrževanja.
(4) Višinska kota
– Kote javnih cest se določijo v projektu za gradbeno
dovoljenje teh cest in so na koti +267,7±1 m.
– Nivo terena v ureditvenih enotah izhaja iz nivoja cest
in praviloma ne sme biti nižji od primarne in sekundarne ceste
in se prilagodi nivoju obodnih javnih cest na katere mejijo. Če
je kota terena nižja, je potrebno pri tem upoštevati možnost
celovitega urejanja območja (postavitev stavb v preostalem
zemljišču in njihova niveleta) in ustrezno rešiti odvodnjavanje.
– Višinska kota pritličja stavb se dokončno določi v projektni dokumentaciji. Prilagaja se višinski koti primarne in prečne
ceste, ustreznim naklonom uvozov, sosednjim ureditvam in
obliki objekta (vkopanost objekta). Kota pritličja posameznega
objekta na mestu vhoda lahko odstopa od kote končnega utrjenega terena za max.+50 cm.
(5) Lokacijski pogoji so razvidni iz grafičnega dela list št. 5
– načrt ureditvene situacije.
13. člen
Pogoji glede velikosti objektov
(1) Velikost objektov je pogojena s konceptom zasnove
območja, z racionalno rabo zemljišč, z določili lege objektov in
od okoliških objektov ter vedut.
(2) Vertikalni gabariti
Vodilo pri določanju višinskih gabaritov izhaja iz pogleda
na mesto iz hitre ceste in iz prehajanja podeželja v mestno
strukturo. Ohranja se pogled iz hitre ceste in iz naselja na cerkvico sv. Marije za predvideno cono, na območjih, kjer jo še ne
zastira obstoječa gradnja. Višina stavb ne sme presegati višine
25 m od najnižje kote ob objektu novo vzpostavljenega terena
do vrha strehe (t.j. kota slemena oziroma atike ravne strehe).
Višinski gabariti se proti vzhodu znižujejo, zato je maksimalna
dopustna višina v ureditveni enoti P2 in P4 11-13 m, izhajajoč iz
vizure obstoječe pozidave v Dolenji Nemški vasi – glej grafični
del, načrt: Prerezi. Etažnost ni omejena. Kletne etaže, lahko
tudi več, so dovoljene, kolikor to dopuščajo terenske izmere in
komunalni priključki.
(3) Horizontalni gabariti:
Dopustni horizontalni gabariti izhajajo iz določitve lege
objekta in dopustne zazidanosti in izrabe zemljišč. Tlorisni
gabariti ne smejo razdrobiti zazidalnih otokov – ureditvenih
enot P1, P3 in P4. Ureditvena enota P2 je namenjena gradnji
manjših objektov. Gradnja trgovskih objektov tlorisne površine
manjše od 2000 m2 ni dovoljena.
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– Oblikovnost gabarita: Objekti so preprostih, pravokotnih
oblik. Dovoljeno je dodajanje in odvzemanje manjših kubusov
na osnovni podolgovati tloris. Stranice objektov morajo biti
vzporedne z osjo ceste, ki je osnovna linija za »parcelno mrežo«. Objekti naj bodo pravokotne oblike s krajšo stranico ob
primarni cesti, zaradi racionalne rabe zemljišč. Odstopanja so
možna, kolikor se zagotovi racionalna izraba zemljišč.
(4) Možna je gradnja enega ali več posameznih objektov
oziroma več med seboj povezanih objektov na posamezni
parceli ali na več parcelah skupaj.
(5) Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo:
Priporočeni so naslednji kriteriji za določanje stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo nad terenom:
Namenska
raba gradbene parcele
Območja proizvodnih
dejavnosti

Faktor
zazidanosti (z)

Faktor
izrabe (i)

0,8

2,4

Sem niso vštete morebitne parkirne površine pod zemljo,
ki lahko zasedejo tudi večji del parcele, vendar morajo biti od
meje ureditvene enote odmaknjene najmanj 5 m.
14. člen
Pogoji glede oblikovanja objektov – funkcionalna, tehnična
in oblikovna zasnova objektov
(1) Zasnova in oblikovnost objektov izhaja iz obstoječega stanja objektov v neposredni okolici, ki nimajo oblikovane
tipologije in ki na robu naselja proti hitri cesti niza niz sodobno
oblikovanih objektov – moderna zasnova objektov v coni. Na
vzhodni strani se cona nahaja v neposredni bližini podeželja,
na kar odgovarja oblikovnost in velikost objektov v ureditveni
enoti P2.
(2) Konstrukcija:
– ni pogojev,
– temeljenje skladno z geomehanskimi lastnostmi temeljnih tal.
(3) Streha:
– Ravna streha z minimalnim naklonom skritim v vencu
objekta.
– Dopustna je dvokapnica na območjih P2 in P4 s slemenom v vzdolžni smeri pravokotno na primarno cesto v max.
naklonu 10 %. Strehe modernejših in razgibanih oblik so dopustne, če bistveno ne povečujejo volumna objekta.
– Zazelenjene strehe.
– Osvetlitev objektov se lahko zagotavlja tudi preko strehe.
(4) Fasade:
– enostavne, moderne in obložene z lahko, ne svetlečo
fasadno oblogo (aluminij, steklo, tekstilne opne, les, paneli,
obloge iz plošč ipd.) ali z ometom. Pretirano členjenje in drobljenje fasad ni dovoljeno;
– glavne, vhodne fasade so orientirane na glavne prometnice in so oblikovno poudarjene, dodatno arhitektonsko
oblikovane (poudarjeni arhitekturni elementi in členi z barvami,
materiali, volumni …);
– strukturno naj se loči poslovni del objekta oziroma posameznega kompleksa od ostalega, industrijskega dela;
– dopustni so samo svetlejši barvni toni. Dovoljene so
(med seboj usklajene) barvne kombinacije za poudarek posameznega dela fasade ali za členitev in popestritev fasadnih
ploskev. Intenzivnejši barvni toni niso dovoljeni razen v detajlih
in v primeru napisa imena podjetja oziroma logotipa;
– dopustna je gradnja nadstreškov nad vhodi v objekte,
pri čemer je nadstrešek dovoljen v celotni dolžini stranice
fasade;
– odprtine na fasadah se prosto oblikujejo.
(5) Na strehah stavb je dovoljena postavitev in vgradnja
ne bleščečih naprav za izkoriščanje sončne energije. Le-te
se na strehe postavijo vzporedno s strešino, njihov najvišji
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del pa ne sme presegati višine slemena strehe. Pri ravnih
strehah oziroma stenah z minimalnim naklonom se postavijo
pod optimalnim kotom ter orientacijo, vizualno skrite za fasadnim vencem.
(6) Izkoriščanje sončne energije je dopustno tudi s sistemom fasadnih oziroma strešnih elementov pod ostalimi pogoji,
določenimi s tem aktom.
15. člen
Pogoji glede oblikovanja objektov – pogoji glede ureditev
okolice objektov
(1) Izvedejo se izravnave terena, kot je določeno v vsebinah o legah objektov.
(2) Odprte površine se uredijo skladno z delovnim procesom posameznega obrata. Pri tem je treba težiti k dobri
organizaciji aktivnosti zunaj objektov, saj bo s tem dosežen
urejen videz parcel. Vse aktivnosti, ki se lahko odvijajo znotraj
zaprtih prostorov, naj se odvijajo v njih. Proti javnim cestam naj
bodo orientirane bolj javno usmerjene dejavnosti, v notranjosti
pa naj bodo interne.
(3) Nepozidani del parcele se uredi za potrebne parkirne
in manipulativne površine, tlakovane površine / ploščadi ob
objektih in druge parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic).
(4) Lastniki posameznih parcel so dolžni vzdolž javnih in
dostopnih cest v coni urediti zeleni pas v minimalnih dimenzijah
4 m. Zeleni pas je dopustno prekiniti zaradi uvoza.
(5) Tudi ostale proste površine se hortikulturno uredijo
(zatravitev, ureditev cvetličnjakov, zelenih površin, zasaditev
drevoredov, grmovnic ipd). Rastlinske vrste na zelenih površinah s koreninami ne smejo segati v območje komunalnih
vodov. Krošnje dreves ne smejo ovirati tovornega prometa. Zelene površine in drevesa morajo omogočiti vzdrževanje le-teh,
za katere je odgovoren lastnik parcel. Dopustna je zasaditev
žive meje ali postavitev ograj, ki jih je možno postaviti tudi na
mejo parcele namenjene gradnji, kolikor zasaditev / postavitev
ne ovira poteka infrastrukturnih vodov.
(6) Zelene bariere Z1 in Z2:
Območje zajema v pasu 15 m predvidene zelene površine. Ureditve izvede občina sočasno ob izgradnji infrastrukture območja na zemljiščih, kjer bo možno pridobiti ustrezno
stvarno pravico za vzpostavitev (zasaditev) zelene bariere.
Zemljišče zelene bariere ostane v lasti posameznega lastnika.
Vzpostavitev zelene bariere je pogoj za tehnični pregled pred
izdajo uporabnega dovoljenja objekta. Strošek vzpostavitve
zelene bariere se šteje med strošek komunalnega opremljanja
celotne cone.
a) Namembnost:
– gozdna bariera, namenjena zmanjšanju vplivov industrijske cone na stanovanjsko naselje;
– v območju so možne ureditve za rekreacijo v naravi z
upoštevanjem poudarjene ekološke vloge prostora.
b) Pogoji urejanja:
– zelena bariera mora v čim večji meri zakriti poglede na
predvideno cono in s tem omiliti prehod med območji;
– v območju se zasadijo predvsem iglavci z gostimi krošnjami, saj le-ti ohranjajo zeleno krošnjo skozi vse leto in na tak
način omogočajo neprekinjeno delovanje zelenega tampona;
– višina barire in zasaditve (višina dreves glede na drevesno vrsto) v odnosu do ostalih obstoječih legalno zgrajenih
stavb ne sme povzročiti prekomernega senčenja okolice;
– v vzdolžnem nizu na strani stanovanjske gradnje se
izvede zasaditev grmičevja višine min. 120 cm zaradi vizualne
bariere;
– dovoljena je gradnja vizualno neizpostavljenih stavb.
Dopustna je gradnja kombiniranih ureditev – deloma vkopane
stavbe, ki tvorijo zeleno bariero cone in nimajo vizualnega stika
izven cone;
– kakršnokoli urejanje in poseganje v ta prostor mora biti
sonaravno;
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– za zaščito bližnjega naselja na vzhodu pred hrupom in
drugimi vplivi se lahko v tem območju oblikuje umeten relief
(protihrupni nasip), za kar se uporabi izkopni material in humus
pri gradnji objektov in infrastrukture v coni.
c) Ob vzhodnem in severnem robu območja P4 se izvede
zelena barirera – zasaditve avtohtonega drevja in grmovnic ob
obstoječi lokalni cesti zaradi pogledov iz bližnjega naselja in
neposredne bližine stanovanjske stavbe. Minimalna širina pasu
je 10 m. V primeru kasnejše širitve cone prosti severu se izvede
zelena bariera na vzhodnem robu cone, ostalo zemljišče pa se
lahko nameni gradnji. V tem primeru mora biti širina pasu min.
15 m, kot je to na robu območja P2.
(7) Ograje:
Na območju OPPN je dopustno postaviti ograje na oziroma ob parcelnih mejah ali znotraj posameznih funkcionalnih
enot. Zaradi značaja primarne ceste je pomembna oblikovnost
tega prostora, zato je prav, da se oblikovnost omeji in poenoti.
Ograja največkrat ni kvaliteten element prostora, zato so določila akta takšna, da bi bila ograja čim manj opazna.
Najvišja dovoljena višina ograje je 2 m, razen v primerih
posebnih varstvenih ali zaščitnih zahtev. Ograja mora biti žična
ali rešetkasta ter transparentna, zgrajena iz montažnih elementov. Ograje morajo biti sive barve ali naravne zelene ali oker
barve. Kolikor se zaradi narave dejavnosti ali zapiranja dvorišč
pojavi potreba po masivnejših ograjah, so le te dopustne od pogojem, da je na javni strani pas strnjene zgoščene zazelenitve,
ki popolnoma zakrije takšno ograjo.
(8) Dovozi, dostopi in vhodi:
Uvozi oziroma dostopi na posamezno parcelo se izvedejo
iz lokalne ceste v smeri S–J v karakteristikah skladno z veljavnimi predpisi in morajo omogočati izgradnjo cestnega profila po
tem aktu. Dostopne poti za motorna vozila k objektom morajo
biti urejene z javne poti in odmaknjene od križišč javnih cest
najmanj 25 m. Kolikor predviden program ne zaseda celotne
»globine« razpoložljivega zemljišča, mora dispozicija objektov
in organizacija programa na zemljišču ob cesti omogočiti dostop do objekta v drugi liniji.
Če se na območje posameznega lastnika dostopa mimo
vratarja oziroma skozi zapornice, mora biti na parceli lastnika,
pred zapornico, urejeno parkiranje vsaj za eno dolgo tovorno
vozilo, tako da ne ovira normalnega odvijanja ostalega prometa. Uvozi iz primarne in sekundarne ceste morajo biti urejeni
tako, da ne osebna, ne tovorna vozila v nobenem primeru ne
stojijo in ne parkirajo na teh cestah.
– Novi uvozi iz regionalne ceste niso dopustni.
– Dostopi do ureditvene enote P2 se lahko uredijo le s
poglobljenim robnikom, če to omogočajo zahteve vozil, ki bodo
dostopala do posamezne parcele. Prav tako se izvede dostop
do obstoječi objektov na vzhodni strani južnega dela primarne
ceste preko poglobljenih robnikov.
Pri dostopih do objektov, smetnjakov in drugih infrastrukturnih objektov, kjer je to potrebno, se izvedejo robniki v utopljeni obliki.
– Na celotnem območju urejanja se robniki izvajajo v
skladu z veljavnimi predpisi in priporočili, katerih namen je
nemoteno invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi.
– Poleg dostopa za osebna in tovorna vozila je možen tudi
dostop za kolesarje in peš dostop, in sicer preko kolesarske
steze in pločnika ob osrednji in sekundarni cesti.
– Glavni vhodi v objekte so orientirani k internim cestam
oziroma k najpomembnejšemu javnemu prostoru.
16. člen
Pogoji glede oblikovanja objektov – pogoji glede javnih
in zelenih površin ter urbane opreme
Na površinah javne prometne infrastrukture je dopustna
postavitev urbane opreme, sodobnih enostavnih oblik kot
so nadkrita čakalnica, javna kolesarnica, javna telefonska
govorilnica, objekt za oglaševanje, skulptura, vodnjak ipd.
Postavitev urbane opreme je dopustna tudi na površinah
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posameznih objektov, namenjenim dostopom javnosti –
poljavni prostori.
17. člen
Pogoji glede oblikovanja objektov – pogoji za mirujoč promet
(1) Parkirne površine se zagotovijo z ureditvami v okolici
objekta ali v podzemnih garažah, v objektu ali na strehi objekta,
obvezna pa je ureditev ene vrste parkirnih mest vzdolž javne
ceste, v vseh primerih pa v sklopu parcele, namenjene gradnji.
Na območju OPPN je v skladu z veljavnimi predpisi dopustno
tudi urejanje objektov in površin za namen urejenega parkiranja
tovornih vozil.
(2) Dejavnosti morajo na parceli ali drugih površinah
zagotoviti zadostno število parkirnih mest za določeno dejavnost. Na parceli morajo biti tudi vse manipulativne površine za
potrebe dejavnosti.
(3) Za parkiranje se predvidijo parkirni prostori, katerih dimenzioniranje se izvede po pridobitvi posameznih programov.
Pri projektiranju se upoštevajo Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (PTI, Ljubljana).
(4) Potrebno je zagotoviti parkirna mesta za kolesa. Priporočljivo je, da so pokrita.
18. člen
Pogoji glede oblikovanja objektov – pogoji za nezahtevne
in enostavne objekte
(1) Oblikovni pogoji za postavitev enostavnih objektov:
– Nezahtevni in enostavni objekti v sklopu posameznih
parcel pripadajočih industrijskim in proizvodnim stavbam morajo biti smiselno vključeni v celotno stavbno kompozicijo. Njihova
funkcija, lega, arhitekturna zasnova in materiali morajo biti
usklajeni z osnovno stavbo.
– Nadstrešek: transparenten oziroma oblikovno usklajen
z obstoječim oziroma predvidenim objektom, ki mu pripada.
– Dopustna je postavitev označevalnih – reklamnih napisov. Napisi smejo biti osvetljeni, vendar ne utripajoče oziroma
kakorkoli spreminjajoče. Dopusten je le prikaz ure ali zunanje
temperature. Postavitev reklamnih napisov ter drugega oglaševanja v varovalnem pasu državne ceste ter v preglednem polju
voznika ni dovoljeno.
– Določila o oblikovnosti ograj so navedena v 15. členu,
ki določa pogoje glede ureditve okolice objektov.
– Ostali pogoji za gradnjo enostavnih objektov, ki niso
posebej določeni v OPPN, se urejajo z veljavnim predpisom
o vrstah objektov glede na zahtevnost. Pri tem velja, da je
gradnja opornih zidov in ograj možna tudi na mejo parcele
namenjene gradnji.
19. člen
Pogoji za parcelacijo v P1-P4
(1) Posamezne ureditvene enote (P), namenjeni gradnji
proizvodno-industrijskih stavb, so med seboj ločene z infrastrukturnimi koridorji, v katerih je poleg prometnega omrežja
prostor rezerviran tudi za lociranje glavnih komunalnih vodov.
(2) Parcela, namenjena gradnji, v ureditvenih enotah P1P4 se določa kot minimalno potrebno zemljišče, ki služi objektu
glede na program dejavnosti in njegov razvoj, potrebne zelene
površine, velikost objekta, potrebne manipulacijske površine in
dostope do objekta, potrebne površine za postavitev pomožnih
objektov ter potrebne površine za razvoj oziroma širitev dejavnosti. Pri določitvi velikosti parcele namenjeni gradnji je treba
upoštevati: obstoječe posestne meje, oblikovanost terena, lego
sosednjih objektov, potek infrastrukturnih vodov, lokacije infrastrukturnih objektov in naprav, sanitarno tehnične in požarne
zahteve. Vsak investitor posameznega objekta mora imeti neposreden dostop do javne ceste in možnost direktne priključitve
na javno komunalno infrastrukturo. Kolikor predviden program
ne zaseda celotne »globine« razpoložljivega zemljišča, mora
dispozicija objektov in organizacija programa na zemljišču ob
cesti omogočiti dostop do objekta v drugi liniji.
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(3) Za lažje oblikovanje bodočih parcel, načrtovanje in
razporeditev objektov se h grafičnemu delu OPPN-ja kot dodatek priloži predlog možnih parcelacij, zasnove in razporeditve
objektov, v primeru povpraševanja tako po velikih kot po majhnih parcelah. Dodatek pomeni predvsem kot pomoč pri dimenzioniranju infrastrukture in trženju zemljišč in ni obvezujoč.
Na območjih namenjeni gradnji stavb se vzpostavi “parcelacijska mreža”, ki predstavlja osnovo za določitev novih zemljiških parcel k pripadajočim stavbam, za prostorsko umestitev
stavb in za določitev parcel sekundarnega infrastrukturnega
omrežja. Rešitve so lahko tudi drugačne, vendar ne smejo
onemogočiti dostopnosti in funkciji na ostalih parcelah. Kolikor
umestitev objekta odstopa ali celo ruši zastavljeno »parcelacijsko mrežo« znotraj posamezne ureditvene enote P1, P2, P3
in P4, je potrebno predhodno izdelati in uskladiti z občino novo
parcelacijsko mrežo.
(4) Na posamezni parceli, namenjeni gradnji je možna
gradnja več objektov, prav tako je možno deliti ali združevati
parcele. Parcele je možno združevati in deliti tako, da ima
nova parcela dostop z javne površine. Ob združevanju parcel
je možno združiti oziroma povezati objekte, jih dograditi v
primeru širitve dejavnosti ali ob pojavu nove, ki potrebuje več
površin, pri čemer ne sme biti presežena stopnja izkoriščenosti zemljišča po tem odloku in mora biti zagotovljena funkcija
dostopnosti do zaledja.
(5) Izgradnja cone je v javnem interesu.
ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
20. člen
Razporeditev javnih površin in lega objektov
(1) Razen javne cestne površine primarne in sekundarne
ceste ni drugih javnih površin. Zelene bariere na območjih Z1
in Z2 (tudi na območju P4) so v privatni lasti, ki se lahko dajo
na željo lastnika tudi v javno uporabo, vendar je vzdrževanje
dolžnost lastnika zemljišč.
(2) Obstoječe javno dobro na parc. št. 1192 k.o. Češnjevek se ukine. Vzpostavi se javno dobro za potrebe uvoza do
parc. št. 840/4 k.o. Češnjevek, ostali del parcele se priključi k
parceli, za katero se ureja dostop.
(3) Pri projektiranju in izvajanju infrastrukturne opremljenosti cone, je potrebno upoštevati izdane smernice za načrtovanje IC Trebnje. Glavni komunalni in energetski vodi potekajo
ob cestišču v cestnem svetu. Priključki in interni razvodi potekajo tudi po dostopnih cestah, v soglasju z upravljavcem infrastrukture. Vsa prečkanja komunalne infrastrukture z regionalno
cesto so dovoljena le s prebojem oziroma podvrtavanjem,
razen v primeru sočasne izvedbe z rekonstrukcijo ceste.
(4) Prestavitev obstoječih vodov je dopustna – TK, SN in
NN lektro vod, kanalizacija, javna razsvetljava.
(5) Odmiki objektov od cest in infrastrukturnih koridorjev
morajo omogočati nemoteno funkcioniranje in vzdrževanje infrastrukturnih objektov.
21. člen
Prometna infrastruktura – cestno omrežje
(1) Glavni dovoz v območje OPPN se vrši z obstoječega
cestnega omrežja, in sicer iz rekonstruirane regionalne ceste
z novim krožnim križišče, ki naveže primarno lokalno cesto
cone v smeri S–J. Dostopnost na območje se zagotavlja tudi
preko sekundarne lokalne ceste v smeri V–Z, ki se naveže
na glavno cesto preko krožnega križišča ter na obstoječe
cestno omrežje.
(2) Regionalno cesto R III 651 Trebnje–Novo mesto, odsek 1198 Trebnje–Novo mesto (Bučna vsa) od km 0,752 do km
1,019, je potrebno na odseku, ki bo tangiran z gradnjo cone,
rekonstruirati.
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– Zaradi izgradnje AC in novih priključkov, se bo regionalna cesta razbremenila. Po drugi strani, pa bo industrijska cona
na regionalni cesti generirala dodatne prometne obremenitve,
tudi tovornega prometa, kar zahteva tudi ustrezno dimenzioniranje priključkov v obravnavanem območju. Z izgradnjo
križišča, kjer se IC priključuje na regionalno cesto, se priključek
za Podboršt ukine. Predvidi se začasna povezava na obstoječo
cesto za Podboršt dokler ne bodo izvedeni novi priključki na
cesto H1.
– Priključek ceste sever–jug na regionalno cesto
R3-651/1198 se izvede z enopasovnim štirikrakim krožnim
križiščem in izgradnjo hodnikov za pešce in kolesarskih stez na
območju priključka z cono. Dimenzioniranje prometnih površin
se izvede izhajajoč iz študije »Kapacitetna analiza in dimenzioniranje priključka industrijske cone v Trebnjem na Regionalno
cesto R3-651 odsek 1108«, ki ga je izdelal Prometnotehniški
inštitut Univerze v Ljubljani, februarja 2005.
– Znotraj krožnega križišča se namesti montažna signalizacija. Do otoka se izvedejo cevi za potrebe naknadnega
infrastrukturnega opremljanja.
– Industrijska cona bo na regionalni cesti generirala dodatne prometne obremenitve tudi tovornega prometa, kar zahteva tudi ustrezno dimenzioniranje priključkov v obravnavanem
območju. Pri ureditvi glavnega križišča v območje se mora
upoštevati prevoznost tovornega vozila s priklopnikom.
– Obstoječi priključek za Trimo se rekonstruira glede
na ureditve krožnega križišča. Ohranijo se obstoječi dostopi
do stanovanjskih hiš vzhodno od križišča, razen do 845/3
k.o. Češnjevek, do katere se rešuje dostop individualno s
priključevanjem preko primarne ceste S–J v coni. Kolikor bi se
pokazala potreba, je dopustna postavitev protihrupne ograje
(npr. pri obstoječem bivalnem objektu na parc. št. 845/3
k.o. Češnjevek).
(3) Primarna cestna povezava S–J se navezuje na regionalno cesto preko štirikrakega krožnega križišča. Pri prečnem
profilu se upošteva obojestranski hodnik za pešce in dvosmerna kolesarska steza. Vozišče je ločeno od kolesarske steze z
zelenim pasom – drevoredom, dvignjenim od vozišča. Prav
tako je dvignjen od vozišča hodnik za pešce na nasprotni strani.
Izvedejo se tudi uvozi do posamezne parcele.
Interno krožno križišče navezuje na primarno cesto prečno povezavo oziroma sekundarno cesto.
(4) Sekundarna cesta prečne povezave V–Z se s priključki
pripenja na obstoječe prometno omrežje. Na primarno cesto se
navezuje preko krožnega križišča. Pri prečnem profilu se upošteva obojestranski hodnik za pešce in dvosmerno kolesarsko
stezo. Navezovanje na obstoječo cesto preko Dolenje nemške
vasi je omejeno samo na stanovalce.
(5) Cesta na Vino gorico je namenjena dostopnosti do
plinske postaje in za potrebe interventnih vozil v primeru intervencij na območju cone. Dostop drugim tovornim vozilom
in vozilom večjih dimenzij je prepovedan, saj se bo cona
napajala preko primarne ceste. Uporaba ceste se dovoli tudi
uporabnikom izven cone – stanovalcem, Akripolu in za potrebe
dostopanja do kmetijskih zemljišč. Vrsta dopustnega prometa
se označi z vertikalno signalizacijo na vhodu ceste na Vino Gorico. V času gradnje se cesta lahko uporablja zgolj za izgradnjo
plinske postaje, plinovoda in vodovodnega omrežja. Za vso
ostalo gradnjo se uporablja primarna cesta v coni.
(6) Vozišča vseh cest morajo biti dimenzionirana na maksimalno obremenitev, to je skupno maso 40 t in predviden
promet. Končno debelino posameznega sloja bo podal PGD
glede na ugotovljeno nosilnost osnovne posteljice in geoloških
raziskav. Pri novogradnjah cest, urejanju novih priključkov ter
vseh rekonstrukcijah cest in križišč znotraj območja OPPN je
potrebno zagotoviti ustrezne radije, ki omogočajo dovoz tudi
za dostavna in interventna vozila, vozila za odvoz komunalnih
odpadkov in vozila zimske službe. Pri projektiranju cestnega
omrežja je potrebno upoštevati veljavne predpise in tehnične
normative.
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22. člen

Prometna infrastruktura – kolesarski in peš promet
(1) Na celotnem območju regionalne ceste se predvidi
hodnik za pešce. Zaradi varnosti se vodi kolesarje na območju
krožišča iz cestišča na kolesarsko stezo, iz smeri Trebnjega pa
zaradi varnosti že pred pasom za desnega zavijalca za Trimo.
(2) Znotraj cone so zagotovljeni posebni hodniki za peš
in kolesarski promet, ki so nivojsko ločeni od cestišča. Ob cesti
S–J je predviden obojestranski hodnik za pešce z dvosmerno
kolesarsko stezo in drevoredom po levi strani. Med cestiščem
in kolesarsko stezo ob cesti S–J se umesti od cestišča nivojsko
ločen 2 m zeleni pas – drevored. Ob cesti V-Z je predviden
obojestranski hodnik za pešce in dvosmerna kolesarska steza.
(3) »Vhodi« na hodnik za pešce se izvedejo z utopljenimi
robniki s položno klančino. Svetla širina klančine mora biti
najmanj 90 cm.
(4) Ohrani se peš povezava Podboršt–Dolenja nemška
vas zaradi šolske poti.
(5) Dopustno je tudi izvennivojsko prečkanje regionalne
ceste za potrebe kompleksa Trimo po predhodnih pogojih upravljavca državnih cest.
23. člen
Prometna infrastruktura – mirujoči promet
Za parkiranje se predvidijo parkirni prostori pod pogoji in
usmeritvami, podanimi z določbami o urejanju odprtih površin
tega odloka. Dimenzioniranje oziroma potrebno število le-teh
se določi po pridobitvi posameznih programov.
24. člen
Cestna razsvetljava
Vzdolž cest je predvidena izvedba cestne razsvetljave
enostransko ob hodniku za pešce. Pri razporedu se upošteva
potrebe po osvetljenosti posameznih lokacij, razpored objektov,
velikost in zahtevnost površine, ki se osvetljuje. Vse izbrane
svetilke morajo izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleščanja
in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi. Upoštevati
je potrebno ukrepe za zmanjševanje vplivov na okolje, ki so
navedeni v Okoljskem poročilu. V fazi PGD in PZI dokumentacije se preveri uporabnost obstoječe cestne razsvetljave ob
regionalni cesti.
25. člen
Komunalna infrastruktura – oskrba s pitno vodo
(1) Oskrba s pitno vodo se zagotavlja s priključitvijo na
glavni vodovod ob regionalni cesti RIII 651 Trebnje–Novo mesto. Profil obstoječega cevovoda je LTŽ Ø150. Vodovod kompleksa je predviden tako, da se zanka in se na glavni vodovod
priključuje v križišču primarne ceste z regionalno cesto. Severno od krožnega križišča se vodovod zasnuje tako, da je možno
napajanje cone po širitvi proti severu.
(2) Pri dimenzioniranju cevovoda se predvidi maksimalna
poraba z upoštevanjem požarne vode. Pod regionalno cesto
mora biti dodatno zaščiten z jeklenimi cevmi. Profili se definirajo v projektni dokumentaciji. Minimalna globina polaganja je
1,20 m zaradi zagotovitve minimalnih vertikalnih odmikov pri
križanju z ostalimi komunalnimi napravami. Odmik vodovoda
od ostalih vodov po horizontali naj bo najmanj 1,0 m, kjer to
dopuščajo prostorske možnosti.
(3) V vseh vejah vodovodnega omrežja mora biti zagotovljen stalen pretok vode. Mrtvi rokavi, kjer voda večino časa ni
v gibanju, niso dovoljeni.
(4) Pri projektiranju in izvedbi vodovoda se upoštevajo
odloki upravljavca komunalne infrastrukture.
26. člen
Komunalna infrastruktura – požarna voda
Izvede se hidrantna mreža v obliki zaključene zanke z
nadzemnimi hidranti, če bi ti ovirali promet, pa podtalni. Posta-

Uradni list Republike Slovenije
vitev hidrantov je takšna, da je mogoče vsak objekt neposredno gasiti iz najmanj dveh hidrantov. Postavitev hidrantov se
izvede v skladu z veljavnimi predpisi. Hidrantno omrežje mora
zagotavljati zadosten vir za oskrbo z vodo za gašenje požara.
27. člen
Komunalna infrastruktura – kanalizacija
(1) Kanalizacija odpadnih komunalnih in industrijskih
voda:
– Na kanalizacijski sistem za odvod odpadnih komunalnih
in industrijskih vod se priključujejo vsi predvideni objekti znotraj
cone in stanovanjski objekti v okolici. Priključitev komunalnih in
industrijskih odpadnih vod se izvede na obstoječi kanalizacijski
zbiralnik »S«, pred ČN Trebnje.
– V projektni dokumentaciji je potrebno ugotoviti razpoložljivo kapaciteto ČN Trebnje oziroma utemeljiti zagotavljanje čiščenja odpadnih voda v primeru v primeru novo nastali razmer.
V kanal za odpadne in industrijske vode se lahko priključujejo le odpadne vode, katerih kvaliteta mora ustrezati
veljavnim predpisom.
– Kanalizacija znotraj cone poteka v cestnem telesu, večinoma v hodniku za pešce, izven vozišča. Novozgrajena kanalizacija mora biti izvedena v vodotesni izvedbi iz materialov, ki
ustrezajo veljavnim predpisom in standardom za tovrstna dela
(2) Odvajanje padavinskih voda:
– Za posamezen objekt ali več objektov skupaj investitor
zagotovi zbiralnik padavinske vode v kapacitetah odvisno od
površine streh in možnosti uporabe padavinske vode v povezavi z vrsto dejavnosti za tehnološko, požarno, sanitarno vodo, za
pranje vozil in zunanjih površin ter za zalivanje zelenih površin.
Zbiralnik vode se dimenzionira v PGD-ju. Kolikor se na podlagi
geomehanskih raziskav pred gradnjo objekta ugotovi, da je
možno zagotoviti lokalno ponikanje, se izvede tudi ponikanje
odvečne vode.
– Kolikor odvečne padavinske vode ni mogoče ponikati,
se padavinske vode s streh odvajajo direktno v kanalizacijo za
odvod padavinskih voda.
– Odvodnjavanje padavinskih voda s prometnih površin
(z vozišč, parkirišč, manipulativnih prostorov) je omogočeno s
prečnimi in vzdolžnimi nakloni preko vtočnih jaškov in kanalizacije za odvod odpadnih padavinskih voda. Padavinske odpadne
vode iz cest, parkirišč in ostalih utrjenih povoznih površin je
treba pred izpusti predhodno očistiti na standardnih lovilcih olj.
– Začasno odvodnjavanje se izvede ob cestnih nasipih
z jarkom in ponikalnico. Jarki se odstranijo oziroma zasipajo v
fazi priprave platoja in zunanje ureditve predvidenih objektov.
– Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z Zakonom o vodah in sicer na
tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok
padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v
površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni
bazeni, suhi zadrževalniki …). Zaradi zmanjšanja količin odvodnih voda v kanal se priporoča izvedba parkirnih površin z
betonskimi tlakovci, ki nimajo zalitih fug.
– Padavinsko vodo se preko novega kanala za odvod
padavinske vode odvaja v naravni odvodnik – Temenico. Izpust padavinskih odpadnih voda v potok Temenica je treba
zaključiti z izpustno glavo, ki mora biti zasnovana tako, da ne
bo ovirala normalnega pretoka visokih voda Temenice. Umesti
se na koto najnižjih vod in naj ne posega v svetli prerez toka.
Brežina in dno struge morata biti v vplivnem območju izpusta
ustrezno zavarovana pred erozijo vode (kamnita obloga brez
vidnega betona). Investitor in izvajalec meteorne kanalizacije
izven območja cone na brežini reke in v reko morata upoštevati
podane smernice Zavoda RS za varstvo narave. Ohraniti je
potrebno obrežno zarast in dela pa izvajati tako, da bo območje
čim manj prizadeto.
(3) Trasi kanalov za odvod odpadnih padavinskih in komunalnih voda prečkata železniški tir Metlika–Ljubljana s prebo-
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jem, čim bolj pravokotno na os tira, skladno z navodili in pogoji
soglasodajalca.
(4) Po potrebi se na območju rekonstrukcije regionalne
ceste prestavi obstoječi kanalizacijski vod pod pogoji upravljavca.
(5) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije je potrebno
upoštevati tudi ostale predpise upravljavca.
28. člen
Elektro energetsko omrežje
(1) Za potrebe oskrbe območja z električno energijo je
predvidena izgradnja nove transformatorske postaje, prestavitev nadzemnih SN vodov in izgradnja novega omrežja v elektrokabelski kanalizaciji. Ker v času priprave OPPN niso znane
priključne moči posameznih odjemnih mest, bo potrebno v fazi
projektiranja trase elektroenergetskih vodov, lokacije novih TP
uskladiti z upravljavcem ter upoštevati njegove smernice in
mnenja k OPPN.
(2) Daljnovode v območju cone je potrebno pokabliti in
prestaviti v kabelsko kanalizacijo.
– Obstoječo EKK pri RTP Trebnje je potrebno dograditi
na skupno 16 cevi.
– Od obstoječe EKK pri RTP do obstoječe EKK pri TP
Acrypol je potrebno zgraditi novo 16-cevno EKK.
– Od kota predvidene EKK na parc. št. 813 k.o. Češnjevek
do meje obdelave projekta je potrebno zgraditi 4-cevno EKK.
(3) Pokabliti je potrebno celotni odsek nadzemnih vodov
od RTP Trebnje do glavne ceste Trebnje–Novo mesto, kjer se
novi kablovodi navežejo na obstoječo kabelsko kanalizacijo.
(4) Za priklop objektov je predvidoma potrebno zgraditi
dve novi TP kabelske betonske izvedbe. Predvideni novi TP
naj bosta vzankani v 20 kV omrežje. Novi trafo postaji se locirata ob primarni cesti. Lokacija druge se v fazi projektiranja
komunalne opreme uskladi z upravljavcem. Dimenzionirata se
na predvideni novi odjem. Transformatorski postaji se lahko
dimenzionirata tako, da je mogoče v prihodnosti glede na
potrebe in povečavo odjemnih moči vsako transformatorsko
postajo dograditi.
(5) Distribucijsko omrežje se načrtuje v kabelski kanalizacij za elektroenergetsko omrežje, ki poteka v hodnikih za pešce
in kolesarskih stezah.
29. člen
Plinovodno omrežje in drugi energetski viri
(1) Za ogrevanje in drugo uporabo je za potrebe oskrbe
obravnavanega območja s plinom predvidena postavitev plinske postaje in izgradnja distribucijskega plinovodnega omrežja.
Vsa plinska instalacija naj se predvidi za kasnejšo morebitno
uporabo zemeljskega plina.
(2) Lokacija plinske postaje je predvidena na zahodni
strani območja. Glavni dovoz do plinske postaje je po javni
lokalni cesti.
(3) Znotraj območja cone je predviden potek distribucijskega plinovoda v vozišču cest oziroma v cestišču novo
projektiranih cest, del plinovoda ob obstoječi cesti. Pri tem je
potrebno upoštevati veljavne predpise.
(4) Na plinovodno omrežje se priključujejo vsi predvideni
objekti znotraj cone.
(5) Energetska oskrba je dopustna tudi z izkoriščanjem
drugih, obnovljivih virov energije, ki po veljavnih standardih in
normativih ne povzročajo onesnaževanja okolja preko dovoljenih meja.
(6) Skladno z veljavnimi predpisi je potrebno izdelati
študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z
energijo. Stavbe morajo biti načrtovane energijsko učinkovito.
30. člen
Telekomunikacijska in informacijska infrastruktura
(1) Obravnavano območje se po pogojih upravljavca obstoječega omrežja priključi na kanalizacija za širokopasovno
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optično omrežje, ki jo določa ta OPPN, za vzpostavitev širokopasovnega optičnega omrežja, telekomunikacijsko-informacijskega omrežja ali KRS kabelskega razdelilnega sistema,
odvisno od izkazanega interesa in usmeritev občine.
(2) Kabelsko omrežje poteka ob predvidenih cestah skupaj z ostalo komunalno infrastrukturo. Priključek za obravnavano območje se izvede iz obstoječe kabelske kanalizacije ob
regionalni cesti. Po potrebi se na območju rekonstrukcije regionalne ceste prestavi obstoječi TK vod pod pogoji upravljavca.
31. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov
(1) V času izdelave OPPN ni na voljo podatkov glede
predvidenih procesov in s tem posledično o vrsti in količini možnih odpadkov, zato OPPN obravnava ključne zahteve v zvezi
z ravnanjem odpadkov. V primeru specifičnih odpadkov se v
fazi priprave projektne dokumentacije ustrezno obravnavajo
odpadki skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.
(2) Za odvoz komunalnih odpadkov je potrebno predvideti
odjemna mesta za vsakega uporabnika posebej, velikost in
tip posod se določi glede na predvideno količino odpadkov za
posamezno dejavnost. Površine, namenjene postavitvi tipskih
posod, se uredijo ob objektih ali v okviru zunanjih površin. Uredi
se odvoz na komunalno deponijo, surovinske odpadke pa se
vrača v predelavo. Za odvoz odpadnih surovin od proizvodnje,
ki ne spadajo v kategorijo komunalnih odpadkov je potrebno
predvideti posebne zabojnike oziroma kontejnerje.
(3) Lokacija prostora za odmetavanje odpadkov naj bo v
območju proizvodno-skladiščnega dela in manipulativnih površin upoštevajoč Stavbni red, določen v 11. členu odloka. Kolikor
narava dejavnosti zahteva drugače, je dopustna postavitev
teh posod drugje, vendar ne v obcestnem zelenem pasu. V
tem primeru mora biti prostor vizualno ločen od linije ceste in
kvalitetneje obdelan. Stojna mesta za zabojnike je potrebno primerno urediti. Stojna površina je monolitna ali tlakovana (npr.
z betonskimi ploščami), okrog zabojnikov pa je mogoče namestiti enostavno oblikovano ograjo najmanj v višini zabojnika
ter namestiti nadstrešek. Odjemna mesta, kjer so nameščene
posode, mora povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje
komunalnih odpadkov, hkrati pa morajo biti dostopna posebnim
smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
(4) Predvideti je potrebno tudi ustrezno število ekoloških
otokov za zbiranje in odvoz sekundarnih surovin.
32. člen
Obveznosti uporabnikov in upravljavcev
infrastrukture
Obvezna je priključitev posameznih uporabnikov na: cesto v javnem dobru, na vodovod, kanalizacijo, na elektroenergetsko omrežje in plinovodno omrežje. Upravljavci posamezne
infrastrukture se zavezujejo, da bodo sledili dinamiki, ki jo bo
zastavila občina in bodo pravočasno zagotovili priključevanje
posameznih uporabnikov na infrastrukturo.
33. člen
Prostorski ukrepi
(1) Po potrebi se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje
urejanja prostora.
(2) Za območje OPPN Občina Trebnje uveljavlja predkupno pravico. Zemljišča, na katerih bo Občina Trebnje zaradi javnega interesa za izgradnjo cone uveljavljala predkupno
pravico, kolikor še ni zemljiškoknjižni lastnik, imajo parcele,
kjer je predvidena gradnja infrastrukture, vključno s plinsko
postajo in morebitnimi EKO otoki, kar velja tudi v primeru
dopustnih odstopanj od teh ureditev prikazanih v grafičnem
delu OPPN. Skladno z zasnovo OPPN se predkupna pravica
nanaša na celotna zemljišča parcelnih številk: 836/15, 1191/1,
814/2, 1189/2, 807/6, 807/4, 802/4, 808/2, k.o. Češnjevec, na
del zemljišč parcelnih številk: 838/11, 838/12, 816/10, 838/8,
838/14, 1193, 1192/5, 845/3, 846/1, 846/2, 1192/5, 838/10,
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838/16, 838/5, 836/10, 836/1, 836/7, 836/13, 835/2, 833/4,
827/2, 827/1, 820/8, 827/3, 820/9, 820/13, 820/14, 820/16,
820/17, 818/2, 818/3, 812/5, 812/6, 813/2, 813/3, 807/8, 804/2,
1185/2, 757/2, 758/2, 757/1, 753/6, 804/1, 803, 758/1, 759,
760, 761, 764/3, 808/3, vse k.o. Češnjevec in na del zemljišč
parcelnih številk 866/1, 867, 868/1, 868/2, 1194/1, 816/7, 620/1,
620/2, k.o. Trebnje.
(3) Na območjih koridorjev infrastrukture izven cone (I3
in I4) se pravica graditi lahko izkazuje s pridobljeno služnostjo
od lastnika predmetnih zemljiških parcel. Ker gre v obeh primerih za izgradnjo infrastrukture v javno korist, lahko občina
oziroma upravljavec posamezne infrastrukture za pridobitev
pravice graditi uporabi instrument razlastitve oziroma omejitve
lastninske pravice.
(4) Kolikor bi se za komasacijo izkazal zadosten interes
lastnikov, se izvede komasacija.
REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
34. člen
Varstvo kulturne dediščine
(1) Določbe o višinah objektov upoštevajo bližino Cerkve
Žalostne Matere božje (EŠD 2602).
Na obravnavanem območju se nahaja registrirano arheološko najdišče Dolenja Nemška vas – Arheološko območje
Grumblice (EŠD 3402).
(2) Kjer načrtovane ureditve segajo v območje registrirane
enote arheološke dediščine, je treba pred graditvijo objektov
zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za vrednotenje arheološkega potenciala najdišča. Podrobnejši obseg
in čas raziskav opredeli pristojna območna enota Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije. S tem namenom so bile
na območju že izvedene predhodne ekstenzivne arheološke
raziskave, katerih rezultati so obdelani v dveh poročilih:
– Poročilo o ekstenzivnem arheološkem pregledu na območju zazidalnega načrta za industrijsko cono v Trebnjem,
april 2001 in
– Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju industrijske cone v Trebnjem, januar 2010.
Iz njih je razvidno:
– arheološko pozitiven rezultat je bil ugotovljen na parcelah 863/3, 820/2, 818, 813, 804/1, 761 vse k.o. Češnjevek;
– rezultati predhodnih pregledov kažejo na prisotnost
dokaj plitvo ohranjenih arheoloških ostankov, zato je za oceno
arheološkega potenciala najdišča potrebno opraviti intenzivne
geofizikalne meritve navidezne upornosti tal v kombinaciji s
strojno izkopanimi testnimi jarki.
(3) Zaradi varstva arheoloških ostalin je na celotnem
območju urejanja potrebno izbranemu izvajalcu nadaljnjih
raziskav in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo te raziskave in
zemeljska dela izvajala. Lastnik zemljišča oziroma investitor
oziroma odgovorni vodja del mora o dinamiki gradbenih del
pisno obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
OE Novo mesto vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
Lastnik oziroma posestnik, ki so se mu zaradi zagotovitve
varstva arheoloških ostalin poslabšali pogoji za gospodarsko
izkoriščanje nepremičnine, je upravičen do nadomestila in ima
pravico do odškodnine za škodo.
(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja na celotnem
območju urejanja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki
najditelja oziroma lastnika zemljišča oziroma investitorja oziroma odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da
najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi
takoj obvesti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z
določili arheološke stroke. Pred začetkom gradnje je potrebno
na območju registrirane nepremične dediščine skladno z veljavno zakonodajo pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.
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REŠITVE IN UKREPI ZA OHRANJANJE NARAVE,
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNIH VIROV
TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
35. člen
Varstvo okolja
(1) Obstoječe stanje, pričakovane oblike onesnaževanja
okolja, ugotavljanje in vrednotenje vplivov pri gradnji objektov
v okviru OPPN in v času obratovanja, so navedeni v Okoljskem
poročilu za OPPN za IC Trebnje. Podana je tudi skupna ocena
vplivov posamezne sestavine okolja.
(2) Projektiranje ureditev mora biti skladno z veljavnimi
predpisi s področja varstva okolja, narave, voda ipd. Upoštevati
je potrebno varstvo naravnih vrednost, varovanje pred onesnaženjem voda – varstvo podtalnice in vodnih virov, varstvo
in kvaliteto zraka, varstvo pred hrupom, ravnanje z odpadki,
varovanje pred elektromagnetnim sevanjem, varovanje pred
svetlobnim onesnaževanjem, varovanje krajinskih značilnosti,
varstvo plodne zemlje, varstvo vegetacije ipd.
(3) Poseg v okolje je dopusten le, če ne povzroča čezmernih obremenitev. Pred izdajo dovoljenja za posege v prostor, ki
bi lahko prinašali določene obremenitev v okolje, je potrebno
izvesti postopek presoje vplivov na okolje za tiste objekte, za
katere je predpisano v veljavnih predpisih.
(4) Skladno z veljavno zakonodajo je potrebno izvajati
monitoring obremenitve okolje za posamezne vplive, kolikor
je tako predpisano in na predpisan način. Potrebno izvajanje
spremljanja okolja po posamezni sestavini okolja, je navedeno
v Okoljskem poročilu.
36. člen
Varstvo območij ohranjanja narave
(1) Območje cone ne posega v območja varovanja naravnih vrednot, zavarovana območja, ekološko pomembna območja, niti na območja Nature 2000.
(2) OPPN IC Trebnje poseže v EPO in naravne vrednote
le s koridorji komunalne infrastrukture, izven območja cone in
sicer:
– ND območje Ekološkega pomena – EPO Temenica v
Treb. občini – Idnetifikacijska št. – ID 62300 in
– naravna vrednota državnega pomena Temenica; ident.
št. 8538.
(3) Izvajati je potrebno predhodne ukrepe (ločen kanalizacijski sistem, lovilci olj in maščob, usedalniki blata, čistilna
naprava, merjenje kvalitete izpustov posameznih uporabnikov)
skladnimi z veljavno zakonodajo.
(4) Iztok meteorne bo urejen v reko Temenico. Za zmanjšanje negativnih vplivov na segment Narava je potrebno upoštevati:
– Pri urejanju odvodnjavanja meteorne kanalizacije naj
se upošteva:
– Obrežna vegetacija naj se ohranja v največji možni
meri.
– Izpustno glavo naj se v naravno ohranjeno brežino
umesti na koto najnižjih vod, na način, da bo brežina čim manj
poškodovana in naj se jo čim bolj utopi v teren. Za izvedbo naj
se uporabi naravni material – kamen. Izpust naj se zasadi z
avtohtono grmovno vegetacijo.
– Pri izvedbi izpustne glave naj se prepreči zdrse zemljine in gradbenega materiala v strugo reke.
– Gradbeni material in odpadni material naj se deponira
na za to določenem mestu, ki naj bo v naprej definirano in naj
bo izven območja ohranjanja narave.
– V času izvajanja del naj se zagotovi ustrezno tehnično varstvo pred nekontroliranimi izpusti nevarnih snovi v
vodotok.
– Po končanih delih naj se na obravnavanem območju
vzpostavi stanje kar se da podobno prvotnemu. Odstrani naj
se odpadni gradbeni material, brežino in traso kanalizacije čez
travnike pa se zatravi.
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– Vpliv hrupa na ptice je mogoče učinkovito omiliti tako,
da se v času glavne gnezditvene sezone (od marca do julija),
ko so ptice najbolj občutljive, aktivnosti na gradbišču omejijo
na manj hrupna dela.
– Ukrepi za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja določeni v tem aktu.
37. člen
Varovanje pred onesnaženjem voda
(1) Na območju OPPN se ne nahajajo viri pitne vode
oziroma varstveni pasovi virov pitne vode, ni podatkov o podtalnici in ni odprtih vodotokov. Širše območje OPPN spada v
vodonosni sistem Temenice. Trase meteorne in fekalne kanalizacije izven cone prečkajo poplavno območje. Vodovarstvenih
območij in zajetij pitne vode na širšem območju OPPN ni.
(2) Obstoječe stanje, pričakovane oblike onesnaževanja
površinske vode in podtalnice, ugotavljanje in vrednotenje vplivov pri gradnji objektov v okviru OPPN in v času obratovanja,
so navedeni v Okoljskem poročilu za OPPN za IC Trebnje.
(3) V izogib negativnemu vplivu predlagamo v času gradnje sledeča omilitvena ukrepa:
– V času gradnje in med obratovanjem industrijske cone
je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo
preprečeno onesnaženje podzemne in površinske vode, ki bi
nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv
in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti
takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Skladiščenje
nevarnih snovi naj se na območju ne vrši.
– Meteorni kanal bo potekal po poplavnem območju. Pri
načrtovanju in izvedbi je potrebno računati na možnost nastopa
vzgona. Brežino Temenice na lokaciji izpusta je potrebno urediti
tako, da bo ob nastopu visokih voda onemogočeno rušenje,
spodjedanje brežine in poglabljanje dna. Pri izgradnji izpustne
glave na brežinah Temenice je potrebno preprečiti zdrse zemljine in gradbenega materiala v strugo reke. Za utrditev dna
in brežin se morajo uporabljati naravni materiali.
38. člen
Ukrepi za zmanjševanje drugih vplivov
(1) Pričakovane oblike onesnaževanja, ugotavljanje in
vrednotenje vplivov pri gradnji objektov v okviru OPPN in v
času obratovanja, so navedeni v Okoljskem poročilu za OPPN
za IC Trebnje.
(2) Varstvo in kvaliteta zraka
Po ureditvi se bodo na območju IC Trebnje emisije onesnaževal in toplogrednih plinov povečale. Viri emisij bodo industrijski obrati, parkirišča in manipulativne površine ter povečan
promet na regionalni cesti R3-651 Trebnje–Novo mesto, odsek
1198 Trebnje–Mirna Peč, predvsem iz smeri Trebnje. Zrak, ki
se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti
snovi, določenih z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
Emisije toplogrednih plinov je možno zmanjšati z vzpostavitvijo
inovativnega sistema za energetsko oskrbo stavb.
Ukrepi za zmanjšanje emisij v zrak morajo vključevati:
– kot energetski vir na območju industrijske cone se
uporabi zemeljski plin in drugi ekološko sprejemljivi alternativni
viri energije,
– upravljavec naprave, ki je vir emisije snovi v zrak, mora
skladno z veljavnim predpisi onesnaževanja med obratovanjem
zagotavljati izpolnjevanje zahtev iz okoljevarstvenega soglasja.
– Skladno z veljavnimi predpisi je potrebno izdelati študijo
izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z energijo.
– Stavbe morajo biti načrtovane energijsko učinkovito.
(3) Varstvo pred hrupom
V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne smejo
presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa za vir, ki so dovoljene
za to območje. Za pomembne vire hrupa je potrebno izvesti
prve meritve hrupa in obratovalni monitoring. V primeru ugotovitve preseganja ravni hrupa se izvedejo dodatni pasivni
protihrupni ukrepi:
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– transportne poti na območje ureditve morajo v največji
možni meri potekati izven stanovanjskih naselij;
– že v fazi izdelave projektne dokumentacije je treba pri
umestitvi obratov in naprav, parkirišč in ostalih virov hrupa upoštevati, da obremenitev s hrupom zaradi njihovega obratovanja
pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori ne sme presegati
mejnih vrednosti. V nasprotnem primeru je treba predvideti ustrezne omilitvene ukrepe. Vplivno območje posamezne
naprave ali obrata je potrebno določiti na podlagi podatkov o
zvočni moči naprave s strokovno oceno;
– proizvodne obrate in ostale vire hrupa je smiselno umestiti v jugozahodni del območja IC;
– na vzhodni strani meje ureditve IC, ki meji na strnjeno
stanovanjsko pozidavo naselja Dolenja Nemška vas ter na
ostalih območjih bližine stanovanjskih stavb je smiselna umestitev zelene zaščitne bariere;
– investitorji na območju IC morajo za obratovanje virov
hrupa na območju urejanja pridobiti okoljevarstveno dovoljenje;
– v okviru izgradnje novega križišča za navezovanje IC
Trebnje na regionalno cesto R3-651/1198 je potrebno izdelati
študijo obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite
za območje ob dovozni cesti.
(4) Ravnanje z odpadki
Med gradnjo bodo nastali predvsem gradbeni odpadki,
s katerimi je potrebno ravnati skladno s predpisi. V času
priprave OPPN ni mogoče definirati dejavnosti na obravnavanem območju, tako tudi ne, katere vrste odpadkov in količine
odpadkov bodo na območju industrijske cone nastajali. V
času obratovanja cone bodo nastajali komunalni, surovinski
odpadki, posebni, lahko tudi nevarni in kosovni odpadki. Povzročitelji odpadkov morajo ravnati z njimi skladno z veljavnimi
predpisi.
(5) Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Mejne vrednosti obremenitev okolja zaradi elektromagnetnega sevanja določene s predpisi ne smejo biti presežene.
(6) Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem
Pri razsvetljavi gradbišč in pri osvetljevanju objektov (proizvodnih objektov, poslovnih stavb, ustanov), fasad, prometnic
in drugih nepokritih zazidanih površin gradbeno inženirskih
objektov, delovnih mest na prostem, objektov za oglaševanje je
potrebno upoštevati mejne vrednosti in ukrepe pred škodljivim
delovanjem svetlobnega onesnaževanja skladno z veljavnimi
predpisi.
(7) Varstvo kmetijskih zemljišč in tal
Izvedejo se sledeči omilitveni ukrepi:
– V obdobju gradnje je potrebno posebno skrb nameniti
preprečevanju poškodb sosednjih kmetijskih zemljišč ob območju OPPN, ki jih gradnja neposredno ne prizadene.
– Pri pripravi terena bo nastala določena količina odvečne
prsti. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati na za to
pripravljeno mesto ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja uporabi za
sanacijo oziroma prekritje in rekultivacijo območja posega in pri
končni ureditvi obravnavanega območja.
– Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal.
(8) Varstvo vegetacije – gozda
Zaradi izgradnje infrastrukture bo izsekanih cca 0,2 ha
gozdnih površin. Posegi v tla se morajo izvajati tako, da bodo
prizadete čim manjše površine tal.
(9) Varstvo krajinskih značilnosti
Na območju obstoječih kmetijskih površin, pa se bo z
izvedbo obravnavanega plana obstoječa krajinska slika na mikrolokaciji plana spremenila. Kmetijska zemljišča bo nadomestila industrijska cona ki se bo vsebinsko, vizualno in krajinsko
uskladila z okolico. Veduta cerkve sv. Marije se bo varovala z
omejevanjem višine objektov, poseben poudarek pa bo tudi
na robu cone, kjer se bodo mejni objekti proti vzhodu višinsko
zniževali z namenom, da se omili prehod v naravno okolje ozi-
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roma k stanovanjskemu območju. Ob stanovanjski pozidavi je
predvidena tudi zelena bariera – urejen zeleni pas.
(10) Tla
Na območju OPPN Trebnje bodo v fazi izgradnje potekala obsežna zemeljska gradbena dela. OPPN obsega cca 16
ha. Del tega območja že prekrivajo parkirišča oziroma druge
spremenjene površine, na delu kjer so v obstoječem stanju
še kmetijska zemljišča pa bo prišlo do spremembe strukture
tal in spremembe dejanske rabe. Med gradnjo je možna onesnaženost tal predvsem zaradi slabo vzdrževane gradbene
mehanizacije (iztekanje olja), pranja mehanizacije na za to
nepredvidenih lokacijah in delovnih nesreč. Po sami izgradnji
se bo okolica rekultivirala, sam vpliv na tla bo predvidoma
zanemarljiv. Poskrbljeno bo za ustrezen odvoz in zbiranje
odpadkov in odpadnih surovin. Dodatni omilitveni ukrepi niso
potrebni.
(11) Skupna ocena vplivov iz okoljskega poročila
Iz skupne ocene posamezne sestavine okolja sledi, da
je OPPN za IC Trebnje sprejemljiv ob upoštevanju omilitvenih
ukrepov.
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
IN VAROVANJEM ZDRAVJA
39. člen
Varstvo pred nesrečami
(1) Projektiranje ureditev mora biti skladno z veljavnimi
predpisi, smernicami in priporočili s področja obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (poplave, erozija,
potres, požar) ter varovanja zdravja ljudi in kvalitetnega okolja
bivanja.
(2) Ker parcelna mreža in lega objektov v OPPN-ju ni dokončno določena, je še posebej pomembno pri določitvi le tega
upoštevati s predpisi določene odmike objektov in potrebne
površine za intevencijska vozila.
(3) Pri gradnji objektov in vseh zaradi njih potrebnih
ureditev je potrebno upoštevati določila predpisov o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za
območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Marcalli-
Cancan-Seiberg.
(4) Požarno varstvo, širjenje požara na sosednje objekte, odmiki med objekti, lega objektov nosilnost konstrukcije,
preprečevanje širjenja požara po stavbah, evakuacijske poti in
sistemi za javljanje ter alarmiranje, ukrepi za varen umik ljudi,
naprave za gašenje in dostop gasilcev, hidrantno omrežje morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov in
naprav ter njihovo rabo, in se podrobneje določijo v projektni
dokumentaciji.
(5) Potrebne odmike se lahko določi s pomočjo metod
požarnega inženirstva. Doseganje predpisane ravni požarne
varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to
zahtevano s predpisi o študiji požarne varnosti, oziroma iz
zasnove požarne varnosti.
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ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
41. člen
Etapnost izvedbe
(1) Etapnost izvajanja se nanaša predvsem za zagotavljanje komunalne opreme in sicer je pogojena s sočasno izvedbo
tolikšnega dela infrastrukturne opreme, da se zagotavlja funkcioniranje zgrajenega objekta, vendar mora biti dimenzionirana
na končno načrtovano kapaciteto.
(2) Preden se vzpostavi infrastruktura za potrebe cone v
celoti, je dopustna gradnja na J delu ureditvene enote P1 z dostopom iz predvidene primarne ceste in s priključki na obstoječe infrastrukturno omrežje pod pogoji upravljavcev posamezne
infrastrukture z upoštevanjem karakteristik predvidene primarne ceste in ostale infrastrukture. Dopustna gradnja objektov
J dela območja P1 pred izgradnjo infrastrukture območja se
nanaša na območje P1 v pasu S od regionalne ceste do linije
S rob Akripola oziroma zajema parc. št. 838/12, 838/7, 838/13,
838/9, 838/15, 836/9, 836/12, 835/1, 833/3, J del 836/6 do roba
833/3 vse k.o. Češnjevek.
(3) Dopustna je fazna izgradnja priključka primarne lokalne ceste S–J na regionalno cesto s pasom za levi zavijalec.
Dopustne so začasne ureditve križišča z regionalno cesto na
način, ki omogoča začasno povezavo Dol. Podboršta po obstoječi cesti in dopušča vožnjo preko zavijalnih pasov.
(4) 1. Faza infrastrukturnega opremljanja območja OPPN
– gradnja primarne ceste s hodnikom za pešce, kolesarsko stezo in rekonstruirano regionalno cesto – štirikrako
krožno križišče;
– gradnja predvidenih infrastrukturnih vodov s priklopi na
obstoječe omrežje (vodovod, kanalizacija, elektro energetski
vodi;
– dostopi do obstoječih objektov;
– izgradnja plinske postaje in distribucijskega omrežja
plina;
– uredi se začasno odvodnjavanje terena območij P1 in
P2 na območjih samih;
– gradnja krožnega križišča – zaradi obračanja tovornih
vozil;
– vzpostavitev zelenih barier.
(5) Izvajanje ostalih posegov po posameznih območjih
ureditvenih enot ali parcel, namenjenih gradnji tega OPPN-ja
se lahko izvajajo etapno. Izvajanje posegov v posameznih ureditvenih enotah OPPN se lahko izvaja neodvisno od urejanja
druge ureditvene enote. Etape se lahko izvajajo posamezno ali
skupaj, vedno pa morajo predstavljati posamezne zaključene
konstrukcijske in funkcionalne celote.
(6) S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje
infrastrukturnih omrežij, se lahko ob realiziranju posamezne
ureditvene enote posega tudi v sosednjo ureditveno enoto.
Infrastrukturne vode je potrebno v vsaki fazi oziroma etapi
izvedbe dimenzionirati za končno število uporabnikov. V vseh
etapah izvajanja tega OPPN je potrebno zagotavljati nemoten
prometni dostop do obstoječih objektov v okolici.
(7) Zemljišča, ki ne bodo zazidana v posamezni etapi po
tem odloku, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se
uporabljala pred veljavnostjo tega odloka, kolikor je uporaba
legalna.

40. člen
Varovanje zdravja
Varovanja zdravja ljudi je zagotovljeno z ukrepu varstva
okolja. Ti ukrepi zagotavljajo tudi kvaliteto bivanja. Svetlobno –
tehnični pogoji: Lega novih objektov v odnosu do ostalih obstoječih (predvsem stanovanjskih) stavb v neposredni okolici ne
sme povzročiti prekomernega senčenja okolice. Pri organizaciji
prostorov v načrtovanih objektih je potrebno zagotoviti dobro
osončenost oziroma osvetlitev prostorov, v smislu upoštevanja norm elementov naravne osvetlitve in osončenja delovnih
prostorov.

VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV – TOLERANCE
42. člen
Dopustna odstopanja
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s tem
odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju varnostnih, energetskih, prometnih, geoloških, geomehanskih, se-
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izmičnih, hidroloških, hidravličnih, tehnoloških in drugih razmer
pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s hidrološko hidravličnega, energetskega, tehnološkega, prometno tehničnega,
oblikovalskega ali okoljevarstvenih vidikov.
(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz
prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza
območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na
območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo
biti v nasprotju z javnimi koristmi oziroma javnimi interesi. Z
odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, v delovno
področje katerih spadajo ta odstopanja.
(3) Znotraj območja OPPN so dopustne naslednje tolerance:
a) Dovoljena so odstopanja od dopustnih dejavnosti pod
pogoji navedenimi v tem aktu, kolikor za to obstajajo prostorske možnosti, ob upoštevanju določil predvsem glede hrupa
in ostalih dovoljenih emisij v okolje ter ob soglasju mejnih
sosedov. Navedeni so pogoji, ki jih morajo takšne dejavnosti
vseeno upoštevati.
b) Izjemoma je dopustna prekoračitev od priporočene
vrednosti stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo, če pomeni
večjo kakovost prostora in se zadovoljijo potrebe po zelenih in
prometnih površinah.
c) Tolerance so podane s površino za razvoj objekta in
maksimalno višino objektov.
d) Vkopati je možno tudi prostore funkcionalno vezane na
objekte, ki sicer odstopajo od pozidane površine objekta, ne
smejo pa odstopati od gradbenih linij. Ti prostori so v parterni
ureditvi pohodni in so s tem del zunanje ureditve.
e) Odstopanja od horizontalnih gabaritov niso možna na
območje zelenega pasu ob cestah.
f) Dopustna je gradnja kombiniranih ureditev – deloma
vkopane stavbe, ki tvorijo zeleno bariero cone in nimajo vizualnega stika izven cone.
g) Določena najvišja dovoljena višina ne velja za delovne stroje kot so na primer žerjavi, silosi ipd. – ti so lahko tudi
višji.
h) Določena so tudi možna odstopanja od nivoja terena.
i) Etažnost -zaradi boljšega izkoristka prostora je dovoljeno oblikovanje konstrukcije objektov z medetažami.
j) Dopustna so odstopanja od parcelacijske mreže, ki so
podana v tem aktu.
k) Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija znotraj parcel namenjenih gradnji določenih s
tem OPPN, ob upoštevanju določil in meril, ki se nanašajo na
gradnjo objektov in ureditev parcel.
l) Dovoljena so odstopanja od predvidenih tras infrastrukturnih vodov in prometnic, kapacitet, dimenzij ter lokacij
infrastrukturnih in prometnih objektov ter naprav, v primeru prilagajanja obstoječi in predvideni pozidavi, lastniškim mejam in
v primeru bolj ustreznih in racionalnih tehničnih ter ugodnejših
ekonomskih rešitev z upoštevanjem pogojev soglasodajalcev
oziroma nosilcev urejanja prostora in s soglasjem občine. Kolikor so spremembe tako velike, da niso v skladu s smernicami
in pogoji nosilcev urejanja prostora, je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja potrebno ponovno pridobiti projektne pogoje
in soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
m) Kolikor bi se pojavila potreba po toplovodu, se le-ta
umesti po principu, kot velja za infrastrukturo. Prav tako je
dopustna gradnja raznih tehnoloških vodov.
n) Kolikor se bi v fazi projektiranja izkazalo racionalneje,
se lahko infrastrukturni vodi načrtujejo ob zahodnem robu
območja cone.
o) V primeru izgradnje izvennivojskega prečkanje ceste
za potrebe peš prometa, se lahko objekt hkrati izrabi za prečkanje infrastrukturnih vodov.
p) Pri trasah cestnega omrežja je dovoljeno prilagajanje
trase v prostoru zaradi lastništva, ni pa dovoljeno zmanjševanje
predvidenih širin vozišč in hodnikov za pešce.
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r) Dopustni so posegi izven parcele, namenjeni gradnji za
posamezno ureditev zaradi etapnosti izvajanja.
DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE IZVAJANJA OPPN
43. člen
Obveznosti udeležencev graditve objektov
(1) Obveznosti občine in upravljavcev infrastrukture, investitorjev in izvajalcev so že določene s tem odlokom in ostalimi
predpisi. Nanašajo se predvsem za varovanje okolja, narave,
vode, zdravja in kvalitete javnega prostora. Udeleženci graditve objektov morajo ravnati skladno z izdanimi smernicami in
mnenji za načrtovanje k tem prostorskem aktu.
(2) Obveznost izgradnje posamezne infrastrukture je na
podlagi javnih pooblastil podana s tem aktom. Občina in ostali
upravljavci infrastrukture so dolžni vzpostaviti infrastrukturo za
1. fazo gradnje, da bi se čim prej omogočila gradnja objektov.
(3) Nekatere obveznosti investitorjev posegov v prostor:
– Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po
pogojih upravljavca. Obveznost priključevanja je podana s
tem aktom.
– Gradnja komunalne infrastrukture se lahko zagotovi tudi
na podlagi sklenjene pogodbe o komunalnem opremljanju med
posameznim investitorjem in občino.
– Lastniki posameznih parcel so dolžni ob javnih in dostopnih cestah urediti zeleni pas v min. dimenzijah 4 m.
– Vsakega investitorja se obveže, da v okviru svoje parcele zagotovi ustrezno število parkirnih mest za določeno dejavnost za zaposlene in za obiskovalce.
(4) Udeleženci graditve objektov morajo ravnati skladno
z podanimi smernicami, izdanimi za pripravo tega OPPN. Zagotoviti morajo izvajanje omilitvenih ukrepov vplivov na okolje
in spremljanje stanja, kjer je to potrebno.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.
45. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati na
območju urejanja tega OPPN, določila Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje/planske enote
1,3,4,5/ (Skupščinski Dolenjski list št. 4/91 ter Uradni list RS,
št. 15/99, 59/04 in 21/05), in Zazidalni načrt »industrijska-
trgovska-podjetniška cona Trebnje« – I. faza (Uradni list RS,
št. 65/02).
46. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega akta opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor.
47. člen
OPPN je stalno na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Trebnje.
48. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2013
Trebnje, dne 6. februarja 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.
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Sklep o spremembi Sklepa o začasnem
financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–
marec 2013

412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

208.187,75

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

591.836,95

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

591.836,95

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

341.988,70

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

241.686,62

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

100.302,08

III.

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

114.840,12

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

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

0

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2012 (Uradni list RS,
št. 14/12 in 81/12) in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je podžupan Občine Trebnje,
po pooblastilu župana, št. 020-2/2012-8, z dne 11. 2. 2013, dne
13. 2. 2013 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o začasnem financiranju
Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2013
1. člen
V Sklepu o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2013 (Uradni list RS, št. 97/12) se tretji
odstavek 3. člena spremeni, tako da se glasi:
»V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna
določijo v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
januar–marec
2013

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

3.024.577,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.285.378,05

DAVČNI PRIHODKI

1.906.024,53

700 Davki na dohodek in dobiček

1.777.529,00

703 Davki na premoženje

73.585,22

704 Domači davki na blago in storitve

57.736,73

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

1.809,89

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopr. dolg. sredstev
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)

16.531,32
2.543,00
2.543,00
736.655,95
144.249,34

592.406,61
2.909.736,88
994.078,46

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

146.110,48

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

VI.

333.519,00

40 TEKOČI ODHODKI
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

41

25.882,98
1.610,33

KAPITALSKI PRIHODKI

44

–2.826,42

712 Globe in druge denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki

V.

379.353,52

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

75

v EUR

Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto

26.339,74
790.718,24
30.910,00

TEKOČI TRANSFERI

981.832,77

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

726.657,32

46.987,70

413 Drugi tekoči domači transferi

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

0

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

97.490,04

55 ODPLAČILA DOLGA

97.490,04

550 Odplačila domačega dolga

97.490,04

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

17.350,08
–97.490,04
–114.840,12

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
(za porabo v obdobju januar–marec
2013)
9009 Splošni sklad za drugo

17.350,08
«
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2. člen
V Sklepu o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2013 se 4. člen spremeni, tako da se glasi:
»Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se
objavijo na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.«

4. člen
Občinski svet Občine Tržič določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta v proračunu občine za posamezno leto. Svet vsako
leto sprejme poseben sklep, s katerim določi višino finančnih
sredstev na posameznega člana občinskega sveta.

3. člen
Ta sklep se vroči nadzornemu odboru ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta
so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati
kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega
pravilnika.

Št. 410-249/2012-4
Trebnje, dne 13. februarja 2013
Po pooblastilu župana
št. 020-2/2012-8,
z dne 11. 2. 2013
Silvester Prpar l.r.
Podžupan
Občine Trebnje

TRŽIČ
425.

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih članov Občinskega sveta
Občine Tržič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09,
14/2010 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US:
U-I-176/08-10) in 26. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na
8. redni seji dne 6. 10. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine
Tržič

6. člen
Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta
prejemajo sredstva iz proračuna občine glede na število izvoljenih članov tekočega mandata, ki sestavljajo svetniško skupino.
Svetnik lahko v mandatu koristi sredstva do največ štirikratnika letnih sredstev za nakup osnovnega sredstva.
Ob zaključku proračunskega leta se neporabljena finančna sredstva namenjena za delovanje svetniških skupin ne
prenašajo v proračun občine za naslednje leto.
7. člen
Za vsako svetniško skupino in samostojnega člana občinskega sveta občinska uprava vodi evidenco upravičenih in
porabljenih sredstev.
Svetniška skupina oziroma samostojni člani za namene
iz prejšnjega odstavka občini posredujejo zahtevek za izdajo
naročilnice, občina pa nato ponudniku izstavi naročilnico v
imenu in za račun občine. Vsak račun se mora glasiti na naslov
občine.
Naročilnice za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili tega pravilnika se izdajajo skladno z Navodilom za oddajo
javnih naročil po enostavnem postopku in oddajo naročil male
vrednosti.
Vodja svetniške skupine oziroma samostojni člani ali ponudniki morajo po dobavi ali opravljeni storitvi potrjen račun
dostaviti občini, ki vodi za posamezno skupino oziroma samostojnega člana, evidenco upravičenih in porabljenih sredstev.
Račun se plača šele potem, ko je knjižen in je izdana odredba
za plačilo računa, ki je sopodpisana s strani župana oziroma
direktorja občinske uprave.

2. člen
Svetniške skupine in samostojni člani Občinskega sveta
Občine Tržič imajo v skladu s tem pravilnikom pravico do porabe sredstev, ki se v proračunu občine zagotavljajo s proračunske postavke Delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih
teles. Občina Tržič jim za opravljanje njihovega dela lahko
zagotavlja tudi druge materialne pogoje za delo.
Osnova za uporabo proračunskih sredstev svetniške skupine je zapisnik o ustanovitvi svetniške skupine, iz katerega mora
biti jasno razvidno kateri svetniki so pristopili v svetniško skupino.
V primeru prestopa svetnika iz ene v drugo svetniško skupino, se pravica do uporabe sredstev prenese na drugo svetniško skupino oziroma samostojnega člana občinskega sveta.

8. člen
Finančna sredstva se lahko porabljajo izključno za namene delovanja svetniške skupine, in sicer:
– nakup pisarniškega materiala,
– nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev v lasti Občine
Tržič,
– plačilo poštnih stroškov,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo tiska,
– plačilo strokovne literature,
– plačilo kotizacije za udeležbo na izobraževanju,
– plačilo najemnin poslovnih prostorov,
– plačilo reprezentančnih stroškov,
– plačilo stroškov za obveščanje volivcev.
Če svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta finančnih sredstev, ki jih prejmejo iz proračuna občine, ne
uporabijo za namene, določene s tem pravilnikom, morajo
sredstva v višini nepravilno porabljenega zneska vrniti v proračun Občine Tržič.

3. člen
Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika predstavljajo:
– dva ali več članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni
na lokalnih volitvah.
Samostojni član občinskega sveta je:
– član občinskega sveta, izvoljen na lokalnih volitvah.

9. člen
Za osnovna sredstva, nabavljena v skladu z 8. členom
tega pravilnika, občinska uprava vodi evidenco teh sredstev, ki
vsebuje naslednje podatke: nahajališče osnovnega sredstva,
inventarna številka, naziv osnovnega sredstva, datum nabave
in vrednost osnovnega sredstva za vsakega člana občinskega
sveta posebej.

1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti članov
svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič v zvezi s porabo finančnih in drugih sredstev, ki jih za
njihovo delo zagotavlja Občina Tržič (v nadaljevanju: občina).

Storitev
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10. člen
Pravica do pridobitve finančnih sredstev svetniški skupini
in samostojnim svetnikom po tem pravilniku preneha z dnem
poteka mandata v občinskem svetu.
11. člen
Svetniška skupina je dolžna ob koncu vsakega proračunskega leta, najkasneje do 31. 1. občinski upravi Občine Tržič
predložiti pisno poročilo o porabi sredstev za preteklo leto, iz
katerega mora biti razvidno, da so bila sredstva porabljena v
skladu z 8. členom tega pravilnika.
Nadzor nad zakonitostjo, namenskostjo in gospodarnostjo
porabe sredstev na podlagi tega pravilnika opravljata občinska
uprava Občine Tržič in Nadzorni odbor Občine Tržič.
12. člen
Pristojni urad občine je dolžan na zahtevo vodje svetniške skupine oziroma samostojnega svetnika le-temu omogočiti
vpogled v finančno dokumentacijo o porabi sredstev svetniške
skupine oziroma samostojnega svetnika ter mu posredovati
zahtevane podatke.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja že za tekoče
proračunsko leto.
Št. 007-1/2013-21
Tržič, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

VIPAVA
Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

Na podlagi 16. člena Statuta občine Vipava (Uradni list
RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 19. redni seji
dne 31. 1. 2013 sprejel

SKLEP
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
1. Občinski svet Občine Vipava potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagane naslednje cene:
– vodarina – obvezna javna služba in posebne storitve
(brez DDV)
Storitev
Vodarina

Storitev

Enota mere
Količina dobavljene pitne
vode
m3

Enota mere

Cena
Na m3 dobavljene
vode
0,4266 €

Cena

Cena

Količina dobavljene pitne
Na m3 dobavljene
vode
vode
m3 list Republike Slovenije
0,4266 €
Uradni

Vodarina

Občinski svetniki morajo z osnovnimi sredstvi, za katera
so zadolženi, ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. So materialno odgovorni za izgubo oziroma nepooblaščeno izposojo
osnovnega sredstva. Ravno tako so dolžni sami kriti stroške
popravila v primeru poškodovanja osnovnega sredstva, ki nastane zaradi malomarnega ravnanja z njim.
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta
Inventurni komisiji Občine Tržič omogoči vsakoletni pregled in
popis osnovnih sredstev.
Osnovna sredstva, nabavljena v skladu z 8. členom tega
pravilnika so last občine in jih svetniške skupine le uporabljajo
v času trajanja mandata njihovih članov. Po preteku mandata
pa jih morajo vrniti občini.

426.

Enota mere

– omrežnina za oskrbo s pitno vodo – obvezna javna
služba (brez DDV)
Storitev

Enota mere

Cena

Premer vodomera
DN 13
DN 20
DN 25
DN 40
DN 50
DN 80
DN 100
DN 150

Omrežnina za
oskrbo s pitno
vodo

Na mesec
4,4664 €
4,4664 €
9,4050 €
25,6692 €
51,0304 €
128,6825 €
238,9425 €
468,3036 €

Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta.
Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna
odstopanja.
Storitev
Enota mere
Cena
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Količina odvedene vode
Na m3 odvedene vode
Storitev odvajanja
in začne veljati s 1. 3. 2013.
m3

odpadnih voda

0,1908 €

Št. 054-003/2013-1
Vipava, dne 31. januarja 2013

Storitev

Enota mere

Omrežnina za
odvajanje odpadnih
voda

427.

Sklep o

Cena

Premer vodomera
Na mesec
Župan
DN 13
4,0040 €
Občine Vipava
DN 20
4,0040 €
mag. Ivan Princes l.r.
DN 25
12,0119 €
DN 40
40,0398 €
DN 50
60,0597 €
DN 80
200,1990 €
DN 100
400,3981 €
cenah DN
ravnanja
z odpadki
150
800,7962 €

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list
RS,
št. 42/11) je Občinski svet
Občine Vipava na 19.
redni seji
Storitev
Enota mere
Cena
dne 31. 1. 2013 sprejel
Storitev čiščenja
odpadnih voda

Storitev

Količina očiščene vode
m3

Na m3 očiščene vode
1,1552 €

Enota mere

Cena

SKLEP
o cenah ravnanja z odpadki

1. Občinski svet Občine
potrjuje s strani
KomunalPremerVipava
vodomera
Na mesec
no stanovanjske družbe d.o.o.
predlagane 1,1753
nasledDNAjdovščina
13
€
20 DDV):
1,1753 €
nje cene ravnanja z odpadki DN
(brez
Omrežnina za
Storitev odpadnih
čiščenje
voda

DN 25
Enota
DN 40
mere
DN 50
KO DN
– 80
DN 100 3
m
DN 150

Zbiranje določenih vrst
javna infrastruktura
Zbiranje določenih vrst KO –
izvajanje
m3
Obdelava določenih vrst KO –
javna infrastruktura
m3
Obdelava določenih vrst KO –
izvajanje
m3
Odlaganje ostankov KO – javna
infrastruktura
m3
Odlaganje ostankov KO – m3
izvajanje
Obračunska količina: 0,034

KO … komunalni odpadki

3,5260 €
Cena€
11,7534
17,6301 €
58,7670 €
117,5341 €
0,9008 €
235,0681 €

15,5458 €
0,0933 €
0,9143 €
5,1832 €
4,2944 €
m3 MKO / osebo / teden

Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta.
Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna
odstopanja.
2. Ta sklepMZ
se objavi v Uradnem listu
Slovenije
1/1Republike
14.02.13 09:06
in začne veljati s 1. 3. 2013.
Št. 054-002/2013-1
Vipava, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

1/1 14.02.13 09:06
1/1 14.02.13 09:06

MZ
MZ

Uradni list Republike Slovenije
Storitev
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Storitev
Vodarina

Enota mere

Cena

Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja
Količina
dobavljene
Na m3Cena
dobavljene
Enota
mere pitne
odpadnih voda

vode
vode
Količina dobavljene
pitne
Na m3 dobavljene
m3
0,4266 €
Na podlagi 16. člena Statuta
(Uradni list
Vodarina
vodemereObčine Vipavavode
Storitev
Enota
Cena
RS, št. 42/11) je Občinski svet
Občine
Vipava
na
19.
redni
m3
0,4266seji
€
Količina
dobavljene
Na m3Cena
dobavljene
dne
31. 1. 2013 sprejel
Storitev
Enota
mere pitne
Vodarina
vode
vode
Količina dobavljene
pitne
Na m3 dobavljene
m3
0,4266 €
Vodarina
vode
S
Kvode
Lmere
EP
Storitev
Enota
Cena
m3
0,4266 €
o cenah storitev odvajanja
odpadnih
Premer
mesec
Storitev
Enotavodomera
merein čiščenjaNa
Cena
DN
13
4,4664 €
voda
Premer
Na mesec
DNvodomera
20
4,4664 €
DN
4,4664
€€
Omrežnina
za
Storitev
Enota
mere
Cena
DN 13
25
9,4050
1. Občinski
svet Občine
Vipava
potrjuje s strani
KomuDN
20
4,4664 €€
oskrbo
s
pitno
DN
40
25,6692
nalno
stanovanjske
družbe
d.o.o.
Ajdovščina predlagane
naPremer
vodomera
NaCena
mesec
Omrežnina
za
Storitev
Enota
mere
DN
9,4050 €€
vodo
DN 25
50
51,0304
slednje
DN 40
13
4,4664 €€
oskrbo scene:
pitno
DN
25,6692
DNvodomera
80
128,6825 €
Premer
Na mesec
DN 50
20
4,4664 €€
vodo
DN
51,0304
DN
238,9425
DN100
13
4,4664 €€
€
Omrežnina
DN
25
9,4050
CENAza
ODVAJANJA ODPADNIH
VODA:
DN 150
80
128,6825
€€
DN
468,3036
DN
20
4,4664
€
oskrbo
s
pitno
DN
40
25,6692
– storitev odvajanja odpadnih
služDN 100 voda – obvezna javna
238,9425
€€
Omrežnina
za
DN
25
9,4050 €
vodo
DN
50
51,0304
ba
in posebne storitve (brezDN
DDV)
150
468,3036
€€
oskrbo s pitno
DN
25,6692 €
€
DN 40
80
128,6825
vodo
DN 100
50
51,0304 €
€
DN
238,9425
Storitev
Enota
Cena
DN 150
80mere
128,6825 €
€
DN
468,3036
DNodvedene
100
238,9425
Količina
vode
Na m3 odvedene
vode€
Storitev odvajanja
Storitev
Enota mere
Cena
DN 150
468,3036
m3
0,1908 €
€
odpadnih voda
Storitev odvajanja
odpadnih
voda
– omrežnina
Storitev

Količina odvedene vode

Na m3 odvedene vode

Storitev odvajanja
Storitev
odpadnih voda
Storitev
Storitev odvajanja
odpadnih voda

Količina odvedene vode
Enota mere
Premerm3
vodomera
Enota
mere vode
Količina DN
odvedene
13
m3
Premer
vodomera
DN
20

Na m3 odvedene vode
Cena
0,1908 €
Na mesec
Cena
Na m3 odvedene
vode
4,0040
€
0,1908 €€
Na mesec
4,0040

m3odpadnih voda za – obvezna
0,1908 €
za odvajanje
Enota mere
Cena
javna
služba
(brez
DDV)
Storitev
Enota mere
Cena

DN
4,0040 €€
Omrežnina za
DN 13
25
12,0119
Storitev
Enota mere
Cena
DN
4,0040 €€
odvajanje odpadnih
DN 20
40
40,0398
Omrežnina
za
Premer
Na mesec
DN
25
12,0119
voda
DNvodomera
50
60,0597 €€
Storitev
Enota
mere
Cena
odvajanje odpadnih
DN 40
13
4,0040 €€€
DN
40,0398
DN
80
200,1990
Premer
Na mesec
voda
DNvodomera
20
4,0040 €€€
DN
50
60,0597
DN
100
400,3981
DN150
13
4,0040 €€€
Omrežnina za
25
12,0119
DN
80
200,1990
DN
800,7962
DN100
20
4,0040 €€
odvajanje odpadnih
40
40,0398
DN
400,3981
Omrežnina
za
DN150
25
12,0119
voda
50
60,0597 €€
DN
800,7962
odvajanje odpadnih
DN 40
40,0398 €
80
200,1990
voda CENA ČIŠČENJA ODPADNIH
DNmere
50 VODA:
60,0597 €
Storitev
Enota
Cena
DN
100
400,3981
DN150
80
200,1990 €
DN
800,7962
–
storitev
čiščenja
odpadnih
voda
–
obvezna
javna
služba
Količina
očiščene
vode
Na m3 očiščene
vode
Storitev čiščenja
Storitev
Enota
Cena
DNmere
100
400,3981 €
odpadnih
voda
m3
1,1552
€
(brez
DDV)
DN 150
800,7962 €
Količina očiščene vode
Na m3 očiščene vode
Storitev čiščenja
odpadnih
m3mere
Storitev voda
Enota
Cena1,1552 €

Storitev
Storitev
Storitev čiščenja
odpadnih voda
Storitev
Storitev čiščenja
odpadnih
voda
– omrežnina

za
služba
(brez
Omrežnina
za DDV)
Storitev
čiščenje odpadnih
Omrežnina
za
voda
Storitev
čiščenje odpadnih
voda
Omrežnina za
čiščenje odpadnih
Omrežnina
za
voda
čiščenje odpadnih
voda

Enota
mere vode
Cena
Količina
očiščene
Na m3 očiščene
vode
Enota
mere
Cena
m3
1,1552 €
Premer
vodomera
Na
mesec
Enota
mere vode
Cena
Količina
očiščene
Na m3 očiščene
vode
DN 13
1,1753 €
m3
1,1552
€
čiščenje
odpadnih
voda
–
obvezna
javna
Premer
vodomera
Na
mesec
DN 20
1,1753 €
DN
1,1753 €
DN 13
25
Enota
mere
Cena3,5260 €
DN
1,1753 €€
DN 20
40
11,7534
Premer
NaCena
mesec
DN
25
3,5260 €€
DNvodomera
50
17,6301
Enota
mere
DN 40
13
1,1753 €€€
DN
11,7534
DN
80
58,7670
Premer
Na mesec
DNvodomera
20
1,1753 €€€
DN
50
17,6301
DN
100
117,5341
13
1,1753 €€€
DN150
25
3,5260
DN
80
58,7670
DN
235,0681
20
1,1753 €€
DN100
40
11,7534
DN
117,5341
DN150
25
3,5260 €€
50
17,6301
DN
235,0681
DN 40
11,7534
80
58,7670 €
DN100
50
17,6301 €
DN
117,5341
DN150
80
58,7670 €
DN
235,0681
DN 100
117,5341 €
DN 150
235,0681 €

Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta.
Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna
odstopanja.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati s 1. 3. 2013.
Št. 354-001/2013-1
Vipava, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.
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Sklep o subvencioniranju cene čiščenja
odpadnih
voda za gospodinjstva
MZ
1/1 14.02.13 09:06

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list
RS, št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 19. redni seji
dne 31. 1. 2013 sprejel

SKLEP
o subvencioniranju cene čiščenja odpadnih
voda za gospodinjstva
1. Občinski svet Občine Vipava potrjuje predlog subvencioniranja cene čiščenja odpadnih voda za gospodinjstva v
obdobju marec 2013–avgust 2013.
2. Izvajalec javne službe čiščenja odpadnih voda, Komunalno stanovanjska družba d.o.o. bo na računu za komunalne
storitve, ki ga izstavlja gospodinjstvom, priključenim na javno
kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo, prikazal informacijo
o višini subvencije cene čiščenja odpadnih voda.
3. Izvajalec javne službe čiščenja odpadnih voda, Komunalno stanovanjska družba d.o.o., mesečno izstavi Občini
Vipava zahtevek za izplačilo subvencije cene čiščenja odpadnih
voda, na podlagi vrednosti subvencije priznane gospodinjstvom.
4. Višina subvencije cene čiščenja odpadnih voda se določi najkasneje do naslednje seje občinskega sveta.
5. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati s 1. 3. 2013.
Št. 354-004/2013-1
Vipava, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

ŠKOFLJICA
430.

Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov
v najem

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95
– Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US,
39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
– Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl.
US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1,
16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/206 – Odl.
US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 – Odl. US), Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 – Odl.
US, 40/07), Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
(Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, Uradni list RS – stari,
št. 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS,
št. 13/93, 66/93, 32/00, 102/02 – Odl. US) in 16. člena Statuta
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski
svet Občine Škofljica na 20. redni seji dne 31. 1. 2013 sprejel

PRAVILNIK
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopki in pogoji oddaje
poslovnih prostorov v najem, ki so v lasti Občine Škofljica in
način določitve najemnin za te prostore.

Stran

1952 /

Št.

14 / 15. 2. 2013

Za poslovni prostor se šteje eden ali več prostorov, ki so
pretežno namenjeni za opravljanje tržne določene dejavnosti
(poslovna dejavnost, društvena dejavnost in druga dejavnost)
pravnih oseb in samostojnih podjetnikov.
2. člen
Namembnost poslovnih prostorov je določena s prostorskimi in drugimi splošnimi ter posamičnimi akti.
3. člen
Oddajo poslovnih prostorov vodi Komisija za poslovne prostore (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan.
II. ODDAJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
2.1. Pristojnosti župana in komisije ter metode oddaje
poslovnih prostorov
4. člen
Vse postopke, ki se nanašajo na oddajo poslovnih prostorov v najem, vodi in nadzira komisija.
Vse odločitve v zvezi z oddajo poslovnih prostorov in o
zadevah v zvezi z najemnimi razmerji sprejema župan, ki tudi
sklene pravni posel.
5. člen
Poslovni prostori se oddajo v najem na način in na podlagi
metod, ki so določene s predpisi o ravnanju s stvarnopravnim
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so:
– javna dražba;
– javno zbiranje ponudb;
– neposredna pogodba.
6. člen
Namera o oddaji stvarnega premoženja se objavi na spletni
strani Občine Škofljica najmanj 15 dni pred javno dražbo, javnim
zbiranjem ponudb oziroma sklenitvijo neposredne pogodbe in
mora biti objavljena najmanj 15 dni.
7. člen
Komisija pripravi besedilo javne dražbe oziroma zbiranja
ponudb ali besedilo najemne pogodbe v primeru metode neposredne pogodbe. Komisija pošlje besedilo javne dražbe oziroma
zbiranja ponudb v objavo, na podlagi predpisov o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
8. člen
Komisija v rokih, ki so določeni v javni dražbi ali javnemu
zbiranju ponudb, vodi vse postopke za posamezno metodo
razpolaganja. O poteku postopkov oddaje poslovnih prostorov
komisija sestavi zapisnik.
Zoper izbor najugodnejšega ponudnika ni pritožbe.
2.2. Oddaja poslovnih prostorov na podlagi javne dražbe
9. člen
Javna dražba se izvede na način pri katerem je najemna
pogodba sklenjena s ponudnikom, ki pristane na vnaprej določene pogoje in ponudi najvišjo ceno.
Izvedba javne dražbe se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na svetovnem spletu.
Javna dražba se lahko izvede elektronsko.
Vsebina, omejitve, pogoji za uporabo, postopek za izvedbo
in druge sestavine v zvezi z izvajanjem javne dražbe in elektronske javne dražbe, so predpisani v Uredbi o stvarnem premoženju
države in samoupravne lokalne skupnosti.
2.3. Oddaja poslovnih prostorov
z zbiranjem pisnih ponudb
10. člen
Javni razpis se objavi najmanj 15 dni pred rokom za oddajo
pisnih ponudb v Uradnem listu RS in na uradnih spletnih straneh
Občine Škofljica.
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11. člen
Javni razpis vsebuje:
1. lokacijo, velikost poslovnega prostora, predvideno dejavnost, čas za katerega se poslovni prostor oddaja v najem, višino
izklicne najemnine;
2. rok za zbiranje pisnih ponudb;
3. morebitne druge pogoje v zvezi s stanjem in ureditvijo
poslovnega prostora, kot npr. urejenost in opremljenost poslovnega prostora, podatke o morebitnem deležu potrebnih vlaganj
ali sovlaganj najemnika pri obnovi ali prenovi poslovnega prostora ter druge pomembne podatke;
4. navedbo prilog in dokazil, ki jih mora ponudnik priložiti
ponudbi, kot npr: strokovna usposobljenost, opis in program
dejavnosti, dokazila o finančnem stanju ponudnika, ter druga
dokazila zahtevana z razpisom;
5. način obveščanja o oddaji poslovnega prostora oziroma
izbiri ponudnika, način in rok sklepanja pogodbe, pogoje plačila
in višino varščine, ki je določena v višini dveh izklicnih najemnin
ter druga napotila in pojasnila.
12. člen
Po poteku razpisnega roka se prejete vloge komisijsko
odprejo in vpišejo v zapisnik.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog komisija pri odločanju o
oddaji poslovnega prostora v najem ne upošteva.
V primeru, da je na javni razpis za poslovni prostor prispelo
več vlog ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa,
komisija izmed njih izbere najugodnejšega ponudnika ali odloči,
da se izvede javna dražba, na katero so vabljeni vsi ponudniki.
13. člen
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednji kriteriji:
– izpolnjevanje vseh razpisanih pogojev,
– oceno primernosti ponujene dejavnosti, ki jo ponudnik
predlaga glede na stanje poslovnega prostora,
– reference ponudnika,
– cena najema,
– drugi kriteriji, določeni z razpisom.
Kadar v razpisu ni vnaprej točno določena namembnost
poslovnega prostora, upošteva komisija pri izbiri tiste ponudnike:
– pri katerih je dejavnost najbolj usklajena z opredelitvami
o razvoju občine,
– pri katerih gre za najmanj zastopane dejavnosti, ali za
dejavnosti, po katerih je največje povpraševanje,
– katerih dejavnosti so združljive s prostorskimi, gradbenimi
in arhitektonskimi pogoji poslovnega prostora,
– pri katerih je od kandidatov, glede na njihovo dosedanjo delo, strokovno usposobljenost in druge osebne reference
mogoče pričakovati, da bodo uspešno opravljali poslovno dejavnost.
14. člen
V primeru oddaje poslovnega prostora se sklene z najemnikom najemna pogodba.
2.4. Neposredna pogodba
15. člen
Poslovni prostor se lahko odda v najem na podlagi metode
neposredne pogodbe, brez javnega razpisa, če je izpolnjen eden
od naslednjih pogojev:
– pri oddaji poslovnega prostora v najem, če je samoupravna lokalna skupnost manj kot 50-odstotna solastnica nepremičnine;
– če je predviden letni prihodek od oddaje v najem poslovnih prostorov nižji od 10.000 EUR, letni prihodek od oddaje v
najem premičnin pa nižji od 5.000 EUR;
– če oddaja poslovnega prostora v najem po eni od metod
iz 5. člena tega pravilnika ni uspela, v 15 dneh od dneva, ko se
je izkazalo, da je metoda neuspešna;
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– če se poslovni prostor odda v najem osebi javnega prava za izvajanje javnih nalog, razen javnim podjetjem;
– če se poslovni prostor odda v najem nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za izvajanje dejavnosti,
za katero so ustanovljene;
– če se poslovni prostor odda v najem za obrambo, zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah;
– če je oddaja prostora vezana na kakšno drugo predhodno soglasje, odločbo.
16. člen
Ob vsaki spremembi dejavnosti, spremembi pravne organiziranosti ali dopolnitve dejavnosti, se lahko odda poslovni
prostor v najem z novo najemno pogodbo. Pogoji za sklepanje
nove najemne pogodbe se ugotavljajo za vsak primer posebej,
upoštevajoč določila tega pravilnika.
Kolikor je bilo najemno razmerje sklenjeno na podlagi
neposredne pogodbe, se pri sklepanju nove pogodbe preverja,
ali še obstajajo osnovni pogoji za sklepanje pogodbe.
17. člen
V vseh primerih iz prejšnjega člena morajo interesenti
poleg splošnih podatkov predložiti še:
– dokazilo o sposobnosti opravljanja predvidene dejavnosti v poslovnem prostoru ali izjavo, da lahko navedene podatke
pridobi strokovna služba iz uradnih evidenc;
– odločbo o podelitvi statusa, da subjekt deluje v javnem
interesu v primerih, ko je interesent za najem nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu;
– kratko poročilo o dosedanjem izvajanju programa;
– dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih, dokazilo o
poravnanih obveznostih do Občine Škofljica.
2.5. Vsebina najemne pogodbe
18. člen
Z izbranim ponudnikom sklene najemno pogodbo župan
Občine Škofljica.
S ponudnikom, ki je bil izbran, se sklene najemna pogodba najkasneje v roku 15 dni po odločitvi o izbiri.
Če ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v navedenem
roku in če pred podpisom najemne pogodbe ne poravna varščine do višine dvomesečne najemnine iz razlogov, ki so na strani
ponudnika, Občina Škofljica zadrži plačano varščino v višini
dvomesečne izhodiščne najemnine. Ponudnikom, ki niso uspeli
se varščina brez obresti vrne v roku, določenem v objavi javne
ponudbe ali dražbe. Varščina in plačilo do višine dvomesečne
najemnine se ponudniku šteje v najemnino.
19. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne
pogodbe, ki mora poleg z zakonom in podzakonskimi predpisi
določenih sestavin, vsebovati še naslednje sestavine:
– natančni opis poslovnega prostora – zapisnik o ugotovitvi vrednosti poslovnega prostora;
– višino najemnine in način plačila, če ne gre za pogodbo
o brezplačni uporabi;
– določilo o funkcionalnih stroških, ki bremenijo najemnika;
– čas, za katerega se sklene najemna pogodba;
– eventualno potreben čas za usposobitev poslovnega
prostora, v katerem najemnik ne plačuje izračunane najemnine;
– v primerih, ko so potrebna vlaganja, določilo, kdo bo
prostor usposobil, pogoje usposobitve, način povrnitve vlaganj
najemniku z rokom za usposobitev poslovnega prostora;
– navedba poslovne dejavnosti, ki se bo opravljala v
poslovnem prostoru;
– način oddaje poslovnega prostora: javno zbiranje ponudb, dražba najemnine, neposredna oddaja;
– dolžnost glede vzdrževanja poslovnega prostora;
– možnost oddaje v podnajem;

Št.

14 / 15. 2. 2013 /

Stran

1953

– možnost uporabe skupnih delov in naprav v zgradbi –
pogoji njihove souporabe;
– določilo, da se pri večji obnovi ali preureditvi poslovnega
prostora sklene z najemnikom posebna pogodba glede vračila
stroškov vlaganj;
– odpovedni rok;
– pravici vstopa najemodajalca v poslovni prostor in pravici
ogleda oziroma pregleda;
– ostale obveznosti najemnika, ki izhajajo iz uporabe poslovnega prostora;
– zavarovanje objekta oziroma opreme.
Poslovni prostor se odda v najem za določen čas, za dobo
pet let. Najemno razmerje se lahko po poteku petih let podaljša
za nadaljnjih pet let, če se s tem zasleduje načelo gospodarnosti
ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in je tako zagotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost.
III. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
20. člen
Najemno razmerje preneha s potekom pogodbenega roka,
za katerega je pogodba sklenjena, in z odpovedjo, skladno z
zakonsko določenimi pogoji. Najemno razmerje preneha tudi
če preneha predmet najema ali če je prišlo do spremembe namembnosti poslovne stavbe.
Ob predaji izpraznjenega poslovnega prostora strokovna
služba sestavi primopredajni zapisnik, ki vsebuje podatke o
dnevu prenehanja obveznosti plačevanja najemnine in stroškov
v zvezi z uporabo poslovnega prostora ali garaže in o stanju
poslovnega prostora.
21. člen
Najemodajalec lahko odpove najemno pogodbo in zahteva
izpraznitev poslovnega prostora v naslednjih primerih:
1. če najemnik dva meseca zapored v tekočem letu ne
plača najemnine;
2. če najemnik v roku treh mesecev od prejema opomina
ne opravi del, potrebnih za vzdrževanje poslovnega prostora, ki
jih je dolžan opraviti na svoje stroške ali poslovni prostor uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da se dela občutnejša škoda;
3. če najemnik brez predhodnega dovoljenja upravnega
organa oziroma brez predhodnih soglasij najemodajalca izvaja
nedovoljene gradbene posege v poslovni prostor;
4. če najemnik ne pridobi ali izgubi dovoljenje za obratovanje v poslovnem prostoru;
5. če najemnik brez opravičenih razlogov preneha uporabljati poslovni prostor za več kot dva meseca ali ga uporablja
občasno;
6. v zakonsko določenem roku, če so poslovni prostori
potrebni najemodajalcu;
7. če ima najemnik neustrezen program opravljanja dejavnosti ali ureditev poslovnega prostora in v ta namen ne pride do
sporazuma;
8. če najemnik brez soglasja najemodajalca odda drugemu
v podnajem celoten ali del prostora;
9. če najemnik ne pridobi predhodnih soglasij, navedenih
v tem pravilniku;
10. če najemnik ne podpiše nove najemne pogodbe, skladno z določbami tega pravilnika;
11. če najemnik kljub opominu ne poravna stroškov upravljanja, obratovalnih ali drugih stroškov ali ne odpravi pomanjkljivosti ugotovljene s strani inšpekcijskih služb.
22. člen
Najemodajalec lahko odpove najemno razmerje in zahteva
izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času, ne glede na
pogodbene ali zakonske določbe o trajanju najema, če najemnik
tudi po pisnem opominu:
– uporablja poslovni prostor tako, da ovira stanovalce ali
drugega najemnika poslovnega prostora pri normalni rabi poslovnega prostora ali stanovanja;
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– v roku enega meseca od dneva prejema opomina ne
opravi del, potrebnih za redno vzdrževanje poslovnega prostora,
ki spadajo v njegove stroške;
– v pogodbeno dogovorjenem roku ne usposobi poslovnega prostora;
– ne začne v dogovorjenem roku z opravljanjem dejavnosti;
– spremeni ali bistveno omeji poslovno dejavnost v poslovnem prostoru brez soglasja pristojnega upravnega organa
in najemodajalca;
– dalj časa brez upravičenih razlogov ne opravlja dejavnosti;
– preneha z opravljanjem dovoljene dejavnosti;
– odkloni sodelovanje pri prenovi stavbe;
– ne dovoli izvršitve pravice vstopa najemodajalca v poslovni prostor in pravici ogleda oziroma pregleda ali odklanja
primopredajo poslovnega prostora po tem pravilniku oziroma
po najemni pogodbi;
– odda poslovni prostor v podnajem oziroma dovoli drugim,
da opravljajo dejavnost v poslovnem prostoru brez soglasja
najemodajalca;
– je v zaostanku s plačilom najemnine zaporedoma dva
meseca oziroma je dolžan dve mesečni najemnini v roku šestih
mesecev;
– tri mesece ne plačuje skupnih obratovalnih stroškov, ki
bremenijo poslovni prostor.
23. člen
Najemna pogodba preneha tudi:
– če pride do realizacije prostorskega akta z rušitvijo stavbe, v katerem se nahaja poslovni prostor;
– če je prišlo do spremembe namembnosti poslovnega
prostora z aktom lastnika poslovnega prostora;
– v primeru razlastitve;
– v drugih z zakonom ali drugim pravnim aktom določenih
primerih.
IV. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV NAJEMNINE
24. člen
Izhodiščna najemnina je 6 EUR/m² in se vsako leto uskladi
z indeksom cen življenjskih potrebščin.
V primeru oddaje v najem je najemnina določena po tem
pravilniku kot izklicna mesečna najemnina.
25. člen
Najemnina za poslovni prostor se plačuje mesečno na
podlagi računa, ki ga izstavi najemodajalec. Poleg najemnine
je najemnik dolžan plačevati vse stroške, ki nastanejo pri obratovanju objekta, v katerem je najeti poslovni prostor ter izvajati
tekoča popravila in vzdrževanja poslovnega prostora in opreme
ter zamenjavo opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih vplivov,
poravnavo stroškov popravil, ki so posledica nepravilne oziroma
malomarne uporabe ter druge obveznosti skladno s predpisanimi standardi vzdrževanja.
26. člen
Župan lahko oprosti plačila najemnine invalidske in humanitarne organizacije, ki delujejo v javnem interesu ali v primerih
če več društev, skladov ali fundacij souporablja poslovni prostor,
na podlagi predhodnega mnenja komisije.
Župan lahko oprosti plačila najemnine ali dela najemnine
organizacijam javne uprave, zveze društev, društva, sklade (ali
fundacije), na podlagi predhodnega mnenja komisije.
Najemniki iz zgornjih odstavkov plačujejo za poslovne prostore stroške obratovanja, skupne stroške in stroške upravljanja.
V. VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV
27. člen
Najemniku se lahko odda v najem delno usposobljen poslovni prostor.
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Najemodajalec in najemnik se pogodbeno dogovorita o
obsegu in obliki potrebnih del ter načinu izbire izvajalca za
usposobitev poslovnega prostora. Na podlagi ocene potrebnih
vlaganj v poslovni prostor (ki jo pridobi najemodajalec) in zbranih ponudb, se ugotovi potrebna višina investicijskih vlaganj
potrebnih za usposobitev poslovnega prostora. V primeru, da
najemnikova vlaganja presežejo dogovorjeni obseg potrebnih
vlaganj se navedeni višek vloženih sredstev praviloma šteje kot
nepovratni vložek v breme najemnika.
VI. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/2013
Škofljica, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

431.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
nepremičnini s parc. št. 1767/2, k.o. Gradišče,
ID znak: 1710-1767/2-0

V skladu s 23. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04,
41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 –
ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US,
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11
– Odl. US, 57/12), 29. členom Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl.
US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 –
popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl.
US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US,
72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US) in 16. členom Statuta
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je Občinski
svet Občine Škofljica na 20. redni seji dne 31. 1. 2013 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini
s parc. št. 1767/2, k.o. Gradišče,
ID znak: 1710-1767/2-0
1. člen
Ukine se javno dobro na parc. št. 1767/2 – pot, v izmeri
147 m2, k.o. Gradišče, ID znak: 1710-1767/2-0.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Škofljica in se vknjiži
kot lastnina Občine Škofljica.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenija.
Št. 03401-09/2012
Škofljica, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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VLADA
432.

Sklep o objavi sprememb in dopolnitev
Prilog A in B k Evropskemu sporazumu
o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega
blaga (ADR)

Na podlagi 58. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09
in 97/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o objavi sprememb in dopolnitev Prilog A in B
k Evropskemu sporazumu o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
1. člen
S tem sklepom se objavijo spremembe in dopolnitve Prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem
prevozu nevarnega blaga (Uradni list SFRJ – MP, št. 59/72), ki
so kot priloga sestavni del tega sklepa.
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije delno
prenaša Direktiva Komisije 2012/45/EU z dne 3. decembra
2012 o drugi prilagoditvi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega
blaga znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 332 z
dne 4. 12. 2012, str. 18).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00729-3/2013
Ljubljana, dne 14. februarja 2013
EVA 2012-2430-0238
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA:
»SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRILOG A IN B K EVROPSKEMU SPORAZUMU O
MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU NEVARNEGA BLAGA (ADR)
1. DEL
Poglavje 1.1
V 1.1.3.6.2 se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
"–
poglavja 1.10, razen za eksplozive razreda 1 z UN št. 0029, 0030, 0059, 0065, 0073,
0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439,
0440, 0441, 0455, 0456 in 0500 ter za izvzete tovorke razreda 7 z UN št. 2910 in 2911,
če raven aktivnosti presega vrednost A2,".
V 1.1.3.6.3 se pri prevozni skupini 1 v stolpcu (2) pri razredu 2 na koncu doda nova vrstica,
ki se glasi:
"kemikalije pod tlakom: UN št. 3502, 3503, 3504 in 3505".
V 1.1.3.6.3 se pri prevozni skupini 2 v stolpcu (2) pri razredu 2 na koncu doda nova vrstica,
ki se glasi:
"kemikalije pod tlakom: UN št. 3501".
V 1.1.3.6.3 se pri prevozni skupini 3 v stolpcu (2) pri razredu 2 na koncu doda nova vrstica:
"kemikalije pod tlakom: UN št. 3500".
V 1.1.3.6.3 se pri prevozni skupini 4 v stolpcu (2) pri razredu 9 besedilo "UN št. 3268"
nadomesti z "UN št. 3268 in 3499".
Dodata se nova podrazdelka 1.1.3.8 in 1.1.3.9, ki se glasita:
"1.1.3.8
(Rezervirano)
1.1.3.9

Izjeme pri prevozu nevarnega blaga, ki se uporablja kot hladilno
sredstvo ali kondicioniranje
Če se nevarno blago, ki ima samo dušljive lastnosti (ki naravno redči ali
nadomešča kisik v ozračju), uporablja v vozilih ali zabojnikih za hlajenje ali
kondicioniranje, veljajo le določbe razdelka 5.5.3.".

V 1.1.4.3 se besedilo pod naslovom spremeni tako, da se glasi:
"IMO premične cisterne (vrste 1, 2, 5 in 7), ki ne izpolnjujejo zahtev iz
poglavja 6.7 ali 6.8 ter so bile izdelane in odobrene pred 1. januarjem 2003 v
skladu z določbami IMDG Code (sprem. 29–98), se lahko še naprej
uporabljajo, če ustrezajo določbam o rednih pregledih in preizkusih iz IMDG
Code1. Poleg tega morajo izpolnjevati določbe, ki se navezujejo na navodila
iz kolon (10) in (11) tabele A v poglavju 3.2, in določbe poglavja 4.2 ADR. Glej
tudi 4.2.0.1 IMDG Code.".
Doda se nov razdelek 1.1.5, ki se glasi:
1

Mednarodna pomorska organizacija (IMO) je izdala "Navodilo o nadaljnji uporabi obstoječih IMO
premičnih cistern in cestnih vozil cistern za prevoz nevarnega blaga" kot dokument DSC.1/Circ. 12 s popravki.
Besedilo navodila je na spletni strani IMO: www.imo.org.
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Uporaba standardov
Če se zahteva uporaba standarda in je standard v nasprotju z določbami
ADR, imajo prednost določbe ADR.".

Poglavje 1.2
V 1.2.1 se spremenijo naslednji pomeni izrazov:
Pri izrazu "prosilec" se v opombi beseda "operater" nadomesti z besedami "uporabnik
cisterne zabojnika".
Pomen izraza "vsebniki za nepakirano blago" se spremeni tako, da se glasi:
""vsebnik za nepakirano blago" je embalažni sistem (vključno z morebitnimi
podlogami ali oblogami), namenjen za prevoz trdnih snovi, ki so v
neposrednem stiku z embalažnim sistemom. Pomen izraza ne vključuje
embalaže, vsebnikov IBC, velike embalaže in cistern.
Vsebnik za nepakirano blago:
–

je dovolj trajen in močan, da je primeren za večkratno uporabo,

–

je posebej oblikovan za lažji prevoz blaga z enim ali več prevoznimi
sredstvi brez vmesnega prekladanja,

–

ima priprave za lažje delo,

–

ima prostornino najmanj 1,0 m3.

Vsebniki so npr: zabojniki, čezmorski vsebniki, prekucniki, zamenljiva telesa,
vsebniki koritaste oblike, valjčni vsebniki, predelki za tovor na vozilih,".
Pri pomenu izraza "tovorna prevozna enota" se v opombi besedilo "poglavij 3.3 in 5.5"
nadomesti s "poglavja 3.3 in 5.5.2".
Pri pomenu izraza "skupinska oznaka" se črta beseda "natančno".
Pri pomenu izraza "GHS" se beseda "tretjič" nadomesti
"ST/SG/AC.10/30/Rev.3" pa s "ST/SG/AC.10/30/Rev.4".

s

"četrtič",

besedilo

Pri pomenu izraza "Priročnik preizkusov in meril" se besedilo "ST/SG/AC.10/11/Rev.5"
nadomesti s "ST/SG/AC.10/11/Rev.54, kot je bila spremenjena z dokumentom
ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.".
Pri pomenu izraza "največja dovoljena skupna masa" se v točki (a) besedilo "za vse vrste
IBC, razen za prožne" nadomesti z "za IBC".
Pomen izraza "največja dovoljena obremenitev" se črta.
Pri pomenu izraza "tlačna posoda" se besedilo "in svežnje jeklenk" nadomesti s ", svežnje
jeklenk in zasilne tlačne posode".
Pri pomenu izraza "velika jeklenka" se besedilo "brezšivna premična tlačna posoda"
nadomesti s "premična tlačna posoda iz celega".
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Pri pomenu izraza "zasilna embalaža" se besedilo "ali netesni tovorki" nadomesti s ", netesni
ali neskladni tovorki".
Pri pomenu izraza "Modalni predpisi ZN" se beseda "šestnajsti" nadomesti s "sedemnajsti",
besedilo "(ST/SG/AC.10/1/Rev.16)" pa s "(ST/SG/AC.10/1/Rev.17)".
Pri pomenu izraza "baterijsko vozilo" se besedilo "na prevozno enoto" nadomesti z "na to
vozilo".
V 1.2.1 se po abecednem redu na ustrezno mesto dodajo naslednji pomeni izrazov:
""neto masa eksploziva (NEM)" je skupna masa eksplozivnih snovi brez
embalaže, zaščitnih oblog itd. (Neto količina eksploziva (NEQ), neto vsebnost
eksploziva (NEC), neto teža eksploziva (NEW) ali neto masa vsebnosti
eksploziva so izrazi, ki se pogosto uporabljajo z istim pomenom.),",
""utekočinjeni naftni plin (UNP)" je utekočinjeni plin pod nizkim tlakom, ki
vsebuje enega ali več lahkih ogljikovodikov, uvrščenih le v UN št. 1011, 1075,
1965, 1969 ali 1978, in je sestavljen predvsem iz propana, propena, butana,
izomerov butana, butena s sledovi drugih ogljikovodikovih plinov,
OPOMBA 1:
UNP.

Vnetljivi plini, uvrščeni v druge UN številke, ne veljajo za

OPOMBA 2:
Za UN št. 1075 glej OPOMBO 2 k 2F pri UN št. 1965 v tabeli
utekočinjenih plinov v 2.2.2.3.",
""zasilna tlačna posoda" je tlačna posoda s prostornino do 1000 litrov, v katero
se za prevoz zaradi ponovne uporabe ali odlaganja pakirajo poškodovane,
pokvarjene, netesne ali neskladne tlačne posode,".
Poglavje 1.3
V 1.3.1 se v opombi 1 besedilo "glej 1.8.3" nadomesti z "namesto tega razdelka glej 1.8.3", v
opombi 2 se besedilo "glej poglavje 8.2" nadomesti z "namesto tega razdelka glej poglavje
8.2" in črta opomba 4.
Poglavje 1.4
V 1.4.2.1.1 (b) se za besedilom "posredovati prevozniku obvezne informacije in podatke"
doda "v sledljivi obliki".
V 1.4.2.2.1 (d) se besedilo "datum naslednjega rednega pregleda" nadomesti z "rok za
naslednji redni pregled".
1.4.3.3 (f) se spremeni tako, da se glasi:
"(f)

po polnjenju cisterne mora poskrbeti, da so vsa zapirala zaprta in da
blago ne izteka,".

V 1.4.3.3 (h) se za dosedanjim besedilom doda "kot tudi oznake za segrete in okolju nevarne
snovi,".

Uradni list Republike Slovenije

Št.

14 / 15. 2. 2013 /

Stran

1959

Poglavje 1.6
V 1.6.1.1 se številka "2011" nadomesti z "2013" in "2010" z "2012".
V 1.6.1.7 se številka "4.1.1.19" nadomesti s številko "4.1.1.21".
1.6.1.21 se spremeni tako, da se glasi:
"1.6.1.21
Certifikati o usposabljanju voznikov, ki ustrezajo vzorcu, veljavnem do 31.
decembra 2010, ki so jih države pogodbenice izdale do 31. decembra 2012
namesto certifikatov, ki ustrezajo vzorcu iz 8.2.2.8.5, se lahko uporabljajo do
poteka njihove petletne veljavnosti.".
V 1.6.1 se dodajo novi odstavki 1.6.1.23 do 1.6.1.27, ki se glasijo:
"1.6.1.23
Gasilniki, izdelani pred 1. julijem 2011 v skladu z zahtevami iz 8.1.4.3,
veljavnimi do 31. decembra 2010, se smejo še naprej uporabljati.
1.6.1.24

Litijeve celice in akumulatorji, izdelani pred 1. januarjem 2014 in preizkušeni
po določbah, veljavnih do 31. decembra 2012, vendar ne po določbah,
veljavnih od 1. januarja 2013, ter naprave, ki vsebujejo take litijeve celice ali
akumulatorje, se smejo še naprej prevažati, če so izpolnjene vse druge, zanje
veljavne določbe.

1.6.1.25

Tovorki in ovojna embalaža, označeni z UN številko v skladu z določbami
ADR, ki so veljale do 31. decembra 2012 in ne izpolnjujejo zahtev iz 5.2.1.1
glede velikosti UN številke in črk "UN", ki veljajo od 1. januarja 2013, se lahko
uporabljajo do 31. decembra 2013, jeklenke s prostornino do 60 litrov pa do
naslednjega rednega pregleda, vendar najdlje do 30. junija 2018.

1.6.1.26

Velika embalaža, izdelana ali predelana pred 1. januarjem 2014, ki ne
izpolnjuje zahtev iz 6.6.3.1 glede višine črk, številk in simbolov, veljavnih od 1.
januarja 2013, se lahko še uporablja. Na veliki embalaži, ki je bila izdelana ali
predelana pred 1. januarjem 2015, ni potrebna oznaka o največji dovoljeni
obremenitvi pri zlaganju v višino v skladu s 6.6.3.3. Tovrstna velika embalaža,
ki ni označena v skladu s 6.6.3.3, se lahko uporablja tudi po 31. decembru
2014, vendar pa mora biti označena v skladu s 6.6.3.3, če je bila predelana po
tem datumu.

1.6.1.27

Posode, ki vsebujejo tekoče gorivo z UN št. 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 in
3475 in so sestavni del opreme ali strojev, izdelane pred 1. julijem 2013,
vendar ne izpolnjujejo zahtev odstavka (a) posebne določbe 363 iz poglavja
3.3, veljavne od 1. januarja 2013, se lahko še uporabljajo.".

V prehodnih določbah 1.6.2.2, 1.6.2.7, 1.6.2.8, 1.6.3.15, 1.6.3.25, 1.6.3.35, 1.6.3.37,
1.6.4.17, 1.6.4.34 in 1.6.4.35 se besedilo nadomesti z besedo "(Črtano)".
1.6.2.11 se spremeni tako, da se glasi:
"1.6.2.11
Plinske pločevinke, izdelane in pripravljene za prevoz pred 1. januarjem 2013,
za katere se določbe iz 1.8.6, 1.8.7 ali 1.8.8 pri ocenjevanju skladnosti plinskih
pločevink niso uporabljale, se smejo prevažati tudi po tem datumu, če so
izpolnjene vse druge, zanje veljavne določbe ADR.".
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V 1.6.2 se doda nov odstavek 1.6.2.12, ki se glasi:
"1.6.2.12
Zasilne tlačne posode se lahko izdelujejo in odobrijo v skladu z nacionalnimi
predpisi še do 31. decembra 2013. Zasilne tlačne posode, ki so bile izdelane
in odobrene v skladu z nacionalnimi predpisi pred 1. januarjem 2014, se lahko
še naprej uporabljajo, če jih odobrijo pristojni organi v državah uporabe.".
V 1.6.3.8 se črta prvi odstavek.
V 1.6.3 se dodajo novi odstavki od 1.6.3.41 do 1.6.3.49, ki se glasijo:
"1.6.3.41
Pritrjene cisterne (vozila cisterne) in zamenljive cisterne, izdelane pred 1.
julijem 2013 v skladu z določbami, veljavnimi do 31. decembra 2012, ki ne
ustrezajo določbam o označevanju iz 6.8.2.5.2 ali 6.8.3.5.6, veljavnim od 1.
januarja 2013, smejo biti označena v skladu z določbami, veljavnimi do 31.
decembra 2012, do naslednjega rednega pregleda po 1. juliju 2013.
1.6.3.42

Za UN št. 2381 se lahko kod cisterne, določen v koloni (12) tabele A v
poglavju 3.2, ki velja do 31. decembra 2012, uporablja še do 31. decembra
2018 pri pritrjenih cisternah (vozilih cisternah) in zamenljivih cisternah,
izdelanih pred 1. julijem 2013.

1.6.3.43

Pritrjene cisterne (vozila cisterne) in zamenljive cisterne, izdelane pred 1.
januarjem 2012 v skladu z določbami, veljavnimi do 31. decembra 2012, ki ne
ustrezajo zahtevam iz 6.8.2.6 glede standardov EN 14432:2006 in EN
14433:2006, veljavnih od 1. januarja 2011, se lahko še uporabljajo.

1.6.3.44 do 1.6.3.49 (Rezervirano)".
V 1.6.4 se dodajo novi odstavki od 1.6.4.42 do 1.6.4.46, ki se glasijo:
"1.6.4.42
Cisterne zabojniki, izdelani pred 1. julijem 2013 v skladu z določbami,
veljavnimi do 31. decembra 2012, ki ne ustrezajo določbam o označevanju iz
6.8.2.5.2 ali 6.8.3.5.6, veljavnim od 1. januarja 2013, smejo biti označene v
skladu z določbami, veljavnimi do 31. decembra 2012, do naslednjega
rednega pregleda po 1. juliju 2013.
1.6.4.43

Za premične cisterne in MEGC, izdelane pred 1. januarjem 2014, se ne
zahteva skladnost z določbami iz 6.7.2.13.1 (f), 6.7.3.9.1 (e), 6.7.4.8.1 (e) in
6.7.5.6.1 (d) o označevanju naprav za razbremenitev tlaka.

1.6.4.44

Za snovi, ki imajo v koloni (11) tabele A v poglavju 3.2 naveden TP38 ali
TP39, se lahko navodilo za premične cisterne, prepisano v ADR, veljavnim do
31. decembra 2012, uporablja še do 31. decembra 2018.

1.6.4.45

Za UN št. 2381 se lahko kod cisterne, določen v koloni (12) tabele A v
poglavju 3.2, ki velja do 31. decembra 2012, uporablja še do 31. decembra
2018 pri cisternah zabojnikih, izdelanih pred 1. julijem 2013.

1.6.4.46

Cisterne zabojniki, izdelani pred 1. januarjem 2012 v skladu z določbami,
veljavnimi do 31. decembra 2012, ki ne ustrezajo zahtevam iz 6.8.2.6 glede
standardov EN 14432:2006 in EN 14433:2006, veljavnih od 1. januarja 2011,
se lahko še uporabljajo.".
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V 1.6.5.4 se letnica "2010" nadomesti z letnico "2012", letnica "2012" pa z letnico "2014".
V 1.6.5 se doda nov odstavek 1.6.5.14, ki se glasi:
"1.6.5.14

MEMU, ki so bile odobrene pred 1. julijem 2013 v skladu z določbami ADR,
veljavnimi do 31. decembra 2012, vendar ne ustrezajo določbam iz 6.12.3.1.2
ali 6.12.3.2.2, veljavnimi od 1. januarja 2013, se lahko še uporabljajo.".

Poglavje 1.7
V podrazdelku 1.7.1.5 se besedilo "1.7.1.5.1 Za izvzete tovorke veljajo ustrezne" nadomesti
z "1.7.1.5.2 Za izvzete tovorke veljajo ustrezne".
Poglavje 1.8
V 1.8.3.3 se besedilo "ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga," nadomesti z "vključno z
usposabljanjem o spremembah predpisov".
V 1.8.5.1 se besedi "pogodbenice pošlje" nadomestita z besedilom "pogodbenice najpozneje
v enem mesecu po dogodku pošlje".
V 1.8.6 se številka "1.8.7" nadomesti z besedilom "v 1.8.7".
Doda se nov odstavek 1.8.7.2.5, ki se glasi:
"1.8.7.2.5
Ob spremembah na tlačni posodi, cisterni, baterijskem vozilu ali MEGC z
veljavno, pretečeno ali odvzeto tipsko odobritvijo se preizkušanje, pregled in
odobritev omejijo na dele tlačne posode, cisterne, baterijskega vozila ali
MEGC, ki so bili spremenjeni. Spremembe morajo biti skladne z določbami
ADR, veljavnimi ob spremembi. Za vse dele tlačne posode, cisterne,
baterijskega vozila ali MEGC, na katere sprememba ne vpliva, ostane
veljavna dokumentacija o prvotni tipski odobritvi.
Sprememba se lahko nanaša na eno ali več tlačnih posod, cistern, baterijskih
vozil ali MEGC, zajetih v tipski odobritvi.
Certifikat, s katerim se odobri sprememba, izda prosilcu pristojni organ katere
koli države pogodbenice ADR ali organizacija, ki jo pooblasti ta organ. Pri
cisternah, baterijskih vozilih ali MEGC se izvod vloži v dosje o cisterni.
Prosilec vloži zaprosilo za certifikat o odobritvi spremembe pri pristojnem
organu ali organizaciji, ki jo pooblasti ta organ.".
Poglavje 1.9
V 1.9.5.2.2 se za predor kategorije E za besedilom "in 3373" doda "ter za vse nevarno blago
v skladu z določbami poglavja 3.4, če skupna bruto masa prevažane količine presega 8 ton
na prevozno enoto".
1.9.5.3.6 se spremeni, da se glasi:
"1.9.5.3.6
Omejitve prehoda skozi predore veljajo za prevozne enote, ki morajo biti
označene z oranžnimi tablami v skladu s 5.3.2, pri predorih kategorije E pa
veljajo tudi za prevozne enote, ki morajo biti označene v skladu s 3.4.13, ali
prevažajo zabojnike, ki morajo biti označeni v skladu s 3.4.13.
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Omejitve prehoda skozi predore ne veljajo, če se nevarno blago prevaža po
določbah razdelka 1.1.3, razen če vozila, ki prevažajo tako blago, niso
označena v skladu s 3.4.13 ob upoštevanju 3.4.143.".
Poglavje 1.10
1.10.3.1 se spremeni tako, da se glasi:
"1.10.3.1
Opredelitev nevarnega blaga s potencialno hudimi posledicami
1.10.3.1.1

Nevarno blago s potencialno hudimi posledicami je blago, s katerim je
mogoča zloraba v teroristične namene in bi ob zlorabi lahko povzročilo hude
posledice, kot so številne žrtve, obsežno uničenje ali – zlasti pri razredu 7 –
hude družbenogospodarske motnje.

1.10.3.1.2

Nevarno blago s potencialno hudimi posledicami iz drugih razredov, razen
razreda 7, je blago, navedeno v tabeli 1.10.3.1.2, in se prevaža v večjih
količinah, kot so navedene v tabeli.
[Vstavi se sedanja tabela 1.10.5, ki postane tabela 1.10.3.1.2, a se v njej
črtajo vrstice za razred 7.]

1.10.3.1.3

Pri nevarnem blagu razreda 7 so radioaktivne snovi s potencialno hudimi
posledicami tiste, katerih aktivnost je najmanj enaka meji za varovanje med
prevozom, opredeljeni kot 3000 A2 na posamičen tovorek (glej tudi
2.2.7.2.2.1), razen za naštete radionuklide, pri katerih je meja za varovanje
med prevozom določena v tabeli 1.10.3.1.3.

Tabela 1.10.3.1.3: Meje za varovanje med prevozom za specifične radionuklide
Element
Americij
Zlato
Kadmij
Kalifornij
Kirij
Kobalt
Kobalt
Cezij
Železo
Germanij
Gadolinij
Iridij
Nikelj
Paladij
Prometij
Polonij
Plutonij
Plutonij
Radij
3

Radionuklid

Meja za varovanje med
prevozom (TBq)

Am-241
Au-198
Cd-109
Cf-252
Cm-244
Co-57
Co-60
Cs-137
Fe-55
Ge-68
Gd-153
Ir-192
Ni-63
Pd-103
Pm-147
Po-210
Pu-238
Pu-239
Ra-226

0,6
2
200
0,2
0,5
7
0,3
1
8000
7
10
0,8
600
900
400
0,6
0,6
0,6
0,4

ali v skladu s 3.4.10 ob upoštevanju 3.4.11 ADR, kot je veljal do 31. decembra 2010, če se uporabljajo
prehodne določbe iz 1.6.1.20.
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Rutenij
Selen
Stroncij
Talij
Tulij
Iterbij
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Radionuklid

Meja za varovanje med
prevozom (TBq)

Ru-106
Se-75
Sr-90
Tl-204
Tm-170
Yb-169

3
2
10
200
200
3
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Za zmesi radionuklidov se določi, ali je bila meja za varovanje med prevozom
dosežena ali presežena z izračunom tako, da se seštejejo kvocienti aktivnosti
vsakega prisotnega radionuklida in meje za varovanje med prevozom za
posamezen radionuklid. Če je vsota kvocientov manjša od 1, meja za
radioaktivno zmes ni bila dosežena ali presežena.
Za izračun se lahko uporabi formula:

Ai

T
i

1

i

Pri tem je:
Ai = aktivnost radionuklida i, ki je v tovorku (TBq)
Ti = meja za varovanje med prevozom za radionuklid i (TBq).
1.10.3.1.5

Če radioaktivna snov pomeni dodatno nevarnost drugih razredov, se
upoštevajo tudi merila iz tabele 1.10.3.1.2 (glej tudi 1.7.5).".

V 1.10.3.2.1 se besedilo "(glej tabelo 1.10.5)" nadomesti z "(glej tabelo 1.10.3.1.2) ali
radioaktivnih snovi s potencialno hudimi posledicami (glej tabelo 1.10.3.1.3)".
V 1.10.3.3 se v prvem stavku besedilo "(glej tabelo 1.10.5)" nadomesti z "(glej tabelo
1.10.3.1.2) ali radioaktivne snovi s potencialno hudimi posledicami (glej tabelo 1.10.3.1.3)", v
opombi pa se besedilo "(glej tabelo 1.10.5)" nadomesti z "(glej tabelo 1.10.3.1.2) ali
radioaktivnih snovi s potencialno hudimi posledicami (glej tabelo 1.10.3.1.3)".
V 1.10.4 se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: "Po določbah iz 1.1.3.6 se zahteve iz
1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 in 8.1.2.1 (d) ne uporabljajo, če količina, ki se prevaža v tovorkih na eni
prevozni enoti, ne presega količin, navedenih v 1.1.3.6.3, razen za UN št. 0029, 0030, 0059,
0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366,
0439, 0440, 0441, 0455, 0456 in 0500 ter za UN št. 2910 in 2911, če raven aktivnosti
presega vrednost A2 (glej prvo alinejo iz 1.1.3.6.2).". Za dosedanjim besedilom pa se doda
"Poleg tega se določbe tega poglavja ne uporabljajo za prevoz UN št. 2912 RADIOAKTIVNA
SNOV NIZKE SPECIFIČNE AKTIVNOSTI (LSA-I) in UN št. 2913 RADIOAKTIVNA SNOV,
POVRŠINSKO KONTAMINIRANI PREDMETI (SCO-I).".
Odstavek 1.10.5 se črta.
V odstavku 1.10.6, ki postane odstavek 1.10.5, se v opombi 2 pod črto črta besedilo "Glej
tudi "Smernice in preudarki za izvajanje INFCIRC/225/Rev.4, Fizično varovanje jedrskega
materiala in jedrskih objektov, IAEA-TECDOC-967/Rev.1."
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2. DEL
Poglavje 2.1
V 2.1.3.3 se v prvem stavku besedilo "Za raztopino ali zmes" nadomesti z "Za raztopino ali
zmes, ki ustreza razvrstitvenim merilom ADR", besedilo "v poglavju 3.2, če" pa z "v poglavju
3.2, razen če".
V 2.1.3.5 se v prvem stavku besedilo "z več sestavinami po ADR, se na podlagi nevarnih
lastnosti uvrstijo v skupinsko oznako (glej 2.1.2.5) in embalažno skupino" nadomesti z ", ki
ustrezajo razvrstitvenim merilom ADR in vsebujejo več nevarnih snovi, se na podlagi
nevarnih lastnosti uvrstijo v skupinsko oznako (glej 2.1.2.5) in embalažno skupino
ustreznega razreda".
V 2.1.3.5.3 se v točki (h) besedilo "snovi razreda 6.1 ali razreda 3, ki so pri vdihavanju
strupene in so uvrščene v embalažno skupino I" nadomesti s "snovi razreda 6.1, ki ustrezajo
merilom strupenosti pri vdihavanju za embalažno skupino I".
V 2.1.3.5.5 se na koncu tretjega odstavka doda stavek, ki se glasi "Če je znano, da ima
odpadek samo okolju nevarne lastnosti, se lahko uvrsti v embalažno skupino III v UN št.
3077 ali 3082.".
2.1.3.8 se spremeni tako, da se glasi:
"2.1.3.8
Snovi razredov od 1 do 6.2, 8 in 9, razen snovi, uvrščenih v UN št. 3077 in
3082, ki ustrezajo merilom iz 2.2.9.1.10, se poleg tega, da imajo osnovne
nevarnosti razredov od 1 do 6.2, 8 in 9, štejejo tudi za okolju nevarne snovi.
Druge snovi, ki ustrezajo samo merilom iz 2.2.9.1.10, je treba uvrstiti v
ustrezno UN št. 3077 ali 3082.".
Poglavje 2.2
V 2.2.1.1.3 se številka "2.2.1.1.8" nadomesti z "2.2.1.4".
V 2.2.1.1.5 se pri podrazredu 1.6 črta beseda "detonirajoče".
V 2.2.1.1.6 se pri opisu skupine združljivosti N besedilo "neobčutljivo razstrelivo" nadomesti z
"neobčutljive snovi".
Besedilo odstavka 2.2.1.1.8 postane nov podrazdelek 2.2.1.4, pri čemer se:
–
v opombi 2 za naslovom beseda "kolona 2" nadomesti s "kolona 1",
–
beseda "nitroglicerola" nadomesti z "nitroglicerina" (štirikrat), beseda "nitroglicerol" z
"nitroglicerin", beseda "nitroglicerolom" pa z "nitroglicerinom",
–
besedilo "vsebujejo razstrelivo in bliskovno polnitev. Mečejo se iz letal. Kratek čas
oddajajo močno svetlobo, ki omogoča fotografiranje." nadomesti z "vsebujejo eksploziv
in se mečejo iz letal. Nimajo prožilca ali pa imajo prožilec z dvema ali več delujočimi
varovalkami.",
–
besedilo "vsebujejo eksplozivno snov in se mečejo iz letal. Imajo prožilec z največ eno
delujočo varovalko." nadomesti z "vsebujejo eksploziv in se mečejo iz letal. Imajo
prožilec z največ eno delujočo varovalko.",
–
besedilo "TORPEDA, NA TEKOČE POGONSKO GORIVO, z inertno glavo: UN št.
0451," nadomesti s "TORPEDA z razstrelilno polnitvijo: UN št. 0451,".
–
pri pomenu imena "PREDMETI, Z IZREDNO NEOBČUTLJIVIM RAZSTRELIVOM
(PREDMETI EEI)" besedilo "detonirajo (EIDS) in se v običajnih prevoznih razmerah"
nadomesti s "se med običajnimi prevoznimi pogoji",
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na ustrezno mesto po abecednem vrstnem redu doda nov pomen imena, ki se glasi:
"NABOJI ZA ORODJE, MANEVRSKI: UN št. 0014,
predmeti, ki se uporabljajo v orodju, sestavljeni iz zaprtega tulca z netilko za
središčni ali obrobni vžig, s polnitvijo z malodimnim ali črnim smodnikom ali
brez nje, vendar brez izstrelka.".

Dodajo se novi odstavki 2.2.1.1.8, 2.2.1.1.8.1 in 2.2.1.1.8.2, ki se glasijo:
"2.2.1.1.8
Izvzetje iz razreda 1
2.2.1.1.8.1

Predmet ali snov je lahko izvzeta iz razreda 1 na podlagi izsledkov preizkusov
in opredelitve razreda 1 ter odobritve pristojnega organa katere koli države
pogodbenice ADR, ki lahko prizna tudi odobritev pristojnega organa države, ki
ni pogodbenica ADR, če je bila odobritev izdana v skladu s postopki po RID,
ADR, ADN, IMDG Code ali Tehničnimi navodili ICAO.

2.2.1.1.8.2

Predmet je lahko izvzet iz razreda 1 na podlagi odobritve pristojnega organa v
skladu z 2.2.1.1.8.1, če trije nepakirani predmeti pri ločeni aktivaciji z njihovim
lastnim detonatorjem ali vžigom ali z zunanjim sredstvom, ki deluje na ta
način, izpolnjujejo naslednja preizkusna merila:
(a)

na nobeni zunanji površini temperatura ne preseže 65 °C. Trenuten dvig
temperature do 200 °C je sprejemljiv,

(b)

zunanje ohišje se ne zlomi ali nalomi oziroma se predmet ali njegovi
ločeni deli ne premaknejo več kot za en meter v katero koli smer,
OPOMBA: Če lahko na celovitost predmeta vpliva zunanji požar, se ta
merila preverijo s požarnim testom, kot je opisan v ISO 12097-3.

(c)

na razdalji enega metra najvišja jakost zvoka ne preseže vrednosti 135
dB (C),

(d)

ne nastane blisk ali plamen, ki bi lahko vžgal material, kot je list papirja
(80 ± 10 g/m²), ki je v stiku s predmetom, in

(e)

dim, hlapi ali prah ne nastanejo v takih količinah, da bi se vidnost v
komori, veliki kubični meter in opremljeni z ustrezno velikimi prekrivali
izpušne odprtine, znižala za več kot 50 %, če se meri z umerjenim
svetlomerom ali radiometrom na razdalji enega metra od stalnega vira
svetlobe, ki je na središčni točki na nasprotnih stenah. Uporabiti se
smejo splošna navodila za merjenje optične gostote, opisana v ISO
5659-1, in splošna navodila o fotometričnem sistemu, opisana v
razdelku 7.5 ISO 5659-2, ali podobne metode merjenja optične gostote,
razvite v enak namen. Da se čim bolj zmanjšajo učinki razpršene ali
uhajajoče svetlobe, ki ne seva neposredno iz vira, se uporabi ustrezna
ponjava, ki pokrije zadnjo in stranski stranici svetlomera.

OPOMBA 1: Če med preizkusi za preverjanje meril iz točk (a), (b), (c) in (d) ni
opaziti dima ali ga je zelo malo, se lahko opusti preizkus, opisan v točki (e).
OPOMBA 2: Pristojni organ, naveden v 2.2.1.1.8.1, lahko zahteva preizkus
pakiranega predmeta, če se ugotovi, da je lahko predmet, pakiran za prevoz,
zelo nevaren.".
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V 2.2.2.1.2 se pri sedmi točki pika nadomesti z vejico in doda nova osma točka, ki se glasi:
"8. kemikalije pod tlakom: tekočine, kreme ali prah na potisni plin, ki ustreza
opredelitvi stisnjenega ali utekočinjenega plina in njihove zmesi.".
V 2.2.2.1.3 se v prvem stavku besedi "razen aerosolov" nadomestita z besedilom "razen
aerosolov in kemikalij pod tlakom", v opombi 2 pa se za dosedanjim besedilom doda stavek,
ki se glasi "Za kemikalije pod tlakom (UN št. 3500 do 3505) glej 2.2.2.1.7.".
V 2.2.2.1.5 se v prvem stavku besedi "razen aerosolov" nadomestita z besedilom "razen
aerosolov in kemikalij pod tlakom".
V 2.2.2.1.5 se pod "Vnetljivi plini" besedilo "ISO 10156:1996" nadomesti z "ISO 10156:2010".
V 2.2.2.1.5 se pod "Oksidirajoči plini" besedilo "ISO 10156:1996 ali ISO 10156-2:2005"
nadomesti z "ISO 10156:2010".
V 2.2.2.1.6 se v prvi opombi besedilo "ali piroforni po določbah navodila za pakiranje P200"
nadomesti z "in plini, opredeljeni kot "se šteje kot piroforen" v skladu z opombo c tabele 2 v
navodilu za pakiranje P200".
Doda se nov odstavek 2.2.2.1.7, ki se glasi:
"2.2.2.1.7
Kemikalije pod tlakom
Kemikalije pod tlakom (UN št. 3500 do 3505) so glede na svoje nevarne
lastnosti uvrščene v naslednje skupine:
A
F
T
C
FC
TF

dušljivi,
vnetljivi,
strupeni,
jedki,
vnetljivi, jedki,
strupeni, vnetljivi.

Razvrstitev je odvisna od nevarnih lastnosti sestavin v različnih stanjih:
potisni plin,
tekočina in
trdna snov.
OPOMBA 1: Plini, ki so strupeni ali oksidirajoči v skladu z 2.2.2.1.5, ali plini,
opredeljeni kot "se šteje kot piroforen" v skladu z opombo c tabele 2 v
navodilu za pakiranje P200 v 4.1.4.1, se ne smejo uporabljati kot potisni plin v
kemikalijah pod tlakom.
OPOMBA 2: Kemikalije pod tlakom, katerih vsebina ustreza merilom
embalažne skupine I za strupenost ali jedkost ali hkrati merilom embalažne
skupine II ali III za strupenost in merilom embalažne skupine II ali III za
jedkost, se ne sme sprejeti v prevoz pod temi UN številkami.
OPOMBA 3: Kemikalije pod tlakom s sestavinami, ki ustrezajo lastnostim
razreda 1, tekočih desenzibiliziranih eksplozivov razreda 3, samoreaktivnih
snovi in trdnih desenzibiliziranih eksplozivov razreda 4.1, razreda 4.2, razreda
4.3, razreda 5.1, razreda 5.2, razreda 6.2 ali razreda 7, se ne smejo sprejeti v
prevoz pod temi številkami UN.
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OPOMBA 4: Kemikalija pod tlakom v aerosolnem razpršilcu se prevaža pod
UN št. 1950.
Veljajo naslednja merila:
(a)

uvrstitev v skupino A se uporabi, če vsebina ne ustreza merilom katere
koli druge skupine glede na pododstavke od (b) do (e),

(b)

uvrstitev v skupino F se uporabi, če je treba katero od sestavin, ki je
lahko čista snov ali zmes, razvrstiti kot vnetljivo. Vnetljive sestavine so
vnetljive tekočine in vnetljive zmesi, vnetljive trdne snovi in trdne zmesi
ali vnetljivi plini in zmesi plinov, ki ustrezajo tem merilom:
(i)

vnetljiva tekočina je tekočina s plameniščem do 93 °C,

(ii)

vnetljiva trdna snov je trdna snov, ki ustreza merilom iz 2.2.41.1,

(iii)

vnetljiv plin je plin, ki ustreza merilom iz 2.2.2.1.5,

(c)

uvrstitev v skupino T se uporabi, če je vsebina, razen potisnega plina,
razvrščena kot nevarno blago razreda 6.1, embalažna skupina II ali III,

(d)

uvrstitev v skupino C se uporabi, če je vsebina, razen potisnega plina,
razvrščena kot nevarno blago razreda 8, embalažna skupina II ali III,

(e)

če so izpolnjena merila za uvrstitev v dve skupini izmed skupin F, T in C,
se uporabi uvrstitev v ustrezno skupino FC ali TF.".

V 2.2.2.3 se za dosedanjim besedilom doda nova tabela:
"Kemikalije pod tlakom
Razvrstitveni
UN št.
kod
8A
3500
8F
3501
8T
3502
8C
3503
8TF
3504
8FC
3505

Ime snovi ali predmeta
KEMIKALIJA POD TLAKOM, N.D.N.
KEMIKALIJA POD TLAKOM, VNETLJIVA, N.D.N.
KEMIKALIJA POD TLAKOM, STRUPENA, N.D.N.
KEMIKALIJA POD TLAKOM, JEDKA, N.D.N.
KEMIKALIJA POD TLAKOM, VNETLJIVA, STRUPENA, N.D.N.
KEMIKALIJA POD TLAKOM, VNETLJIVA, JEDKA, N.D.N.".

V 2.2.3.1.1 se v opombi 1 besedilo "Nestrupene in nejedke snovi" nadomesti z besedo
"Snovi".
V 2.2.3.1.1 se v opombi 2 za besedo "lahko," doda besedilo "vključno s sintetično
proizvedenimi izdelki,".
V 2.2.3.1.2 se besedilo "F vnetljive tekočine, brez dodatne nevarnosti:" nadomesti s "F
vnetljive tekočine, brez dodatne nevarnosti, in predmeti, ki vsebujejo take snovi:", za
dosedanjim besedilom pod tem naslovom pa se doda:
"F3 predmeti, ki vsebujejo vnetljive tekočine,".
V 2.2.3.3 se beseda "nitroglicerola" nadomesti z "nitroglicerina" (dvakrat), beseda
"NITROGLICEROL" z "NITROGLICERIN" (dvakrat), besedi "vnetljive tekočine" pa se
nadomestita z besedilom "vnetljive tekočine in predmeti, ki vsebujejo take snovi". V
seznamu skupinskih oznak se črta besedilo "3269 POLIESTRSKA SMOLA,
VEČKOMPONENTNA", za razvrstitvenim kodom F2 pa se doda nova vrstica tabele, ki se
glasi:
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POLIESTRSKA SMOLA, VEČKOMPONENTNA
VLOŽEK GORIVNIH CELIC ali
VLOŽEK GORIVNIH CELIC, VSEBOVAN V OPREMI, ali
VLOŽEK GORIVNIH CELIC, PAKIRAN Z OPREMO".

V 2.2.41.1.8 (a) se beseda "metrov" nadomesti z "milimetrov".
V 2.2.41.3 se beseda "nitroglicerola"
"NITROGLICEROL" pa z "NITROGLICERIN".

nadomesti

z

"nitroglicerina",

beseda

V 2.2.51.3 se besedi "Oksidirajoče snovi" nadomestita z besedilom "Oksidirajoče snovi in
predmeti, ki vsebujejo take snovi".
V 2.2.52.4 se beseda "HIDROKSIKLOHEKSIL" nadomesti z "HIDROKSICIKLOHEKSIL", v
opombi 12) pa se besedilo "več kot 2000 kg, je na podlagi" nadomesti z "do 2000 kg, je na
podlagi obsežnih".
V 2.2.52.4 se v tabeli dopolnijo vpisi:
Organski peroksid

Stolpec

Sprememba

DIIZOPROPILPEROKSIDIKARBONAT (zadnja
vrstica)

Koncentracija (%)

Številka "≤ 28" se nadomesti z
"≤ 32".

DIIZOPROPILPEROKSIDIKARBONAT (zadnja
vrstica)

Razredčilo vrste A Številka "≥ 72" se nadomesti z
(%)
"≥ 68".

DI-(3,5,5-TRIMETILHEKSANOIL)
PEROKSID (koncentracija > 38-82)

(prva
vrstica)

Koncentracija (%)

DI-(3,5,5-TRIMETILHEKSANOIL)
PEROKSID (koncentracija > 38-82)

(prva
vrstica)

Organski peroksid Besedilo "DI-(3,5,5TRIMETILHEKSANOIL)
PEROKSID" se nadomesti z """.

Številki "> 38-82" se
nadomestita z "> 52-82".

V tabeli v 2.2.52.4 se za vpisi za "DI-(3,5,5-TRIMETILHEKSANOIL) PEROKSID" doda
vrstica, ki se glasi:
"([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]DEKAHIDRO-10-METOKSI-3,6,9-TRIMETIL3,12-EPOKSI-12H-PIRANO[4,3-j]-1,2BENZODIOKSEPIN)

≤ 100

OP7

V tabeli v 2.2.52.4 se za vpisom
TRIPEROKSONAN" doda vrstica, ki se glasi:
""

≤ 17

≥ 18

za

3106".

"3,6,9-TRIETIL-3,6,9-TRIMETIL-1,4,7
≥ 65

OP8

3110".

V tabeli v 2.2.52.4 se za vpisoma za "PEROKSID DIJANTARNE KISLINE" doda vrstica, ki se
glasi:
"DI-(3,5,5-TRIMETILHEKSANOIL)
PEROKSID

> 38 –
52

≥ 48

OP8

+10

+15

3119".

V 2.2.61.1.8 se besedilo "pomnoži s 4" nadomesti s "pomnoži z 2".
V 2.2.61.3 se beseda "RGANOARZENOVA" nadomesti z "ORGANOARZENOVA", na
seznamu skupinskih oznak pri "Strupene snovi z dodatno(imi) nevarnostjo(mi)" se pri kodu
TFC črtata vpisa za UN št. 3492 in 3493.
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V 2.2.61.3 se na seznamu skupinskih oznak pri "Strupene snovi brez dodatnih nevarnosti" pri
razvrstitvenih kodih, navedenih v tabeli, imena in opisi spremenijo tako, da se glasijo:
Kod

UN št.

Ime in opis

T1
T1
T2
T2
T3
T3

3276
3278
3439
3464
3282
3467

"NITRILI, TEKOČI, STRUPENI, N.D.N."
"ORGANOFOSFORJEVA SPOJINA, TEKOČA, STRUPENA, N.D.N."
"NITRILI, TRDNI, STRUPENI, N.D.N."
"ORGANOFOSFORJEVA SPOJINA,TRDNA, STRUPENA, N.D.N."
"ORGANOKOVINSKA SPOJINA, TEKOČA, STRUPENA, N.D.N."
"ORGANOKOVINSKA SPOJINA, TRDNA, STRUPENA, N.D.N.".

V 2.2.61.3 se na seznamu skupinskih oznak za:
– kod T1: UN št. 3381 in 3382,
– kod T4: UN št. 3381 in 3382,
– kod TF1: UN št. 3383 in 3384,
– kod TW1: UN št. 3385 in 3386,
– kod TO1: UN št. 3387 in 3388,
– kod TC1: UN št. 3389 in 3390,
– kod TC3: UN št. 3389 in 3390,
– kod TFC: UN št. 3488 in 3489 in
– kod TFW: UN št. 3490 in 3491,
v opisu besedilo "s strupenostjo pri vdihavanju" nadomesti z "z LC50".
Za odstavkom 2.2.62.1.5.3 se doda nova opomba, ki se glasi:
"OPOMBA: Za medicinsko opremo, iz katere ne izteka tekočina, se šteje, da
ustreza zahtevam tega odstavka in zanjo ne veljajo določbe ADR.".
Doda se nov odstavek 2.2.62.1.5.7, ki se glasi:
"2.2.62.1.5.7 Za medicinske pripomočke ali opremo, ki so morebiti okuženi ali vsebujejo
kužne snovi in se prevažajo zaradi razkuževanja, čiščenja, sterilizacije,
popravila ali vrednotenja opreme, ne veljajo določbe ADR, razen za:
(a)

medicinske odpadke (UN št. 3291),

(b)

medicinske pripomočke ali opremo, okuženo s kužnimi snovmi
kategorije A (UN št. 2814 ali UN št. 2900) ali te snovi vsebujejo, in

(c)

medicinske pripomočke ali opremo, ki so onesnaženi z drugim nevarnim
blagom in ustrezajo opredelitvi drugega razreda, ali tako blago
vsebujejo,

če so pakirani v embalaži, zasnovani in izdelani tako, da se med običajnimi
prevoznimi pogoji ne morejo zlomiti, prebosti in njihova vsebina ne more
izteči. Embalaža mora biti zasnovana tako, da ustreza zahtevam izdelave,
navedenim v 6.1.4 ali 6.6.4.
Embalaža mora ustrezati splošnim zahtevam za pakiranje iz 4.1.1.1 in 4.1.1.2
in biti zmožna zadržati medicinske pripomočke in opremo pri padcu z višine
1,2 metra.
Embalaža mora biti označena z "RABLJEN MEDICINSKI PRIPOMOČEK" ali
"RABLJENA MEDICINSKA OPREMA". Morebitna ovojna embalaža mora biti
označena enako, razen če oznaka ostane vidna.".
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V 2.2.7.1.3 se besedilo "Cepljiva snov je" nadomesti s "Cepljivi nuklidi so", besedilo "Cepljiv
material je" pa s "Cepljiva snov je".
V 2.2.7.2.1.1 se v tabeli besedi "Posebna uredba" nadomestita z "Izredni dogovor".
V 2.2.8.1.2 se naslov "C1–C10 jedke snovi brez dodatne nevarnosti:" nadomesti s "C1–C11
jedke snovi brez dodatne nevarnosti in predmeti, ki vsebujejo take snovi:" in prenese vnos za
C11 pod ta naslov.
V 2.2.8.1.2 se naslov "CT jedke snovi, strupene:" nadomesti s "CT jedke snovi, strupene, in
predmeti, ki vsebujejo take snovi:" in pod ta naslov doda nov vnos CT3, ki se glasi:
"CT3 predmeti,".
V 2.2.8.1.6 se za dosedanjim besedilom doda nova tabela:
"Tabela 2.2.8.1.6: Tabela s povzetkom meril iz 2.2.8.1.6
Embalažna skupina

Čas učinkovanja

Čas opazovanja

I

≤ 3 min

≤ 60 min

II

> 3 min ≤ 1 h

≤ 14 dni

III

>1h≤4h

≤ 14 dni

III

-

-

Učinek

razpad vseh slojev nepoškodovanega
kožnega tkiva
razpad vseh slojev nepoškodovanega
kožnega tkiva
razpad vseh slojev nepoškodovanega
kožnega tkiva
stopnja jedkosti na jeklenih ali aluminijastih
površinah pri preizkusni temperaturi 55 °C
presega 6,25 mm letno (preizkus je treba
opraviti na obeh vrstah materiala)".

V 2.2.8.3 se besedilo "Jedke snovi brez dodatnih nevarnosti" nadomesti z "Jedke snovi
brez dodatne nevarnosti in predmeti, ki vsebujejo take snovi", besedilo "Jedke snovi z
dodatno(imi) nevarnostjo(mi)" se nadomesti z "Jedke snovi z dodatno(imi)
nevarnostjo(mi) in predmeti, ki take snovi vsebujejo", besedilo "2583 ALKILSULFONSKE
KISLINE, TEKOČE" se nadomesti z "2583 ALKILSULFONSKE KISLINE, TRDNE", besedilo
"2583 ARILSULFONSKE KISLINE, TEKOČE" pa z "2583 ARILSULFONSKE KISLINE,
TRDNE".
V 2.2.8.3 se na seznamu skupinskih oznak za kod C11 dodajo novi vpisi, ki se glasijo:
"1774 POLNILA GASILNIKOV, jedka tekočina
2028 DIMNE BOMBE, NEEKSPLOZIVNE z jedko
tekočino, brez vžigalnika
3477 VLOŽEK GORIVNIH CELIC, ki vsebujejo jedke
snovi, ali
3477 VLOŽEK GORIVNIH CELIC, VSEBOVAN V
OPREMI, ki vsebujejo jedke snovi, ali
3477 VLOŽEK GORIVNIH CELIC, PAKIRAN Z
OPREMO, ki vsebujejo jedke snovi".
V 2.2.8.3 se na seznamu skupinskih oznak za razvrstitvenim kodom CT2 doda nova vrstica
tabele, ki se glasi:
"predmeti CT3 3506

ŽIVO SREBRO, VSEBOVANO V IZDELKIH".

2.2.9.1.7 se spremeni tako, da se glasi:
"Litijeve baterije
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Celice in baterije, celice in baterije, vsebovane v opremi, ali celice in baterije,
pakirane z opremo, ki vsebujejo litij v kateri koli obliki, se uvrstijo v ustrezno
UN št. 3090, 3091, 3480 ali 3481. Pod temi vpisi se lahko prevažajo, če
izpolnjujejo te zahteve:
(a)

vsaka celica ali baterija ustreza vrsti, za katero je bilo dokazano, da
izpolnjuje zahteve vseh preizkusov iz III. dela, podrazdelka 38.3
Priročnika preizkusov in meril,
OPOMBA: Baterije ustrezajo vrsti, če je bilo dokazano, da izpolnjuje
zahteve preizkusov iz III. dela, podrazdelka 38.3 Priročnika preizkusov in
meril, ne glede na to, ali so celice, iz katerih so sestavljene, preizkušene
vrste.

(b)

vsaka celica in baterija ima varnostno odprtino za prezračevanje ali pa je
grajena tako, da med običajnimi prevoznimi pogoji ni mogoč nasilen
zlom,

(c)

vsaka celica in baterija imata učinkovito sredstvo za preprečitev
zunanjega kratkega stika,

(d)

vsaka baterija s celicami ali serijami vzporedno povezanih celic ima
ustrezno zaščito, ki preprečuje nevaren povratni tok (npr. diode,
varovalke),

(e)

celice in baterije so izdelane v skladu s programom za vodenje
kakovosti, ki vključuje:
(i)

opis organizacijske strukture in pristojnosti osebja glede zasnove in
kakovosti izdelka,

(ii)

ustrezna navodila za pregled in preizkušanje, nadzor kakovosti,
zagotavljanje kakovosti in vodenje postopka, ki se bo uporabljal,

(iii)

nadzor postopka, ki mora vključevati ustrezne dejavnosti za
preprečevanje in odkrivanje notranjega kratkega stika med
proizvodnjo celic,

(iv)

evidence kakovosti, kot so poročila o pregledih, podatki o
preizkusih, podatki o umerjanju in certifikati. Podatke o preizkusih
je treba hraniti in jih na zaprosilo zagotoviti pristojnemu organu,

(v)

vodstvene preglede, ki zagotavljajo učinkovito delovanje programa
za vodenje kakovosti,

(vi)

postopek za nadzor in pregled dokumentov,

(vii) način za nadzor nad celicami ali baterijami, ki niso skladne s
preizkušeno vrsto, kot je opisano pod točko (a),
(viii) programe
usposabljanje
in
postopke
usposobljenosti ustreznega osebja in

za

ugotavljanje
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postopke za zagotavljanje, da končni izdelek ni poškodovan.

OPOMBA: Sprejemljivi so notranji programi za vodenje kakovosti.
Certificiranje tretje strani ni potrebno, vendar morajo biti postopki,
navedeni od (i) do (ix) primerno zapisani in sledljivi. Izvod programa za
vodenje kakovosti se na zaprosilo zagotovi pristojnemu organu.
Za litijeve baterije ne veljajo določbe ADR, če so izpolnjene zahteve posebne
določbe 188 iz poglavja 3.3.
OPOMBA: Vpis UN 3171 vozila na baterijski pogon ali UN 3171 stroji na
baterijski pogon se uporablja samo za vozila, ki jih poganjajo mokre, natrijeve,
litijeve kovinske ali litijeve ionske baterije, in za stroje, ki jih poganjajo mokre
ali natrijeve baterije, ki se prevažajo z vgrajenimi baterijami.
Za namen te UN številke so vozila naprave na lastni pogon namenjene
prevozu ene ali več oseb ali blaga. Taka vozila so avtomobili na električni
pogon, motorji, skuterji, tri- in štirikolesna vozila ali motorji, električna kolesa,
invalidski vozički, traktorji za trato, čolni in letala.
Taki stroji so vrtne kosilnice, čistilni stroji ali modeli plovil in modeli letal. Stroji
na litijeve kovinske ali litijeve ionske baterije se pošiljajo pod ustreznim vpisom
UN 3091 LITIJEVE KOVINSKE BATERIJE V OPREMI ali UN 3091 LITIJEVE
KOVINSKE BATERIJE, PAKIRANE Z OPREMO, ali UN 3481 LITIJEVE
IONSKE BATERIJE, VSEBOVANE V OPREMI, ali UN 3481 LITIJEVE
IONSKE BATERIJE, PAKIRANE Z OPREMO.
Hibridna električna vozila, ki jih hkrati poganja motor z notranjim zgorevanjem,
in mokre baterije, natrijeve baterije, litijeve kovinske ali litijeve ionske baterije,
ki se prevažajo z vgrajenimi baterijami, se razvrstijo v ustrezen vpis UN 3166
vozilo na vnetljiv plin ali UN 3166 vozilo na vnetljivo tekočino. Vozila, ki
vsebujejo gorivno celico, se razvrstijo v ustrezen vpis UN 3166 vozilo z
gorivno celico na vnetljiv plin ali UN 3166 vozilo z gorivno celico na vnetljivo
tekočino.".
V 2.2.9.1.14 se na koncu seznama pred opombo pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki
se glasi:
"električni dvoslojni kondenzatorji (z zmogljivostjo shranjevanja energije nad
0,3 Wh).".
V 2.2.9.1.14 se v opombi za besedilom "(suhi led)" doda številka "18" in doda nova opomba
pod črto, ki se glasi:
"18 Za UN št. 1845 ogljikov dioksid, trden (suhi led), ki se uporablja kot hladilno sredstvo,
glej 5.5.3.".
V 2.2.9.1.14 se v opombi besedilo "stroji na baterijski pogon" nadomesti s "stroji na baterijski
pogon (mokra baterija) (glej tudi opombo na koncu 2.2.9.1.7)".
V 2.2.9.3 se na koncu seznama skupinskih oznak za kod M11 doda nov vpis, ki se glasi:
"3499
KONDENZATOR, električni dvoslojni (z zmogljivostjo shranjevanja
energije nad 0,3 Wh)".
3. DEL
Poglavje 3.1
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V 3.1.3.2 se za besedilom "Za raztopino ali zmes," doda "ki ustreza razvrstitvenim merilom iz
ADR,".
V 3.1.3.3 se za besedilom "Raztopino ali zmes, ki" doda "ustreza razvrstitvenim merilom iz
ADR, a".
Poglavje 3.2
Tabela A v poglavju 3.2
V tabeli A v poglavju 3.2 se pod naslovom kolone (7a) številka "3.4.6" nadomesti s "3.4".
V koloni (6) se za UN št. 0012, 0014 in 0055 doda "364", v koloni (7a) pa se številka "0"
nadomesti s "5 kg".
Pri UN št. 0014 se v koloni (2) za dosedanjim besedilom doda ", ali NABOJI ZA ORODJE,
MANEVRSKI".
Pri UN št. 0143, 0144, 1204, 3064, 3319, 3343 in 3357 se v koloni (2) beseda
"NITROGLICEROL" nadomesti z "NITROGLICERIN".
Pri UN št. 0144, 1204, 3064, 3319, 3343 in 3357 se v koloni (2) besedo "nitroglicerola"
nadomesti z "nitroglicerina".
V koloni (6) se za UN št. 0144 doda "358" in črta "500".
Pri UN št. 0331 se v koloni (12) doda "S2.65AN(+)", v koloni (13) pa "TU3 TU12 TU41 TC8
TA1 TA5".
V koloni (6) se za UN št. 1006 in 1046 doda "653".
V koloni (13) se za UN št. 1008, 1017, 1048, 1050, 1053 in 1079 doda "TT10".
V koloni (6) se za UN št. 1011, 1049, 1075, 1954, 1965, 1969, 1971 in 1978 doda "660".
V koloni (6) se za UN št. 1011, 1969 in 1978 doda "657".
V koloni (6) se za UN št. 1057 doda "658".
V koloni (6) se za UN št. 1072, 1956 in 3156 doda "655".
V koloni (12) se za UN št. 1081 doda "PxBN(M)".
V koloni (13) se za UN št. 1081 doda "TU40 TA4 TT9".
V koloni (7b) se za UN št. 1162, 1196, 1250, 1298, 1305, 1724, 1728, 1747, 1753, 1762,
1763, 1766, 1767, 1769, 1771, 1781, 1784, 1799, 1800, 1801, 1804, 1816, 1818, 2434,
2435, 2437, 2985, 2986, 2987, 3361 in 3362 besedilo spremeni tako, da se glasi "E0".
Za UN št. 1169, 1197, 1266, 1286 in 1287 se črta vpis, ki ima v koloni (4) navedeno
embalažno skupino I.
V koloni (6) se za vse vpise z UN št. 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 in 3475 doda "363".
V koloni (12) se za UN št. 1402, embalažna skupina I, doda "S2.65AN(+)".
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V koloni (13) se za UN št. 1402, embalažna skupina I, doda "TU4 TU22 TM2 TA5".
Pri UN št. 1792 se:
– v koloni (2) za dosedanjim besedilom doda ", TRDEN",
– v koloni (3b) besedilo "C1" nadomesti s "C2",
– v koloni (7a) besedilo"1 L" nadomesti z "1 kg",
– v koloni (8) besedilo "P001 IBC02" nadomesti s "P002 IBC08",
– v koloni (9a) doda "B4",
– v koloni (9b) besedilo "MP15" nadomesti z "MP10",
– v koloni (12) doda "SGAN",
– v koloni (16) doda "V11".
Pri UN št. 1845 se za besedilom "NE SPADA V ADR" doda "– če se uporablja kot hladilno
sredstvo, glej 5.5.3".
Pri UN št. 1950 se v koloni (8) besedilo "P003" nadomesti s "P207", v koloni (9a) pa se črta
"PP17" (dvanajstkrat).
Pri UN št. 2208 in 3486 se v koloni (9a) doda "L3".
Pri UN št. 2381 se:
– v koloni (3b) besedilo "F1" nadomesti s "FT1",
– v koloni (5) doda "+6.1",
– v koloni (8) črta "R001",
– v koloni (10) "T4" nadomesti s "T7",
– v koloni (11) "TP1" nadomesti s "TP2 TP39",
– v koloni (12) besedilo "LGBF" nadomesti z "L4BH",
– v koloni (13) doda "TU15",
– v koloni (19) besedilo "S20" nadomesti s "S22",
– v koloni (20) številka "33" nadomesti s "336".
V koloni (7a) se za UN št. 2590 številka "0" nadomesti s "5 kg".
Pri UN št. 2809 se:
– v koloni (3b) besedilo "C9" nadomesti s "CT1",
– v koloni (5) doda "+6.1",
– v koloni (6) številka "599" nadomesti s "365",
– v koloni (18) doda "CV13 CV28",
– v koloni (20) številka "80" nadomesti s "86".
V koloni (6) se za UN št. 3064 doda "359".
V koloni (6) se za UN št. 3090, 3091, 3480 in 3481 številka "656" nadomesti s "661".
V koloni (6) se za UN št. 3091 in 3481 doda "360".
V koloni (11) se za UN št. 3129, embalažna skupina II, in UN št. 3148, embalažna skupina II,
doda "TP7".
V koloni (11) se za UN št. 3129, embalažna skupina III, in UN št. 3148, embalažna skupina
III "TP1" nadomesti s "TP2 TP7".
Pri UN št. 3148, embalažna skupina I, se v koloni (10) besedilo "T9" nadomesti s "T13", v
koloni (11) pa doda "TP38".
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V koloni (8) se za UN št. 3150 besedilo "P206" nadomesti s "P208".
Pri UN št. 3171 se za besedilom "NE SPADA V ADR" doda ", glej tudi posebno določbo 240
v poglavju 3.3.".
V koloni (6) se za UN št. 3175 in 3243 doda "601".
Pri UN št. 3251 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "IZOSORBID-5MONONITRAT".
Dosedanji vpis za UN št. 3256 se nadomesti z dvema novima vpisoma s temi podatki v
kolonah (1), (2) in (6):
(1)

(2)

(6)

"3256

SEGRETA TEKOČINA, VNETLJIVA, N.D.N., s plameniščem nad
60 °C, pri temperaturi plamenišča ali nad njo in pod 100 °C

274
560

3256

SEGRETA TEKOČINA, VNETLJIVA, N.D.N., s plameniščem nad
60 °C, pri temperaturi plamenišča ali nad njo in pri najmanj 100 °C

274
560
580",

podatki v kolonah (3a), (3b), (4), (5) in (7a) do (20) ostanejo enaki, kot so zdaj, in so enaki pri
obeh novih vpisih.
V koloni (3b) se za UN št. 3269 (dvakrat) in 3473 besedilo "F1" nadomesti s "F3".
Pri UN št. 3276 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "NITRILI, TEKOČI,
STRUPENI, N.D.N.", (trikrat).
Pri UN št. 3278 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "ORGANOFOSFORJEVA
SPOJINA, TEKOČA, STRUPENA, N.D.N.", (trikrat).
Pri UN št. 3282 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "ORGANOKOVINSKA
SPOJINA, TEKOČA, STRUPENA, N.D.N.", (trikrat).
V koloni (2) se za UN št. 3381 do 3390 in 3488 do 3491 besedilo "s strupenostjo pri
vdihavanju" nadomesti z "z LC50".
Pri UN št. 3439 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "NITRILI, TRDNI,
STRUPENI, N.D.N.", (trikrat).
Pri UN št. 3464 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "ORGANOFOSFORJEVA
SPOJINA, TRDNA, STRUPENA, N.D.N.", (trikrat).
Pri UN št. 3467 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "ORGANOKOVINSKA
SPOJINA, TRDNA, STRUPENA, N.D.N.", (trikrat).
Pri UN št. 3468 se besedilo v koloni (2) spremeni tako, da se glasi "VODIK V
SHRANJEVALNEM SISTEMU IZ KOVINSKEGA HIDRIDA ali VODIK V SHRANJEVALNEM
SISTEMU IZ KOVINSKEGA HIDRIDA, VSEBOVAN V OPREMI, ali VODIK V
SHRANJEVALNEM SISTEMU IZ KOVINSKEGA HIDRIDA, PAKIRAN Z OPREMO".
Vpisa za UN št. 3492 in 3493 se črtata.

Ime in opis

(2)

UN št.

(1)

S2

(3a)

4.2

2

2

2

3502 KEMIKALIJA POD
TLAKOM,
STRUPENA, N.D.D.

3503 KEMIKALIJA POD
TLAKOM, JEDKA,
N.D.D.

8C

8T

8F

8A

2

II

III

II

Embalažna skupina

(4)

2.2
+8

2.2
+6.1

274
659

274
659

274
659

274
659

2.2

2.1

361

300

(6)

300

Posebne določbe

9

8

4.2

(5)

Nalepke nevarnosti

4.2

0

0

0

0

0

0

1L

0

E0

E0

E0

E0

E0

E2

E1

E2

(7b)

Omejene in izvzete
količine
(7a)

P206

P206

P206

P206

P003

(8)

Navodilo za
pakiranje

P410
IBC06
P002
IBC08
LP02
R001
P001
IBC02

Posebni pogoji
pakiranja

PP89

PP89

PP89

B3

(9a)

MP9

MP9

MP9

MP9

MP15

MP14

(9b)

Skupno
pakiranje

MP14

T50

T50

T50

T50

T7

T1

T3

(10)

Navodila

TP4
TP40

TP4
TP40

TP4
TP40

TP4
TP40

TP2

TP33

(11)

TP33

ADR cisterne

L4BN

SGAV

(12)

Kod cisterne

SGAN

(13)

AT

AT

FL

AT

AT

AT

AT

Vozila za prevoz cistern
(14)

1
(C/D)

1
(C/D)

2
(B/D)

3
(C/E)

4
(E)

2
(E)

2
(D/E)
3
(E)

Prevozna skupina
(Kod omejitve za predore)
(15)

Posebni pogoj za prevoz

V1

V1

(16)

VV4

(17)

CV9
CV10
CV12
CV36
CV9
CV10
CV12
CV36
CV9
CV10
CV12
CV28
CV36
CV9
CV10
CV12
CV36

(18)

S2

(19)

28

26

23

20

80

40

40

Št. nevarnosti
(20)

14 / 15. 2. 2013

3501 KEMIKALIJA POD
TLAKOM,
VNETLJIVA, N.D.D.

M11

9

3499 KONDENZATOR,
električni dvoslojni (z
zmogljivostjo
shranjevanja energije
nad 0,3 Wh)
3500 KEMIKALIJA POD
TLAKOM, N.D.D.

C1

8

S2

(3b)

Razred

4.2

Razvrstitveni kod

3498 JODOV
MONOKLORID,
TEKOČ

"
KRILOVA MOKA
3497
3497 KRILOVA MOKA

Posebne
določbe

UN premične
cisterne in
zabojniki za
razsuto blago
Posebne
določbe

Embalaža

Tovorki

Na ustrezno mesto po naraščajočih UN št. in po potrebi naraščajočih embalažnih skupinah v koloni (4), se dodajo novi vpisi:

Razsuti tovor

Št.

Nakladanje,
razkladanje in
delo

1976 /

Prevoz

Stran

Uradni list Republike Slovenije

(3b)

8FC

CT3

8

8TF

(3a)

2

UN št.

3505 KEMIKALIJA POD
TLAKOM,
VNETLJIVA, JEDKA,
N.D.D.
3506 ŽIVO SREBRO,
VSEBOVANO V
IZDELKIH

(2)

Razred

2

Ime in opis

(1)

Razvrstitveni kod

3504 KEMIKALIJA POD
TLAKOM,
VNETLJIVA,
STRUPENA, N.D.D.

Embalažna skupina

III

(4)

8
+6.1

2.1
+8

(5)

Nalepke nevarnosti

2.1
+6.1

366

274
659

(6)

Posebne določbe

274
659

0

5 kg

0

E0

E0

E0

(7b)

Omejene in izvzete
količine
(7a)

P003

P206

(8)

Navodilo za
pakiranje

P206

PP90

PP89

(9a)

Posebni pogoji
pakiranja

PP89

MP15

MP9

(9b)

Skupno
pakiranje

MP9

T50

(10)

Navodila

T50

TP4
TP40

(11)

TP4
TP40

Posebne
določbe

UN premične
cisterne in
zabojniki za
razsuto blago
ADR cisterne

Kod cisterne
(12)

Posebne
določbe
(13)

FL

FL

Vozila za prevoz cistern
(14)

3
(E)

1
(B/D)

1
(B/D)

Prevozna skupina
(Kod omejitve za predore)
(15)

Posebni pogoj za prevoz

Tovorki
(16)

Razsuti tovor
(17)

(18)

Nakladanje,
razkladanje in
delo

CV9
CV10
CV12
CV28
CV36
CV9
CV10
CV12
CV36
CV13
CV28"

S2

S2

(19)

Prevoz

Embalaža

22

238

263

Št. nevarnosti
(20)
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Poglavje 3.3
V 3.3.1 se:
–
v odstavku (b) posebne določbe 188 za dosedanjim besedilom doda "razen če so bile
izdelane pred 1. januarjem 2009,",
–
odstavek (c) posebne določbe 188 spremeni tako, da se glasi:
"(c) vsaka celica ali baterija ustreza določbam iz 2.2.9.1.7 (a) in (e),",
–
v odstavku (e) posebne določbe 188 doda nov tretji stavek, ki se glasi "Zahteva ne velja
za naprave, ki so med prevozom namerno aktivne (oddajniki za identifikacijo z
radiofrekvenco (RFID), ure, senzorji ipd.) in niso sposobne ustvarjati nevarne toplote.",
–
v posebni določbi 207 besedi "tlačnih zmeseh" nadomestita s "plastične tlačne zmesi",
–
posebna določba 230 spremeni tako, da se glasi:
"230 Litijeve celice in baterije se smejo prevažati pod tem vpisom, če ustrezajo
določbam iz 2.2.9.1.7.",
–
v posebni določbi 239 besedilo "natrija, žvepla in/ali polisulfidov" nadomesti z "natrija,
žvepla ali natrijevih spojin (npr. natrijevih polisulfidov in natrijevega
tetrakloroaluminata)",
–
v posebni določbi 272 besedilo "glej UN št. 0143" nadomesti z "glej ustrezno UN št.
0143 ali UN št. 0150",
–
v posebni določbi 289 besedilo "ki so vgrajeni v prevozna sredstva ali v končne izdelke
delov prevoznih sredstev" nadomesti z besedilom "ki so vgrajeni v vozila, vagone,
plovila ali zrakoplove ali v končne dele",
–
v posebni določbi 290 črki "PG" nadomestita z "ES",
–
v odstavku (c) posebne določbe 296 za besedo "stisnjene" doda besedilo "ali
utekočinjene", za dosedanjim besedilom posebne določbe pa se doda nov odstavek, ki
se glasi:
"Določbe ADR ne veljajo za reševalne naprave, pakirane v močno togo
zunanjo embalažo, z največjo bruto maso 40 kg, ki ne vsebujejo nevarnega
blaga, razen stisnjenega ali utekočinjenega plina razreda 2, skupine A ali O v
posodah s prostornino do 120 ml, ki je vgrajen le za aktivacijo naprave.",
–
v posebni določbi 300 besedilo "Ribja moka ali ribji odpadki" nadomesti z "Ribja moka,
ribji odpadki in krilova moka",
–
v posebni določbi 327 besedilo "P003" nadomesti s "P207",
–
v posebni določbi 328 za dosedanjim besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
"Če sistem gorivne celice vsebuje litijeve kovinske ali litijeve ionske baterije,
se pošiljka pošlje pod tem vpisom in ustreznim vpisom za UN 3091 LITIJEVE
KOVINSKE BATERIJE, VSEBOVANE V OPREMI, ali UN 3481 LITIJEVE
IONSKE BATERIJE, PAKIRANE Z OPREMO.",
–
odstavek (b) posebne določbe 338 spremeni tako, da se glasi:
"(b) ne sme vsebovati več kot 200 ml utekočinjenega vnetljivega plina,
katerega parni tlak pri 55 °C ne presega 1000 kPa,",
–
v posebni določbi 356 prvi stavek spremeni tako, da se glasi "Shranjevalne sisteme za
kovinski hidrid, ki so vgrajeni v vozila, vagone, plovila ali zrakoplove ali v dokončane
dele ali so namenjeni vgradnji v vozila, vagone, plovila ali zrakoplove, mora pred
prevozom odobriti pristojni organ države izdelave1.",
–
besedilo "358-499 (Rezervirano)" nadomesti s "367–499 (Rezervirano)",
–
posebna določba 500 spremeni tako, da se glasi:
"500 (Črtano)",
–
posebna določba 560 spremeni tako, da se glasi:
"560 Segreta tekočina, n.d.n., katere temperatura med prevozom je najmanj 100 °C
(vključno s talinami kovin in talinami soli), in snovi, katerih temperatura med
prevozom je nižja od plamenišča, so snovi razreda 9 (UN št. 3257).",
–
v posebni določbi 584 prvi dve alineji nadomestita z besedilom, ki se glasi "– vsebuje
največ 0,5 % zraka v plinastem stanju,",
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v posebni določbi 593 pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi "razen
zahtev iz 5.5.3.",
posebna določba 599 spremeni tako, da se glasi:
"599 (Črtano)",
v odstavku (b) posebne določbe 636 besedilo pred alinejami spremeni tako, da se
glasi:
"(b) Za rabljene litijeve celice in baterije, katerih posamična bruto masa ne
presega 500 g, ne glede na to, ali so vsebovane v opremi ali ne, zbrane
in predane za prevoz na odlagališče skupaj z drugimi nelitijevimi
celicami ali baterijami ali brez njih, do vmesnega predelovalnega obrata
ne veljajo določbe ADR, če:",
v posebni določbi 637 opombo pod črto "2" preštevilči v opombo pod črto"3",
v navodilu za pakiranje 650 črki "PG" nadomestita z "ES",
v posebni določbi 653 besedilo "15 MPa.l (150 bar.l)" nadomesti s "15,2 MPa.l (152
bar.l)",
v peti alineji posebne določbe 653 besedilo ""UN 1013" za ogljikov dioksid ali "UN
1066" za dušik, stisnjen" nadomesti z ""UN 1006" za argon, stisnjen, "UN 1013" za
ogljikov dioksid, "UN 1046" za helij, stisnjen ali "UN 1066" za dušik, stisnjen",
v posebni določbi 655 opombo pod črto "3" preštevilči v opombo pod črto "4",
posebna določba 656 spremeni tako, da se glasi:
"656 (Črtano)".

V 3.3.1 se na ustrezno mesto po naraščajočih številkah dodajo posebne določbe, ki se
glasijo:
"123 (Rezervirano)".
"240 Glej zadnjo opombo v 2.2.9.1.7.".
"358 Raztopina nitroglicerina v alkoholu z več kot 1 %, toda največ 5 %
nitroglicerina, je lahko razvrščena v razred 3 in uvrščena v UN št. 3064, če so
izpolnjene vse zahteve iz navodila za pakiranje P300 iz 4.1.4.1.".
"359 Raztopina nitroglicerina v alkoholu z več kot 1 %, toda največ 5 %
nitroglicerina, mora biti razvrščena v razred 1 in uvrščena v UN št. 0144, če
niso izpolnjene vse zahteve iz navodila za pakiranje P300 iz 4.1.4.1.".
"360 Vozila, ki jih poganjajo le litijeve kovinske ali litijeve ionske baterije, morajo biti
uvrščena pod vpis UN 3171 vozila na baterijski pogon.".
"361 Vpis velja za električne dvoslojne kondenzatorje z zmogljivostjo shranjevanja
energije nad 0,3 Wh. Kondenzatorji z zmogljivostjo shranjevanja energije do
0,3 Wh ne spadajo v ADR. Zmogljivost shranjevanja energije pomeni energijo,
ki jo vsebuje kondenzator, če jo izračunamo s pomočjo nazivne napetosti in
zmogljivosti. Vsi kondenzatorji, za katere velja ta vpis, vključno s
kondenzatorji, ki vsebujejo elektrolit, ki ne ustreza merilom za razvrstitev v
noben razred nevarnega blaga, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
(a)

kondenzatorji, ki niso vgrajeni v opremo, se morajo prevažati izpraznjeni.
Kondenzatorji, vgrajeni v opremo, se morajo prevažati izpraznjeni ali
zaščiteni pred kratkim stikom,

(b)

vsak kondenzator mora biti med prevozom zaščiten pred morebitno
nevarnostjo kratkega stika:
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(i)

če je zmogljivost shranjevanja energije kondenzatorja do 10 Wh ali
če ima vsak kondenzator v modulu zmogljivost shranjevanja
energije do 10 Wh, mora biti kondenzator ali modul zaščiten pred
kratkim stikom ali opremljen s kovinskim trakom, ki povezuje
sponke, in

(ii)

če ima kondenzator ali kondenzator v modulu zmogljivost
shranjevanja energije nad 10 Wh, mora biti kondenzator ali modul
opremljen s kovinskim trakom, ki povezuje sponke,

(c)

kondenzatorji, ki vsebujejo nevarno blago, morajo biti zasnovani tako, da
so zmožni vzdržati tlačno razliko 95 kPa,

(d)

kondenzatorji morajo biti zasnovani in zgrajeni tako, da so zmožni z
varnostnim ventilom ali oslabljenim mestom v ohišju kondenzatorja
varno sprostiti pritisk, ki lahko nastane med uporabo. Embalaža ali
oprema, v katero je kondenzator vgrajen, mora zadržati vso tekočino, ki
se sprosti ob izravnavi pritiska, in

(e)

na kondenzatorjih mora biti označena zmogljivost shranjevanja energije
v Wh.

Za kondenzatorje, ki vsebujejo elektrolit, ki ne ustreza merilom za razvrstitev v
nobenega od razredov nevarnega blaga, tudi ko so vgrajeni v opremo, se
druge določbe ADR ne uporabljajo.
Za kondenzatorje z zmogljivostjo shranjevanja energije do 10 Wh, ki vsebujejo
elektrolit, ki ustreza razvrstitvenim merilom za kateri koli razred nevarnega
blaga, se druge določbe ADR ne uporabljajo, če so nepakirani zmožni prestati
preizkus s padcem na trdo površino z višine 1,2 metra, ne da bi izgubili
vsebino.
Za kondenzatorje, ki vsebujejo elektrolit, ki ustreza razvrstitvenim merilom za
kateri koli razred nevarnega blaga, ki niso vgrajeni v opremo in je njihova
zmogljivost shranjevanja energije nad 10 Wh, se uporabljajo določbe ADR.
Za kondenzatorje, vgrajene v opremo, ki vsebujejo elektrolit, ki ustreza
razvrstitvenim merilom za kateri koli razred nevarnega blaga, se druge
določbe ADR ne uporabljajo, če je oprema pakirana v močno zunanjo
embalažo, ki je narejena iz primernega materiala, dovolj močna ter primerno
zasnovana glede na njeno nameravano rabo in je narejena tako, da
preprečuje nenamerno delovanje kondenzatorjev med prevozom. Velika
robustna oprema, ki vsebuje kondenzatorje, se lahko prevaža nepakirana ali
na paletah, če oprema, v kateri so kondenzatorji, slednjim zagotavlja
enakovredno zaščito.
OPOMBA: Kondenzatorji, ki po zasnovi ohranjajo napetost na sponkah (npr.
asimetrični kondenzatorji), ne spadajo pod ta vpis.".
"362 (Rezervirano)".
"363 Vpis velja tudi za tekoče gorivo v posodah, ki so sestavni del opreme ali
strojev (npr. generatorjih, kompresorjih, grelnih telesih) po njihovem prvotnem
tipu zasnove, razen tistih, ki so izvzeta v skladu z odstavkoma (a) ali (b)
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podrazdelka 1.1.3.3, in tistih, katerih količina ne presega vrednosti v koloni
(7a) tabele A v poglavju 3.2. Zanje ne veljajo druge določbe ADR, če je
upoštevano:
(a)

posoda ustreza zahtevam za izdelavo pristojnega organa v državi
izdelave2,

(b)

vsi ventili ali odprtine (npr. odprtine za odzračevanje) v posodi, ki
vsebuje nevarno blago, so med prevozom zaprti,

(c)

oprema ali stroji so usmerjeni tako, da se prepreči nenamerno iztekanje
nevarnega blaga, in zavarovani s sredstvi, ki so zmožni zadržati stroje
ali opremo in preprečiti premikanje med prevozom, ki bi spremenilo
postavitev ali povzročilo poškodbe,

(d)

če je prostornina posode nad 60 litrov, vendar ni večja od 450 litrov, se
stroji ali oprema označijo na eni zunanji strani v skladu s 5.2.2, če pa je
prostornina nad 450 litrov, vendar ni večja od 1500 litrov, se stroji ali
oprema označijo na vseh štirih zunanjih straneh v skladu s 5.2.2 in

(e)

če je prostornina posode nad 1500 litrov, se stroji ali oprema označijo s
tablo (veliko nalepko) nevarnosti na vseh štirih zunanjih straneh v skladu
s 5.3.1.1.1, zanje velja zahteva iz 5.4.1, prevozna listina pa vsebuje
navedbo: "Prevoz v skladu s posebno določbo 363".".

"364 Predmet se sme prevažati v skladu z določbami poglavja 3.4 samo, če je
tovorek, pripravljen za prevoz, sposoben prestati preizkus v skladu s preizkusi
serije 6 (d) I. dela Priročnika preizkusov in meril, kot jih določi pristojni organ.".
"365 Za proizvedene instrumente in predmete, ki vsebujejo živo srebro, glej UN št.
3506.".
"366 Za proizvedene instrumente in predmete, ki ne vsebujejo več kot 1 kg živega
srebra, ne veljajo določbe ADR.".
"657 Ta vpis se uporablja le za tehnično čisto snov. Za zmesi sestavin UNP glej UN
št. 1965 ali UN št. 1075 v povezavi z opombo 2 k 2.2.2.3.".
"658 Za UN št. 1057 VŽIGALNIKI, ki ustrezajo standardu EN ISO 9994:2006 +
A1:2008 "Vžigalniki – Varnostna specifikacija", in UN št. 1057 POLNILCI
PLINSKIH VŽIGALNIKOV se lahko pri prevozu uporabljajo samo določbe iz
3.4.1 od točke (a) do (h), 3.4.2 (razen pri 30 kg skupne bruto mase), 3.4.3
(razen pri 20 kg skupne bruto mase), 3.4.11 in 3.4.12, če so izpolnjene
naslednje zahteve:
(a)

skupna bruto masa posameznega tovorka ne presega 10 kg,

(b)

na vozilu se ne prevaža več kot 100 kg skupne bruto mase takih
tovorkov,

2

Na primer: skladna z ustreznimi določbami Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES (Uradni list Evropske unije št. L 157 z dne 9. junija
2006, str. 0024–0086).

26

Stran

1982 /

Št.

14 / 15. 2. 2013
(c)

Uradni list Republike Slovenije

vsaka zunanja embalaža je razločno in obstojno označena z ustrezno
oznako "UN 1057 VŽIGALNIKI" ali "UN 1057 POLNILNCI PLINSKIH
VŽIGALNIKOV".".

"659 Snovi, ki imajo v koloni (9a) in koloni (11) tabele A v poglavju 3.2 navedeno
posebno določbo PP86 oziroma TP7 in je zato iz prostora za hlape treba
iztisniti zrak, se ne smejo prevažati pod to UN številko, ampak pod ustrezno
UN številko, kot je navedena v tabeli A v poglavju 3.2.
OPOMBA: Glej tudi 2.2.2.1.7.".
"660 Pri prevozu sistemov za shranjevanje plina, zasnovanih za vgradnjo v
motorna vozila, ki vsebujejo plin, ni treba upoštevati določb podrazdelka
4.1.4.1 ter poglavij 5.2, 5.4 in 6.2 ADR, če so izpolnjene naslednje zahteve:
(a)

Sistemi za shranjevanje plina morajo ustrezati zahtevam Pravilnika ECE
št. 67, sprememba 25, Pravilnika ECE št. 110, sprememba 16 ali
pravilnika ECE št. 1157 ali Uredbe (ES) št. 79/20098 v povezavi z Uredbo
(EU) št. 406/20109.

(b)

Sistemi za shranjevanje plina morajo biti nepredušni in ne smejo imeti
znakov zunanje poškodbe, ki bi lahko vplivala na njihovo varnost.
OPOMBA 1: Merila je mogoče najti v standardu ISO 11623:2002
Premične plinske jeklenke – Periodični nadzor in preizkus jeklenk iz
kompozitnih mas (ali ISO DIS 19078 Plinske jeklenke – Pregled
vgradnje jeklenk in periodični preizkusi visokotlačnih plinskih jeklenk za
zemeljski plin za pogon motornih vozil).
OPOMBA 2: Če sistemi za shranjevanje plina niso nepredušni, so
prenapolnjeni ali so tako poškodovani, da to lahko vpliva na njihovo
varnost, se smejo prevažati samo v zasilni embalaži v skladu z ADR.

(c)

Če je sistem za shranjevanje plina opremljen z dvema ali več zaporedno
vgrajenimi ventili, morata biti dva ventila zaprta tako, da sta med
običajnimi prevoznimi pogoji neprepustna za pline. Če je samo en ventil
ali samo eden pravilno deluje, morajo biti vse odprtine razen odprtine

5

Pravilnik ECE št. 67 (Enotne določbe o: I. homologaciji posebne opreme motornih vozil, ki za pogon
uporabljajo utekočinjen naftni plin, II. homologaciji vozil s posebno opremo, ki je vgrajena za uporabo
utekočinjenega naftnega plina za pogon, kar zadeva vgradnjo te opreme).

6

Pravilnik ECE št. 110 (Enotne določbe o: I. posebnih sestavnih delih motornih vozil, ki za pogon
uporabljajo stisnjen zemeljski plin (CNG), II. vozilih v zvezi z vgradnjo posebnih sestavnih delov homologiranega
tipa za uporabo stisnjenega zemeljskega plina (CNG) za pogon).

7

Pravilnik ECE št. 115 (Enotne določbe o homologaciji: I. posebnih sistemov za dodatno opremljanje z
UNP (utekočinjenim naftnim plinom), ki se vgradijo v motorna vozila za uporabo UNP za pogon II. posebnih
sistemov za dodatno opremljanje s CNG (stisnjenim zemeljskim plinom), ki se vgradijo v motorna vozila za
uporabo CNG za pogon).

8

Uredba (ES) št. 79/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o homologaciji
motornih vozil s pogonom na vodik in spremembi Direktive 2007/46/ES.

9

Uredba Komisije (EU) št. 406/2010 z dne 26. aprila 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 79/2009
Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil s pogonom na vodik.
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naprave za razbremenitev tlaka zaprte tako, da so med običajnimi
prevoznimi pogoji neprepustne za pline.
(d)

Sistemi za shranjevaje plina se morajo prevažati tako, da naprava za
razbremenitev tlaka ni ovirana in da se prepreči vsakršna poškodba na
ventilih in vseh drugih delih sistemov za shranjevanje plina, ki so pod
tlakom, ter tudi nenamerno izpuščanje plina med običajnimi prevoznimi
pogoji. Sistem za shranjevanje plina mora biti zavarovan tako, da ne
more drseti, se kotaliti ali navpično premikati.

(e)

Sistemi za shranjevaje plina morajo ustrezati določbam iz 4.1.6.8 (a),
(b), (c), (d) ali (e).

(f)

Izpolnjene morajo biti določbe poglavja 5.2 o oznakah in nalepkah,
razen če se sistemi za shranjevanje plina prevažajo v napravi za
pretovor. V tem primeru morajo biti oznake in nalepke nevarnosti
nameščene na napravi za pretovor.

(g)

Dokumentacija
Vsako pošiljko, ki se prevaža v skladu s to posebno določbo, mora
spremljati prevozna listina z najmanj naslednjimi informacijami:
(i)

UN številka plina, ki je v sistemih za shranjevanje plina, pred
katero sta črki "UN",

(ii)

uradno ime plina,

(iii)

številka vzorca nalepke nevarnosti,

(iv)

število sistemov za shranjevanje plina,

(v)

za utekočinjene pline: neto masa plina v kg za vsak sistem za
shranjevanje plina in
za stisnjenih pline: nazivna prostornina v litrih za vsak sistem za
shranjevanje plina, ki ji sledi nazivni delovni tlak,

(vi)

ime in naslov pošiljatelja in prejemnika.

Podatki od (i) do (v) morajo biti navedeni v skladu z enim od teh
primerov:
primer 1: "UN 1971 zemeljski plin, stisnjen, 2.1, 1 sistem za shranjevanje
plina s skupaj 50 l, 200 bar",
primer 2: "UN 1965 ogljikovodikov plin, zmes, utekočinjena, n.d.n, 2.1, 3
sistemi za shranjevanje plina, vsak z neto maso plina 15 kg".
OPOMBA: Vse druge določbe sporazuma ADR se uporabljajo.".
"661 Prevoz poškodovanih litijevih baterij, ki niso zbrane in pripravljene za prevoz
na odlagališče v skladu s posebno določbo 636, je dovoljen le ob dodatnih
pogojih, ki jih določi pristojni organ države pogodbenice ADR. Pri tem lahko
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prizna odobritev pristojnega organa države, ki ni pogodbenica ADR, če je bila
odobritev izdana v skladu s postopkom, določenim v ADR ali RID.
Za to blago se lahko uporabljajo samo embalažne metode, ki jih odobri
pristojni organ.
Pristojni organ lahko določi strožjo prevozno skupino ali kod omejitve za
predor, kar mora biti vključeno v odobritev pristojnega organa.
Vsako pošiljko mora spremljati kopija odobritve pristojnega organa ali pa mora
biti v prevozni listini sklic na odobritev pristojnega organa.
Pristojni organ države pogodbenice ADR, ki izda odobritev v skladu s to
posebno določbo, mora o tem obvestiti sekretariat UNECE, zaradi objave
informacije na njihovih spletnih straneh.
OPOMBA: Pri izdaji odobritve za prevoz poškodovanih litijevih baterij je treba
upoštevati tehnične zahteve, ki jih priporočajo Združeni narodi.
Med poškodovane litijeve baterije spadajo predvsem:
–

baterije, ki jih kot poškodovane določi proizvajalec zaradi varnostnih
razlogov,

–

baterije s poškodovanim ali precej preoblikovanim ohišjem,

–

baterije, ki puščajo ali iz katerih izhaja plin in

–

baterije s pomanjkljivostmi, ki jih ni mogoče odkriti na mestu pregleda
pred prevozom.".

Poglavje 3.4
V 3.4.1 (g) se pred številko "7.5.7" doda "7.5.2.4,".
V 3.4.1 (h) se za številko "8.6.3.3" doda "in 8.6.4"
3.4.2 se spremeni tako, da se glasi.
"3.4.2
Nevarno blago mora biti pakirano samo v notranjo embalažo, nameščeno v
ustrezno zunanjo embalažo. Uporabljati se sme vmesna embalaža. Poleg
tega morajo biti pri predmetih podrazreda 1.4, skupine združljivosti S, v celoti
izpolnjene določbe iz razdelka 4.1.5. Uporaba notranje embalaže ni potrebna
za prevoz predmetov, kot so aerosoli ali "majhne posode za plin". Skupna
bruto masa tovorka ne sme presegati 30 kg.".
V 3.4.3 se besedilo "Za nevarno blago, ki se prevaža po določbah tega poglavja, je kot
zunanja embalaža za predmete ali notranjo embalažo" nadomesti z "Razen za predmete
podrazreda 1.4, skupine združljivosti S, je za nevarno blago, ki se prevaža po določbah tega
poglavja kot zunanja embalaža za predmete ali notranja embalaža".
Točka (a) 3.4.13 se spremeni tako, da se glasi:
"(a) Prevozne enote z največjo dovoljeno maso nad 12 ton, v katerih se
prevaža nevarno blago, pakirano v omejenih količinah, morajo biti
spredaj in zadaj označene v skladu s 3.4.15, razen če prevozna enota
vsebuje drugo nevarno blago, za katero se v skladu s 5.3.2 zahteva
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označitev z oranžnimi tablami. V tem primeru je lahko prevozna enota
označena samo z zahtevanimi oranžnimi tablami ali pa z oranžnimi
tablami v skladu s 5.3.2 in oznakami v skladu s 3.4.15.".
Točka (b) 3.4.13 se spremeni tako, da se glasi:
"(b) Zabojniki na prevoznih enotah z največjo dovoljeno maso nad 12 ton, v
katerih se prevaža nevarno blago, pakirano v omejenih količinah, morajo
biti označeni v skladu s 3.4.15 na vseh štirih straneh, razen če zabojnik
vsebuje drugo nevarno blago, za katero se zahteva označitev s tablo
(veliko nalepko) nevarnosti v skladu s 5.3.1. V tem primeru je lahko
zabojnik označen samo z zahtevanimi tablami (velikimi nalepkami)
nevarnosti ali pa s tablami (velikimi nalepkami) nevarnosti v skladu s
5.3.1 in oznakami v skladu s 3.4.15.
Z oznakami ni treba označevati prevozne enote, razen če oznake,
nameščene na zabojniku, niso vidne z zunanjih strani prevozne enote. V
tem primeru mora biti enaka oznaka nameščena spredaj in zadaj na
prevozni enoti.".
Poglavje 3.5
Doda se nov podrazdelek 3.5.1.4, ki se glasi:
"3.5.1.4
Za izvzete količine nevarnega blaga, uvrščenega v kode E1, E2, E4 in E5, pri
katerih je največja neto količina nevarnega blaga na notranjo embalažo
omejena na 1 ml za tekočine in pline in na 1 g za trdne snovi in največja neto
količina na zunanjo embalažo ne presega 100 g za trdne snovi ali 100 ml za
tekočine in pline, se uporabljajo le:
(a)

določbe iz 3.5.2, le da se vmesna embalaža ne zahteva, če je notranja
embalaža varno zapakirana v zunanji embalaži s polnilnim materialom
tako, da se med običajnimi prevoznimi pogoji ne more zlomiti, preluknjati
ali izpuščati vsebine. Pri tekočinah mora zunanja embalaža vsebovati
dovolj absorpcijskega materiala, da vpije celotno vsebino notranje
embalaže, in

(b)

določbe iz 3.5.3.".

4. DEL
Poglavje 4.1
V 4.1.1.2 se v opombi številka "4.1.1.19" nadomesti s "4.1.1.21".
V 4.1.1.3 in 4.1.1.9 se številka "6.3.2" nadomesti s "6.3.5".
Dosedanji odstavek 4.1.1.16 postane odstavek 4.1.1.17, doda se nov odstavek 4.1.1.16, ki
se glasi:
"4.1.1.16
Če se led uporablja kot hladilno sredstvo, ne sme vplivati na celovitost
embalaže.".
Dosedanji podrazdelek 4.1.1.17 postane nov podrazdelek 4.1.1.18.
Dosedanji podrazdelek 4.1.1.18 postane nov podrazdelek 4.1.1.19.
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V dosedanjem odstavku 4.1.1.18.1, ki postane nov odstavek 4.1.1.19.1, se besedilo
"4.1.1.18.2 in 4.1.18.3" nadomesti s "4.1.1.19.2 in 4.1.19.3".
Dosedanji odstavek 4.1.1.18.2 postane nov odstavek 4.1.1.19.2.
Dosedanji odstavek 4.1.1.18.3 postane nov odstavek 4.1.1.19.3.
Doda se nov podrazdelek 4.1.1.20, ki se glasi:
"4.1.1.20
Uporaba zasilnih tlačnih posod
4.1.1.20.1

Za poškodovane, pokvarjene, netesne ali neskladne tlačne posode se smejo
uporabiti zasilne tlačne posode v skladu s 6.2.3.11.
OPOMBA: Zasilna tlačna posoda se lahko uporabi kot ovojna embalaža v
skladu s 5.1.2. Če se uporabi kot ovojna embalaža, mora biti označena v
skladu s 5.1.2.1 in ne v skladu s 5.2.1.3.

4.1.1.20.2

Tlačne posode morajo biti nameščene v ustrezno velike zasilne tlačne
posode. V isto zasilno tlačno posodo se lahko namesti več tlačnih posod, če
je njihova vsebina znana in med seboj ne reagirajo nevarno (glej 4.1.1.6).
Sprejeti je treba ustrezne ukrepe, da se prepreči premikanje tlačnih posod v
zasilni tlačni posodi, npr. z ločilnimi pregradami, pričvrstitvijo ali polnilnim
materialom.

4.1.1.20.3

Tlačna posoda se sme postaviti v zasilno tlačno posodo, če:
(a)

je zasilna tlačna posoda v skladu s 6.2.3.11 in je na voljo izvod
certifikata o tipski odobritvi,

(b)

se deli zasilne tlačne posode, ki so ali za katere obstaja verjetnost, da
bodo v neposrednem stiku z nevarnim blagom, pod vplivom tega
nevarnega blaga poškodujejo ali kako drugače poslabšajo in ne
povzročijo nevarnih učinkov (npr. s kataliziranjem reakcije ali z reakcijo z
nevarnim blagom) in

(c)

sta tlak in prostornina vsebine vsebovanih tlačnih posod omejena tako,
da pri popolni izpraznitvi v zasilno tlačno posodo tlak v zasilni tlačni
posodi pri 65 °C ne preseže preizkusnega tlaka zasilne tlačne posode
(za pline glej navodilo za pakiranje P200 (3) v 4.1.4.1). Upoštevati je
treba zmanjšanje uporabne prostornine zasilne tlačne posode, npr.
zaradi morebitne vsebovane opreme in polnilnega materiala.

4.1.1.20.4

Na zasilni tlačni posodi, namenjeni prevozu, morajo biti uradno ime, UN
številka, pred katero sta črki "UN", in nalepka(e) nevarnosti v skladu z
določbami za tovorke v poglavju 5.2, ki ustrezajo nevarnemu blagu v
vsebovanih tlačnih posodah.

4.1.1.20.5

Zasilne tlačne posode je treba po vsaki uporabi očistiti, razpliniti in vizualno
pregledati z notranje in zunanje strani. Vsaj vsakih pet let morajo biti redno
pregledane in preizkušene v skladu s 6.2.3.5.".

Dosedanji podrazdelek 4.1.1.19 postane nov podrazdelek 4.1.1.21.
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V dosedanjem odstavku 4.1.1.19.1, ki postane nov odstavek 4.1.1.21.1, se besedilo
"4.1.1.19.3 do 4.1.1.19.5" nadomesti s "4.1.1.21.3 do 4.1.1.21.5", številka "4.1.1.19.6" se
nadomesti s "4.1.1.21.6", številka "4.1.1.19.2" pa z "4.1.1.21.2".
Dosedanji odstavek 4.1.1.19.2 postane nov odstavek 4.1.1.21.2.
V dosedanjem odstavku 4.1.1.19.3, ki postane nov odstavek 4.1.1.21.3, se številka
"4.1.1.19.6" nadomesti s "4.1.1.21.6" (dvakrat), številka "4.1.1.19.1" se nadomesti s
"4.1.1.21.1" (štirikrat), številka "4.1.1.19.4" se nadomesti s "4.1.1.21.4", številka "4.1.1.19.5"
se nadomesti s "4.1.1.21.5", številka "4.1.1.19.2" pa s "4.1.1.21.2".
V dosedanjem odstavku 4.1.1.19.4, ki postane nov odstavek 4.1.1.21.4, se številka
"4.1.1.19.3" nadomesti s "4.1.1.21.3", številka "4.1.1.19.6" pa s "4.1.1.21.6".
V dosedanjem odstavku 4.1.1.19.5, ki postane nov odstavek 4.1.1.21.5, se številka
"4.1.1.19.1" nadomesti s "4.1.1.21.1" (dvakrat), številka "4.1.1.19.2" se nadomesti s
"4.1.1.21.2" (petkrat), številka "4.1.1.19.3" pa s "4.1.1.21.3" (dvakrat).
V dosedanjem odstavku 4.1.1.19.6, ki postane nov odstavek 4.1.1.21.6, se številka
"4.1.1.19.5" nadomesti s "4.1.1.21.5", številka "4.1.1.19.6" se nadomesti s "4.1.1.21.6"
(dvakrat), v novi tabeli 4.1.1.21.6 pa se v stolpcu "Embalažna skupina" za UN št. 1169, 1197,
1266, 1286 in 1287 "I/II/III" nadomesti z "II/III".
V točki (b) 4.1.3.6.1 se besedilo "in svežnjih jeklenk" nadomesti s ", svežnjih jeklenk in
zasilnih tlačnih posodah".
V 4.1.3.8.2 se v opombi številko "3.4.6" nadomesti s "3.4.1".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P001 pri "Mešani embalaži" v koloni za "Zunanjo
embalažo" vpis pod "sodi" spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
plastični (1H1, 1H2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P001 pri "Mešani embalaži" v koloni za "Zunanjo
embalažo" pri vpisu "zaboji" za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z
besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)

250 kg

400 kg

400 kg".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P001 pri "Mešani embalaži" v koloni za "Zunanjo
embalažo" vpis pod "ročke" spremeni tako, da se glasi:
"jeklene (3A1, 3A2)
aluminijaste (3B1, 3B2)
plastične (3H1, 3H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P002 pri "Mešani embalaži" v koloni za "Zunanjo
embalažo" vpis pod "sodi" spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
plastični (1H1, 1H2)
iz vezanega lesa (1D)
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iz stisnjenih vlaken (1G)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P002 pri "Mešani embalaži" v koloni za "Zunanjo
embalažo" pri vpisu "zaboji" za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z
besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)

400 kg

400 kg

400 kg".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P002 pri "Mešani embalaži" v koloni za "Zunanjo
embalažo" vpis pod "ročke" spremeni tako, da se glasi:
"jeklene (3A1, 3A2)
aluminijaste (3B1, 3B2)
plastične (3H1, 3H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P002 pri "Posamični embalaži", pri vpisu "zaboji" za
vrstico z besedilom "aluminijasti (4B) e" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N) e

ni dovoljeno

400 kg

400 kg".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P003 v posebnem pogoju pakiranja PP17 črta "1950 in",
besedilo posebnega pogoja pakiranja PP87 pa se spremeni tako, da se glasi "PP87
(Črtano)", v posebnem pogoju pakiranja po RID in ADR RR6 pa se besedilo "UN 1950 in
2037 prevažata" nadomesti z "UN 2037 prevaža".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P003 doda nov posebni pogoj pakiranja PP90, ki se
glasi:
"PP90 Za UN št. 3506 je treba uporabiti zaprto notranjo oblogo ali vreče iz močnega
nepredušnega materiala, odpornega proti predrtju, ki ne prepušča živega srebra in
preprečuje uhajanje snovi iz tovorka ne glede na njegov položaj.".
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P004 spremeni tako, da se glasi:
"P004

NAVODILO ZA PAKIRANJE

P004

Navodilo velja za UN št. 3473, 3476, 3477, 3478 in 3479.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste embalaže:
(1)

Za vložke gorivnih celic, če so izpolnjene splošne določbe iz 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3,
4.1.1.6 in 4.1.3:
sodi (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
ročke (3A2, 3B2, 3H2).
Embalaža mora ustrezati zahtevam za embalažno skupino II.

(2)

Za vložke gorivnih celic, pakirane z opremo: močna zunanja embalaža, ki ustreza
splošnim določbam iz 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 in 4.1.3.
Če so vložki gorivnih celic pakirani z opremo, morajo biti pakirani v notranji embalaži ali
nameščeni v zunanji embalaži s polnilnim materialom ali pregrado(ami) tako, da so
vložki gorivnih celic zaščiteni pred poškodbami, ki bi nastale zaradi premikanja ali
premeščanja vsebine v zunanji embalaži.
Oprema mora biti zavarovana pred premikanjem v zunanji embalaži.
V tem navodilu za pakiranje pomeni "oprema" napravo, ki potrebuje za svoje delovanje
vložke gorivnih celic, s katerimi je pakirana.

(3)

Za vložke gorivnih celic, vsebovane v opremi: močna zunanja embalaža, ki ustreza
splošnim določbam iz 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.6 in 4.1.3.
Velika robustna oprema (glej 4.1.3.8), ki vsebuje vložke gorivnih celic, se lahko prevaža
nepakirana. Pri vložkih gorivnih celic, vsebovanih v opremi, mora biti celoten sistem
zavarovan pred kratkim stikom in nenamerno sprožitvijo delovanja.".
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P010 pri "Mešani embalaži" v koloni za "Zunanjo
embalažo" besedilo "jekleni (1A2)" nadomesti z "jekleni (1A1, 1A2)", besedilo "plastični
(1H2)" pa s "plastični (1H1, 1H2)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P010 na koncu doda nova vrstica, ki se glasi:
"Jeklene tlačne posode, če so izpolnjene splošne določbe iz 4.1.3.6.".

V 4.1.4.1 se v navodilih za pakiranje P110(b), P111, P112(a), P112(b), P112(c), P113,
P114(a), P114(b), P115, P116, P130, P131, P132(a), P132(b), P133, P134, P135, P136,
P137, P138, P139, P140, P141, P142, P143 in P144 v vseh primerih črta "in oprema".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P111 v koloni za "Notranjo embalažo" pred besedilom
"ovojne pole" dodata novi vrstici z besedilom, ki se glasi:
"posode
lesene".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P111 v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P111 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P111 posebni pogoj pakiranja PP43 spremeni tako, da
se glasi:
"PP43 Za UN št. 0159 notranja embalaža ni potrebna, če se za zunanjo embalažo
uporabljajo kovinski (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 ali 1N2) ali plastični (1H1 ali 1H2)
sodi.".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P112(a) v koloni za "Notranjo embalažo" pri vpisu
"posode" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: "lesene".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P112(a) v koloni za "Vmesno embalažo" pri vpisu
"posode" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: "lesene".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P112(a) v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu
"zaboji" za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P112(a) v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P112(b) v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu
"zaboji" za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P112(b) v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P112(c) v koloni za "Vmesno embalažo" pri vpisu
"posode" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: "lesene".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P112(c) v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod
"zaboji" spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (4A)
aluminijasti (4B)
iz drugih kovin (4N)
iz navadnega naravnega lesa (4C1)
iz naravnega lesa, prahotesni (4C2)
iz vezanega lesa (4D)
iz predelanega lesa (4F)
iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G)
iz trdne plastike (4H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P112(c) v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P113 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "zaboji"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (4A)
aluminijasti (4B)
iz drugih kovin (4N)
iz navadnega naravnega lesa (4C1)
iz naravnega lesa, prahotesni (4C2)
iz vezanega lesa (4D)
iz predelanega lesa (4F)
iz plošč iz stisnjenih vlaken (4G)
iz trdne plastike (4H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P113 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P114(a) v koloni za "Notranjo embalažo" pri vpisu
"posode" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: "lesene".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P114(a) v koloni za "Vmesno embalažo" dodata dve
novi vrstici z besedilom, ki se glasi:
"ločilne pregrade
lesene".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P114(a) v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu
"zaboji" za vrstico z besedilom "jekleni (4A)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"kovinski, razen jeklenih ali aluminijastih (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P114(a) v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P114(a) posebni pogoj pakiranja PP43 spremeni tako,
da se glasi:
"PP43 Za UN št. 0342 notranja embalaža ni potrebna, če se za zunanjo embalažo
uporabljajo kovinski (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 ali 1N2) ali plastični (1H1 ali 1H2)
sodi.".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P114(b) v koloni za "Notranjo embalažo" pri vpisu
"posode" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: "lesene".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P114(b) v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P114(b) v posebnem pogoju pakiranja PP52 besedilo
"1A2 ali 1B2" nadomesti z "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 ali 1N2".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P115 v koloni za "Notranjo embalažo" pri vpisu "posode"
doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: "lesene".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P115 v koloni za "Vmesno embalažo" za dosedanjim
besedilom dodata novi vrstici z besedilom, ki se glasi:
"posode
lesene".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P115 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
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iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P115 posebni pogoj pakiranja PP60 spremeni tako, da
se glasi:
"PP60 Za UN št. 0144 se ne smejo uporabljati aluminijasti sodi (1B1 in 1B2) in sodi iz drugih
kovin, razen jeklenih ali aluminijastih (1N1 in 1N2).".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P116 v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P116 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpisa pod "sodi" in
"ročke" spremenita tako, da se glasita:
"sodi
jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)
ročke
jeklene (3A1, 3A2)
plastične (3H1, 3H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P130 v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P130 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P131 v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P131 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P132(a) v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu
"zaboji" za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P132(b) v koloni za "Notranjo embalažo" pri vpisu
"posode" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: "lesene".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P132(b) v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu
"zaboji" za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P133 v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P134 v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P134 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P135 v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P135 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P136 v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P136 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P137 v koloni za "Notranjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: "leseni".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P137 v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P137 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)

aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P138 v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P138 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P139 v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P139 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P140 v koloni za "Vmesno embalažo" za vpisom za
"vreče" dodata novi vrstici z besedilom, ki se glasi:
"posode
lesene".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P140 v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P140 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P140 posebna določba PP75 spremeni tako, da se glasi:
"PP75 Za UN št. 0101 se ne smejo uporabljati zaboji in sodi iz jekla, aluminija in drugih
kovin.".
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P141 v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P141 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P142 v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P142 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P143 v koloni za "Notranjo embalažo" pri vpisu "posode"
doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: "lesene".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P143 v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P143 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P144 v koloni za "Notranjo embalažo" pri vpisu "posode"
doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: "lesene".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P144 v koloni za "Zunanjo embalažo" pri vpisu "zaboji"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"iz drugih kovin (4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P144 v koloni za "Zunanjo embalažo" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi:
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
plastični (1H1, 1H2)".
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (3) (d) v opombi besedilo ", ki je te posode odobril"
nadomesti z "ali pooblaščeni organ, ki je izdal tipsko odobritev".
V 4.1.4.1 v navodilu za pakiranje P200 v sedmem odstavku dosedanje besedilo postane nov
pododstavek (a), doda se nov pododstavek (b), ki se glasi:
"(b) UNP, ki se polni v jeklenke, mora biti zelo kakovosten. Če UNP, ki se ga
polni, ustreza omejitvam glede korozije, kot so določene v ISO
9162:1989, se šteje, da je ta zahteva izpolnjena.".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (9) besedilo "države pogodbenice ADR, ki je izdal
tehnične predpise za zasnovo in izdelavo" nadomesti z "ali pooblaščeni organ, ki je izdal
tipsko odobritev".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (10) besedilo
"Pojasnila za kolono “Posebni pogoji pakiranja”:
Združljivost materiala (za pline glej ISO 11114-1:1997 in ISO 11114-2:2000)
a:
Tlačne posode iz aluminijevih zlitin niso dovoljene.
b:
Bakreni ventili se ne smejo uporabljati.
c:
Kovinski deli, ki so v stiku z vsebino, ne smejo vsebovati več kot 65 %
bakra.
d:
Uporabljajo se lahko samo tiste jeklene tlačne posode, pri katerih vodik
ne povzroča krhkosti."
nadomesti z
"Združljivost materiala
a:
Tlačne posode iz aluminijevih zlitin se ne smejo uporabljati.
b:
Bakreni ventili se ne smejo uporabljati.
c:
Kovinski deli, ki so v stiku z vsebino, ne smejo vsebovati več kot 65 %
bakra.
d:
Uporabljajo se lahko samo tiste jeklene tlačne posode, ki so označene z
oznako "H" v skladu s 6.2.2.7.4 (p)."
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (11) črtata vrstici s standardoma "EN 1801:1998"
in "EN 12754:2001", črke "LPG" se nadomesti z "UNP" (trikrat), za dosedanjimi standardi pa
doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"(10) p
EN ISO
Plinske jeklenke – Jeklenke za acetilen – Pogoji in
11372:2011
kontrolna polnjenja (ISO 11372:2010)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (11) v tabeli 2 za UN št. 1008, 1859 in 2189 v
koloni "Posebni pogoji pakiranja" doda črka "a".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (11) v tabeli 2 za UN št. 1076, 1741 in 2418 v
koloni "Posebni pogoji pakiranja" doda črka "a,".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (11) v tabeli 3 za UN št. 1052 v koloni "Posebni
pogoji pakiranja" doda črka "a,".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (12) v točki 2.5 besedilo "ravni korozijske
kontaminacije iz EN 1440:2008, priloga E.1, črka b" nadomesti z "omejitvam glede korozije,
kot so določene v ISO 9162:1989".
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P201 spremeni tako, da se glasi:
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Navodilo velja za UN št. 3167, 3168 in 3169.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste embalaže:
(1)

Jeklenke in posode za plin, ki ustrezajo zahtevam za izdelavo, preizkušanje in
polnjenje, ki jih je odobril pristojni organ.

(2)

Mešana embalaža, če so izpolnjene splošne določbe iz 4.1.1 in 4.1.3:
zunanja embalaža:
sodi (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
ročke (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2),
notranja embalaža:
(a) za nestrupene pline: tesno zaprta steklena ali kovinska notranja embalaža
z največjo prostornino 5 litrov na tovorek,
(b)

za strupene pline: tesno zaprta steklena ali kovinska notranja embalaža z
največjo prostornino 1 liter na tovorek.

Embalaža mora ustrezati zahtevam za embalažno skupino III.".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P203 pod naslovom "Zahteve za zaprte krioposode:"
doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
"(8) Redni pregledi
Obdobje med rednimi pregledi in preizkusi naprav za razbremenitev
tlaka v skladu s 6.2.1.6.3 ne sme biti daljše od petih let.".
Doda se novo navodilo za pakiranje P206, ki se glasi:
"P206
NAVODILO ZA PAKIRANJE

P206

Navodilo velja za UN št. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 in 3505.
Če v ADR ni navedeno drugače, se lahko uporabljajo jeklenke in tlačni sodi, ki
ustrezajo veljavnim zahtevam iz poglavja 6.2.
(1)

Izpolnjeni morajo biti posebni pogoji pakiranja iz 4.1.6.

(2)

Obdobje med rednima pregledoma ne sme biti daljše od petih let.

(3)

Jeklenke in tlačni sodi se morajo polniti tako, da pri 50 °C neplinska faza ne
preseže 95 % prostornine, pri 60 °C pa ne smejo biti povsem polni. Ko so
jeklenke in tlačni sodi polni, notranji tlak pri 65 °C ne sme preseči njihovega
preizkusnega tlaka. Upoštevati je treba parni tlak in prostorninski raztezek vseh
snovi v jeklenkah in tlačnih sodih.

(4)

Najnižji preizkusni tlak mora biti v skladu z navodilom za pakiranje P200 za
potisni plin, vendar ne sme biti nižji od 20 barov.

Dodatna zahteva
Jeklenke in tlačni sodi se ne smejo izročiti za prevoz, če so povezani z opremo za
nanašanje s pršenjem, kot sta cev in brizgalna pištola.
Posebni pogoj pakiranja
PP89 Ne glede na 4.1.6.9 (b) je lahko za UN št. 3501, 3502, 3503, 3504 in 3505
prostornina uporabljenih jeklenk za enkratno uporabo do 1000 litrov, deljeno z
preizkusnim tlakom, izraženim v barih, če omejitve prostornine in tlaka
ustrezajo standardu za izdelavo ISO 11118:1999, ki največjo prostornino
omejuje na 50 litrov.".
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Doda se novo navodilo za pakiranje P207 ki se glasi:
"P207
NAVODILO ZA PAKIRANJE

P207

Navodilo velja za UN št. 1950.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste embalaže, če so izpolnjene splošne določbe iz
4.1.1 in 4.1.3:
(a)

sodi (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2).
Embalaža mora ustrezati zahtevam za embalažno skupino II.

(b)

toga zunanja embalaža za največjo neto maso, kot sledi:
plošče iz stisnjenih vlaken

55 kg

drugo, razen plošč iz stisnjenih vlaken

125 kg

Izpolnjevanje določb iz 4.1.1.3 se ne zahteva.
Embalaža mora biti zasnovana in izdelana tako, da se aerosoli med običajnimi
prevoznimi pogoji ne morejo premikati ali nenamerno prazniti.
Posebni pogoj pakiranja
PP87 Za UN št. 1950 odpadni aerosoli, ki se prevažajo v skladu s posebno določbo
327, mora biti embalaža prirejena tako, da zadrži vso prosto tekočino, ki bi se
utegnila razliti med prevozom, npr. z absorpcijskim materialom. Embalaža
mora imeti ustrezno odzračevanje, ki preprečuje nastajanje vnetljive zmesi z
zrakom in ustvarjanje tlaka.
Posebni pogoj pakiranja po RID in ADR
RR6

Če se UN 1950 prevaža kot vozovna pošiljka, se lahko kovinski izdelki pakirajo
tudi takole: zložijo se skupaj v enote na podstavke in prekrijejo z ustreznim
plastičnim pokrovom, ki jih drži na mestu; te enote se naložijo in ustrezno
pričvrstijo na palete.".

Dosedanje navodilo za pakiranje P206 postane navodilo za pakiranje P208.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P300 beseda "nitroglicerola" nadomesti z "nitroglicerina".
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P302 spremeni tako, da se glasi:
"P302
NAVODILO ZA PAKIRANJE

P302

Navodilo velja za UN št. 3269.
Uporablja se lahko naslednja mešana embalaža, če so izpolnjene splošne določbe iz
4.1.1 in 4.1.3:
Zunanja embalaža:
sodi (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
ročke (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Notranja embalaža:
Sredstva za aktiviranje (organski peroksid) sme biti največ 125 ml na
notranjo embalažo za tekočine oziroma največ 500 g za trdne snovi.
Osnovni izdelek in sredstvo za aktiviranje morata biti ločeno pakirana v
notranji embalaži.
Sestavine so lahko v isti zunanji embalaži, če ob razlitju med seboj ne reagirajo
nevarno.
Embalaža mora izpolnjevati zahteve za embalažno skupino II ali III po merilih za
razred 3, ki se uporabljajo za osnovni izdelek.".
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P400 (2) besedilo "(4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F ali 4G),
sodi (1A2, 1B2, 1N2, 1D ali 1G) ali ročke (3A2 ali 3B2)" nadomesti s "(4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2,
4D, 4F ali 4G), sodi (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1D ali 1G) ali ročke (3A1, 3A2, 3B1
ali 3B2)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P400 (3) besedilo "(1A2, 1B2 ali 1N2), ročke (3A2 ali
3B2) ali zaboji (4A ali 4B)" nadomesti z "(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 ali 1N2), ročke (3A1, 3A2,
3B1 ali 3B2) ali zaboji (4A, 4B ali 4N)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P401 odstavek (2) spremeni tako, da se glasi:
"(2) Mešana embalaža:
Zunanja embalaža:
sodi (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
ročke (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Notranja embalaža:
steklena, kovinska ali plastična embalaža, ki ima zapirala z navojem, z
največjo prostornino 1 liter.
Vsaka notranja embalaža mora imeti inertno oblogo in dovolj absorpcijskega
materiala, da vpije celotno vsebino posode.
Največja neto masa zunanje embalaže ne sme presegati 30 kg.".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P402 odstavek (2) spremeni tako, da se glasi:
"(2) Mešana embalaža:
zunanja embalaža:
sodi (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
ročke (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
notranja embalaža z največjo neto maso:
steklena

10 kg,

kovinska ali plastična

15 kg.

Vsaka notranja embalaža mora imeti zapirala z navojem.
Vsaka notranja embalaža mora imeti inertno oblogo in dovolj absorpcijskega materiala,
da vpije celotno vsebino posode.
Največja neto masa zunanje embalaže ne sme presegati 125 kg.".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P403 pod "Mešana embalaža" v koloni "Zunanja
embalaža" vpis pod "sodi" spremeni tako, da se glasi (vrednosti za največjo neto maso
ostanejo nespremenjene):
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P403 pod "Mešana embalaža" v koloni "Zunanja
embalaža" pri vpisu za "zaboje" za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z
besedilom, ki se gasi:
"iz drugih kovin (4N)
400 kg".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P403 pod "Mešana embalaža" v koloni "Zunanja
embalaža" vpis pod "ročke" spremeni tako, da se glasi (vrednosti za največjo neto maso
ostanejo nespremenjene):
"jeklene (3A1, 3A2)
aluminijaste (3B1, 3B2)
plastične (3H1, 3H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P404 (1) besedilo "1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B,
4C1, 4C2, 4D, 4F ali 4H2" nadomesti z "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A,
4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F ali 4H2".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P405 (1) (a) za "4B" doda ", 4N".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P406 (1) "1H2 ali 3H2" nadomesti z "1H1, 1H2, 3H1 ali
3H2".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P406 (2) za besedilom "4B" doda ", 4N".
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P407 spremeni tako, da se glasi:
"P407
NAVODILO ZA PAKIRANJE

P407

Navodilo velja za UN št. 1331, 1944, 1945 in 2254.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste embalaže, če so izpolnjene splošne določbe iz
4.1.1 in 4.1.3:
Zunanja embalaža:
sodi (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
ročke (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Notranja embalaža:
Vžigalice morajo biti tesno (nepredušno) pakirane v skrbno zaprti notranji
embalaži, da se prepreči nenamerni vžig med običajnimi prevoznimi pogoji.
Največja bruto masa tovorka ne sme presegati 45 kg, razen pri zabojih iz plošč iz
stisnjenih vlaken, ki ne smejo presegati 30 kg.
Embalaža mora ustrezati zahtevam za embalažno skupino III.
Posebni pogoj pakiranja:
PP27

UN št. 1331 »povsod vnetljive« vžigalice se z drugim nevarnim blagom ne
smejo pakirati v isto zunanjo embalažo, razen z varnostnimi ali povoščenimi
vžigalicami, ki pa morajo biti pakirane v ločeno notranjo embalažo.
Posamezna notranja embalaža ne sme vsebovati več kot 700 »povsod
vnetljivih« vžigalic.".

V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P408 spremeni tako, da se glasi:
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P408

Navodilo velja za UN št. 3292.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste embalaže, če so izpolnjene splošne določbe iz
4.1.1 in 4.1.3:
(1)

Za celice:
sodi (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
ročke (3A2, 3B2, 3H2).
Biti mora primerno oblazinjena, da se celice med prevozom ne dotikajo med
seboj ali z notranjo površino zunanje embalaže in da se ne morejo nevarno
premikati v zunanji embalaži.
Embalaža mora ustrezati zahtevam za embalažno skupino II.

(2)

Baterije se lahko prevažajo nepakirane ali v zaščitni embalaži (npr. v
popolnoma zaprti embalaži ali zabojih iz desk). Poli ne smejo biti obremenjeni z
drugimi baterijami ali materialom, ki je pakiran skupaj z baterijami.

Ni potrebno, da embalaža ustreza zahtevam iz 4.1.1.3.
Dodatna zahteva:
Celice in baterije morajo biti zaščitene pred kratkim stikom in izolirane tako, da se prepreči
kratek stik.".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P410 pod "Mešana embalaža" v koloni "Zunanja
embalaža" vpis pod "sodi" spremeni tako, da se glasi (vrednosti za največjo neto maso
ostanejo nespremenjene):
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
plastični (1H1, 1H2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)a".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P410 pod "Mešana embalaža" v koloni "Zunanja
embalaža" pri vpisu za "zaboje" za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z
besedilom, ki se gasi:
"iz drugih kovin (4N)
400 kg
400 kg".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P410 pod "Mešana embalaža" v koloni "Zunanja
embalaža" vpis pod "ročke" spremeni tako, da se glasi (vrednosti za največjo neto maso
ostanejo nespremenjene):
"jeklene (3A1, 3A2)
aluminijaste (3B1, 3B2)
plastične (3H1, 3H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P410 pod "Posamična embalaža" pri vpisu za "zaboje"
za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)c" doda nova vrstica z besedilom, ki se gasi:
400 kg
400 kg".
"iz drugih kovin (4N)c
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P411 spremeni tako, da se glasi:
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NAVODILO ZA PAKIRANJE

P411

Navodilo velja za UN št. 3270.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste embalaže, če so izpolnjene splošne določbe iz
4.1.1 in 4.1.3:
sodi (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
ročke (3A2, 3B2, 3H2),
če ni mogoča eksplozija zaradi povišanja notranjega tlaka.
Največja neto masa ne sme presegati 30 kg.".
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P500 spremeni tako, da se glasi:
"P500
NAVODILO ZA PAKIRANJE

P500

Navodilo velja za UN št. 3356.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste embalaže, če so izpolnjene splošne določbe iz
4.1.1 in 4.1.3:
sodi (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
ročke (3A2, 3B2, 3H2).
Embalaža mora ustrezati zahtevam za embalažno skupino II.
Generatorji se morajo prevažati v tovorku, ki izpolnjuje te zahteve, če se sproži
generator:
(a)

drugi generatorji v tovorku se ne sprožijo,

(b)

material, iz katerega je izdelana embalaža, ni vnetljiv, in

(c)

temperatura na zunanji površini tovorka ne presega 100 °C.".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P501 pod "Mešana embalaža" (1) besedilo "(4A, 4B,
4C1, 4C2, 4D, 4H2) ali sodi (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D) ali ročke (3A2, 3B2, 3H2)" nadomesti
s "(4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) ali sodi (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D)
ali ročke (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P502 pod "Mešana embalaža" v koloni "Zunanja
embalaža" vpis pod "sodi" spremeni tako, da se glasi (vrednosti za največjo neto maso
ostanejo nespremenjene):
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P502 pod "Mešana embalaža" v koloni "Zunanja
embalaža" pri vpisu za "zaboje" za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z
besedilom, ki se gasi:
"iz drugih kovin (4N)
125 kg".
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P503 pod "Mešana embalaža" v koloni "Zunanja
embalaža" vpis pod "sodi" spremeni tako, da se glasi (vrednosti za največjo neto maso
ostanejo nespremenjene):
"jekleni (1A1, 1A2)
aluminijasti (1B1, 1B2)
iz drugih kovin (1N1, 1N2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)
plastični (1H1, 1H2)".

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P503 pod "Mešana embalaža" v koloni "Zunanja
embalaža" pri vpisu za "zaboje" za vrstico z besedilom "aluminijasti (4B)" doda nova vrstica z
besedilom, ki se gasi:
"iz drugih kovin (4N)
125 kg".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P504 pod "Mešana embalaža" v prvem in drugem
odstavku besedilo "1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ali 4H2"
nadomesti z "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D,
4F, 4G ali 4H2".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P504 pod "Mešana embalaža" v četrtem odstavku
besedilo "1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D ali 4H2" nadomesti z "1A1, 1A2,
1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D ali 4H2".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P520 (1) besedilo "(4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1
ali 4H2), sodi (1A2, 1B2, 1G, 1H2 ali 1D) ali ročkami (3A2, 3B2 ali 3H2)" nadomesti s "(4A,
4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 ali 4H2), sodi (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 ali 1D)
ali ročkami (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 ali 3H2)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P600 besedilo "(1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B,
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2)" nadomesti s "(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D,
1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P601 (1) v zadnji alineji besedilo "1A2, 1B2, 1N2, 1H2,
1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ali 4H2" nadomesti z "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2,
1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ali 4H2".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P601 (2) besedilo "1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B,
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ali 4H2" nadomesti z "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D,
1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ali 4H2".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P601 (3) besedilo "jekleni ali plastični sodi z zamenljivim
pokrovom (1A1 ali 1H2)" nadomesti z "jekleni ali plastični sodi (1A1, 1A2, 1H1 ali 1H2)".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P602 (1) v zadnji alineji besedilo "1A2, 1B2, 1N2, 1H2,
1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ali 4H2" nadomesti z "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2,
1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ali 4H2".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P602 (2) besedilo "1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B,
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ali 4H2" nadomesti z "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D,
1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ali 4H2".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P620 prvi pododstavek (b) spremeni tako, da se glasi
(pred dodatnimi zahtevami):
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toge zunanje embalaže:
sodi (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
ročke (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Najmanjša zunanja mera mora biti vsaj 100 mm.".

V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P621 spremeni tako, da se glasi:
"P621
NAVODILO ZA PAKIRANJE

P621

Navodilo velja za UN št. 3291.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste embalaže, če so izpolnjene splošne določbe iz
4.1.1, razen odstavka 4.1.1.15, in 4.1.3:
(1)

Če je v embalaži dovolj absorpcijskega materiala, ki vpije vso tekočino v
embalaži in lahko embalaža zadrži tekočino:
sodi (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
ročke (3A2, 3B2, 3H2).
Embalaža mora ustrezati zahtevam za embalažno skupino II za trdne snovi.

(2)

za tovorke, ki vsebujejo večjo količino tekočine:
sodi (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
ročke (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2),
sestavljena embalaža (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HH1, 6HD1, 6HA2, 6HB2,
6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2, 6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2,
6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 ali 6PD2).

Embalaža mora ustrezati zahtevam za embalažno skupino II za tekočine.
Dodatna zahteva:
Embalaža za ostre predmete, kot so razbito steklo ali igle, mora biti odporna proti
predrtju in mora zadržati tekočino v skladu s preizkusi iz poglavja 6.1.".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P650 točka (a) devetega odstavka spremeni tako, da se
glasi (vključno z opombo):
"(a) Če se suhi led ali tekoči dušik uporablja kot hladilno sredstvo, veljajo
zahteve iz 5.5.3. Pri uporabi mora biti led nameščen zunaj sekundarne
embalaže, v zunanji embalaži ali ovojni embalaži. Zagotoviti je treba
notranjo podporo, ki obdrži sekundarno embalažo v prvotnem položaju.
Če se uporablja led, mora biti zunanja ali ovojna embalaža
neprepustna.".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P800 v koloni "Zunanja embalaža" vpis pod "sodi"
spremeni tako, da se glasi (vrednosti za največjo neto maso ostanejo nespremenjene):
"jekleni (1A1, 1A2)
kovinski, razen jeklenih ali aluminijastih (1N1, 1N2)
plastični (1H1, 1H2)
iz vezanega lesa (1D)
iz stisnjenih vlaken (1G)".
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P800 v koloni "Zunanja embalaža" pri vpisu "zaboji" za
vrstico z besedilom "jekleni (4A)" doda nova vrstica z besedilom, ki se gasi:
"kovinski, razen jeklenih ali aluminijastih (1N1, 1N2)
400 kg".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P801a črke "nei" nadomesti z "ni".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P802 (1) besedilo "1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B,
4C1, 4C2, 4D, 4F ali 4H2" nadomesti z "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G,
4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ali 4H2".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P802 (2) besedilo "1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B,
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ali 4H2" nadomesti z "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D,
1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ali 4H2".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P803 (2) za besedilom "4B" doda ", 4N".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P804 (1) v zadnji alineji besedilo "1A2, 1B2, 1N2, 1H2,
1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ali 4H2" nadomesti z "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2,
1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ali 4H2".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P804 (2) besedilo "1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B,
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ali 4H2" nadomesti z "1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D,
1G, 4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ali 4H2".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P804 (3) besedilo "jekleni ali plastični sodi, s snemljivim
pokrovom (1A2 ali 1H2)" nadomesti z "jekleni ali plastični sodi (1A1, 1A2, 1H1 ali 1H2)".
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P901 spremeni tako, da se glasi:
"P901
NAVODILO ZA PAKIRANJE

P901

Navodilo velja za UN št. 3316.
Uporablja se lahko naslednja mešana embalaža, če so izpolnjene splošne določbe iz
4.1.1 in 4.1.3:
sodi (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
ročke (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2).
Embalaža mora ustrezati zahtevam, ki veljajo za embalažno skupino, v katero je
uvrščena oprema kot celota (glej 3.3.1, posebno določbo 251).
Največja količina nevarnega blaga na zunanjo embalažo: 10 kg, v kar ni všteta masa
ogljikovega dioksida, trdnega (suhi led), ki se uporablja kot hladilo.
Dodatna zahteva:
Nevarno blago v opremi mora biti pakirano v notranji embalaži s prostornino največ
250 ml ali 250 g in zaščiteno pred drugimi snovmi v opremi.".
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P902 spremeni tako, da se glasi:
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NAVODILO ZA PAKIRANJE

P902

Navodilo velja za UN št. 3268.
Pakirani predmeti:
Uporabljajo se lahko naslednje vrste embalaže, če so izpolnjene splošne določbe iz
4.1.1 in 4.1.3:
sodi (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
ročke (3A2, 3B2, 3H2).
Embalaža mora ustrezati zahtevam za embalažno skupino III.
Embalaža mora biti zasnovana in izdelana tako, da se med običajnimi prevoznimi
pogoji predmeti ne morejo premikati ali nenamerno sprožiti.
Nepakirani predmeti:
Predmeti se lahko od mesta izdelave do mesta montaže prevažajo nepakirani v
posebej opremljenih delovnih pripomočkih, vozilih ali zabojnikih.
Dodatna zahteva:
Tlačne posode morajo ustrezati predpisom pristojnega organa za snovi, ki so v tlačni
posodi.".
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P903 spremeni tako, da se glasi:
"P903
NAVODILO ZA PAKIRANJE

P903

Navodilo velja za UN št. 3090, 3091, 3480 in 3481.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste embalaže, če so izpolnjene splošne določbe iz
4.1.1 in 4.1.3:
(1) Za celice in baterije:
sodi (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
ročke (3A2, 3B2, 3H2).
Celice ali baterije morajo biti pakirane v embalaži tako, da so zaščitene pred
poškodbami, ki bi jih lahko povzročilo premikanje ali namestitev celic ali baterij v
embalaži.
Embalaža mora ustrezati zahtevam za embalažno skupino II.
(2)

Poleg tega za celice ali baterije z bruto maso najmanj 12 kg, ki so nameščene v
močno zunanje ohišje, odporno proti udarcem, ter za sklope takih baterij:
(a)

močna zunanja embalaža,

(b)

zaščitni zaboji (npr. popolnoma zaprti ali letveni zaboji) ali

(c)

palete ali drugi delovni pripomočki.

Celice ali baterije morajo biti zaščitene pred nenamernim premikanjem, poli
akumulatorja pa ne smejo biti obremenjeni s težo nanje zloženih elementov.
Ni potrebno, da embalaža ustreza zahtevam iz 4.1.1.3.
(3)

Za celice ali baterije, pakirane z opremo:
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embalaža, ki ustreza zahtevam iz odstavka (1) tega navodila za pakiranje, ki je
z opremo nameščena v zunanjo embalažo ali
embalaža, ki popolnoma zapira celice ali baterije, ki je z opremo nameščena v
embalažo, ki ustreza zahtevam iz odstavka (1) tega navodila za pakiranje.
Oprema mora biti zavarovana pred premikanjem v zunanji embalaži.
V tem navodilu za pakiranje "oprema" pomeni napravo, ki za svoje delovanje
potrebuje litijeve kovinske ali litijeve ionske celice ali baterije, s katerimi je
pakirana.
(4)

Za celice ali baterije, vsebovane v opremi:
močna zunanja embalaža, izdelana iz ustreznega materiala, primerno odporna
in oblikovana glede na zmogljivost embalaže in njeno predvideno uporabo.
Izdelana mora biti tako, da preprečuje naključno delovanje med običajnimi
prevoznimi pogoji. Ni potrebno, da embalaža ustreza zahtevam iz 4.1.1.3.
Velika oprema se sme izročiti v prevoz nepakirana ali na paletah, če so celice
ali baterije v opremi, ki jih vsebuje, enakovredno zaščitene.

Naprave, kot so oddajniki za identifikacijo z radiofrekvenco (RFID), ure in
senzorji temperature, ki niso sposobne ustvarjati nevarne toplote, se smejo
prevažati v močni zunanji embalaži, ko so namerno aktivne.
Dodatna zahteva:
Celice ali baterije morajo biti zaščitene pred kratkim stikom.".
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P904 dodatne zahteve spremenijo tako, da se glasijo
(vključno z opombo):
"Dodatna zahteva:
Led, suhi led in tekoči dušik
Če se suhi led ali tekoči dušik uporablja kot hladilno sredstvo, veljajo zahteve iz 5.5.3. Pri
uporabi mora biti led nameščen zunaj sekundarne embalaže, v zunanji embalaži ali ovojni
embalaži. Zagotoviti je treba notranjo podporo, ki obdrži sekundarno embalažo v prvotnem
položaju. Če se uporablja led, mora biti zunanja ali ovojna embalaža neprepustna.".
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC520 pri UN 3119:
–
besedilo "di-(3,5,5-trimetilheksanoil)-peroksid, največ 38 %, v razredčilu vrste A"
nadomesti z "di-(3,5,5-trimetilheksanoil)-peroksid, največ 52 %, v razredčilu vrste A",
–
pri vpisu za "1,1,3,3-tetrametilbutilperoksineodekanoat, največ 52 %, stabilna disperzija
v vodi" doda nova prva vrstica z besedilom, ki se glasi:

–

Vrsta IBC

Največja količina
(v litrih)

Nadzorna
temperatura

Kritična
temperatura

"31HA1

1 000

-5 °C

+5 °C",

za vpisom za "dicikloheksilperoksidikarbonat, največ 42 %, stabilna disperzija v vodi"
doda nova vpisa z besedilom, ki se glasi:
UN št.

Največja količina
(v litrih)

Nadzorna
temperatura

Kritična
temperatura

"diisobutiril peroksid,
31HA1
največ 28 % kot stabilna 31A
disperzija v vodi

1 000
1 250

-20 ºC
-20 ºC

-10 ºC
-10 ºC

diisobutiril peroksid,
31HA1
največ 42 % kot stabilna 31A
disperzija v vodi

1 000
1 250

-25 ºC
-25 ºC

-15 ºC
-15 ºC".

Organski peroksid

Vrsta IBC
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V 4.1.4.3 se v navodilu za pakiranje LP02 besedilo "Posebni pogoj pakiranja:" nadomesti s
"Posebna pogoja pakiranja:", za posebnim pogojem pakiranja L2 pa se doda nov pogoj
pakiran ja L3, ki se glasi:
"L3 OPOMBA: Za UN št. 2208 in 3486 je prepovedan prevoz po morju v veliki embalaži."
V 4.1.4.3 se v navodilu za pakiranje LP902 pred besedilom "Uporablja se lahko naslednja
vrsta embalaže" doda nov naslov, ki se glasi "Pakirani predmeti:", pred besedilom
"Predmeti se lahko od mesta izdelave do mesta montaže" pa nov naslov, ki se glasi
"Nepakirani predmeti:".
V 4.1.5.17 se besedilo "1A2, 1B2" nadomesti z "1A1, 1A2, 1B1, 1B2".
V 4.1.6.5 se v prvem stavku besedi "prevažala, in" nadomestita z besedilom "prevažala, če je
kemikalija pod tlakom, pa za potisni plin, in".
V 4.1.6.10 se v prvem stavku besedilo "oziroma P205" nadomesti s ", P205 oziroma P206" in
doda nov drugi stavek, ki se glasi "Naprave za razbremenitev tlaka za zaprte krioposode
morajo biti redno pregledane in preizkušene v skladu z določbami iz 6.2.1.6.3 in navodilom
za pakiranje P203."
V 4.1.6.15 se besedilo "ISO 11117:1998" nadomesti z "ISO 11117:1998 ali ISO 11117:2008
+ Cor 1:2009".
V 4.1.6.15 se besedilo "ISO 11621:2005" nadomesti z "ISO 11621:1997", pod naslovom tega
standarda se doda nova opomba, ki se glasi:
"OPOMBA: EN različica tega ISO standarda izpolnjuje zahteve in se prav tako
lahko uporablja.".
V 4.1.6.15 se besedilo "Priloga A k EN ISO 10297:2006)" nadomesti s "Priloga A k ISO
10297:2006", pod naslovom tega standarda se doda opomba, ki se glasi:
"OPOMBA: EN različica tega ISO standarda izpolnjuje zahteve in se prav tako
lahko uporablja.".
V 4.1.6.15 se v tabeli črke "LPG" nadomestijo z "UNP" (dvakrat).
V 4.1.8.2 se številka "4.1.1.16" nadomesti s "4.1.1.17".
Poglavje 4.2
V 4.2.2 se za dosedanjim besedilom doda ", in kemikalije pod tlakom".
V 4.2.2.1 se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi "in kemikalije pod tlakom.".
V 4.2.2.2 se v drugem stavku za besedilom "Utekočinjeni plini, ki niso globoko ohlajeni,"
doda besedilo "in kemikalije pod tlakom".
V 4.2.2.7.1 se v prvem stavku za besedilom "utekočinjenega plina, ki ni globoko ohlajen"
doda besedilo ", ali potisnega plina kemikalije pod tlakom", v drugem stavku se besedilo "ki
bi nevarno reagiral" nadomesti z "ali s kemikalijami pod tlakom, ki bi nevarno reagirale", v
tretjem stavku pa se za besedilom "temperatura utekočinjenega plina, ki ni globoko ohlajen,"
doda "ali potisnega plina kemikalij pod tlakom".
V 4.2.5.2.6 se v navodilu za premične cisterne T50 besedilo "Navodilo za premične
cisterne velja za utekočinjene pline, ki niso globoko ohlajeni." nadomesti z "Navodilo za
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premične cisterne velja za utekočinjene pline, ki niso globoko ohlajeni, in za kemikalije
pod tlakom (UN št. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 in 3505).".
V 4.2.5.2.6 se v navodilu za premične cisterne T50 v zadnji koloni tabele besedilo "Največja
gostota polnjenja (kg/l)" nadomesti z "Največja stopnja polnjenja".
V 4.2.5.2.6 se v navodilu za premične cisterne T50 za UN št. 3220 v zadnji koloni tabele
(Največja stopnja polnjenja) številka "0,95" nadomesti z "0,87".
V 4.2.5.2.6 se v navodilu za premične cisterne T50 za dosedanjimi vpisi dodajo novi vpisi, ki
se glasijo:
Zahteve za
Največji dovoljeni Odprtine pod
napravo za
Utekočinjeni plini, ki
delovni tlak (v
nivojem
razbremenitev
UN št. niso globoko ohlajeni
barih)
tekočine
tlaka (glej 6.7.3.7)

"3500 kemikalija pod
tlakom, n.d.n.
3501 kemikalija pod
tlakom, vnetljiva,
n.d.n.
kemikalija pod
3502 tlakom, strupena,
n.d.n.
kemikalija pod
3503 tlakom, jedka,
n.d.n.
kemikalija pod
3504 tlakom, vnetljiva,
strupena, n.d.n.
kemikalija pod
3505 tlakom, vnetljiva,
jedka, n.d.n.

Največja
stopnja
polnjenja

TP4c

glej razlago
dovoljene
MAWP v 6.7.3.1
glej razlago
dovoljene
MAWP v 6.7.3.1

glej 6.7.3.7.3
glej 6.7.3.7.3

TP4c

glej razlago
dovoljene
MAWP v 6.7.3.1

glej 6.7.3.7.3

TP4c

glej razlago
dovoljene
MAWP v 6.7.3.1

glej 6.7.3.7.3

TP4c

glej razlago
dovoljene
MAWP v 6.7.3.1

glej 6.7.3.7.3

TP4c

glej razlago
dovoljene
MAWP v 6.7.3.1

glej 6.7.3.7.3

TP4c".

V 4.2.5.2.6 se v navodilu za premične cisterne T50 na koncu tabele za dosedanjo opombo
"b" doda nova opomba "c", ki se glasi:
Za UN št. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 in 3505 se namesto največje stopnje polnjenja
"c
upošteva stopnja polnjenja.".
V 4.2.5.3 se dodajo nove posebne določbe za premične cisterne TP38, TP39 in TP40, ki se
glasijo:
"TP38 Navodilo za premične cisterne T9, predpisano z ADR, veljavnim do
31. decembra 2012, se lahko uporablja še do 31. decembra 2018.
TP39

Navodilo za premične cisterne T4, predpisano z ADR, veljavnim do
31. decembra 2012, se lahko uporablja še do 31. decembra 2018.

TP40

Premične cisterne se ne smejo prevažati, če so povezane z opremo
za nanašanje pršila.".

Poglavje 4.3
V 4.3.2.1.2 se besedilo "razred 3 do 9" nadomesti z "razred 1, 3 do 9", v opombi pod črto št. 1
pa se besedilo "5.2 ali 7" nadomesti z "1, 5.2 ali 7".
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beseda

"oddušniki"

nadomesti

z

besedama

"odzračevalnimi

V 4.3.2.3.3 se besedilo "Pošiljatelj mora preveriti tesnost zapiral cistern, posebej na dvižni
cevi, potem ko so bili cisterna, baterijska vozila ali MEGC napolnjeni." nadomesti s "Po
polnjenju mora polnilec zagotoviti, da so vse odprtine cistern, baterijskih vozil in MEGC
zaprte in da tesnijo. To velja tudi za zgornji del potopne cevi.".
V 4.3.3.1.1 se doda nova opomba 2, ki se glasi:
"OPOMBA 2: Posebna določba TU40 v koloni (13) tabele A v poglavju 3.2 za posamezne
pline pomeni, da se lahko prevažajo le v baterijskem vozilu ali MEGC, če so elementi
sestavljeni iz posod iz celega.",
dosedanja opomba 2 postane opomba 3.
V 4.3.3.2.5 se na ustrezno mesto po naraščajočih UN št. dodata nova vpisa, ki se glasita:
Najmanjši preizkusni tlak za cisterne

UN
št.

Ime

Razvrstitveni
kod

s toplotno izolacijo
MPa

bar

brez toplotne
izolacije
MPa

bar

Največja stopnja
polnjenja na liter
prostornine
kg

"1075

naftni plini,
utekočinjeni

2F

glej 4.3.3.2.2 ali 4.3.3.2.3

1081

tetrafluoroetilen,
stabiliziran

2F

samo v baterijskih vozilih ali MEGC, če so elementi sestavljeni
iz posod iz celega".

Doda se nov odstavek 4.3.3.3.4, ki se glasi:
"4.3.3.3.4
Če bi bil lahko zunanji nadtlak višji od odpornosti cisterne na zunanji tlak (npr.
zaradi nizke temperature okolja), se morajo sprejeti ustrezni ukrepi za zaščito
cistern, ki prevažajo pod nizkim tlakom utekočinjene pline, pred
preoblikovanjem, npr. napolnitev cisterne z dušikom ali drugim inertnim
plinom, da se v cisterni ohrani zadostni tlak.".
V 4.3.4 se besedilo "3 do 9" nadomesti z "1 in 3 do 9".
V 4.3.4.1.1 se besedilo "s sistemom zračenja" nadomesti z "z odzračevalno napravo"
(dvakrat), besedilo "brez lovilca ognja" z "brez naprave, ki varuje pred širjenjem plamena",
besedilo "z lovilcem ognja" z "z napravo, ki varuje pred širjenjem plamena", besedilo "z
varnostnim ventilom" pa z "z odzračevalno napravo".
V 4.3.4.1.3 se doda nova točka (a), ki se glasi
"(a) razred 1
podrazred 1.5, UN št. 0331 razstrelivo, vrste B: kod S2.65AN,",
dosedanje točke (a) do (h) postanejo točke (b) do (i).
V 4.3.4.1.3 (d) (dosedanji (c)) se za dosedanjim besedilom doda:
"UN št. 1402 kalcijev karbid, embalažna skupina I: kod S2.65AN,".
V 4.3.5 se v posebni določbi TU22 besedilo "vendar mora pri srednji temperaturi tekočine
50 °C ostati 5 % praznega prostora." nadomesti s "pri tekočinah pa mora pri srednji
temperaturi tekočine 50 °C ostati 5 % praznega prostora.".
Doda se novi posebni določbi TU40 in TU41, ki se glasita:
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"TU40 Prevoz je dovoljen samo v baterijskih vozilih ali MEGC, če so elementi
sestavljeni iz posod iz celega.
TU41 Ustreznost snovi za prevoz v cisterni mora biti sprejemljiva za vse
pristojne organe držav, v katere ali prek katerih bo potekal prevoz.
Metode za preverjanje sprejemljivosti morajo odobriti vse države
pogodbenice ADR, ki lahko priznajo tudi odobritve, ki jih izdajo pristojni
organi držav, ki niso države pogodbenice ADR, če je bila odobritev
izdana v skladu s postopkom iz ADR, RID, ADN ali IMDG Code.
Snovi ne smejo ostati v cisterni tako dolgo, da bi se strdile. Z
ustreznimi ukrepi je treba preprečiti, da bi se snov nabirala oziroma
ostajala v cisterni (npr. s čiščenjem).".
Poglavje 4.5
4.5.2.2 se spremeni tako, da se glasi:
"4.5.2.2
Pri prevozu tekočin, ki glede plamenišča ustrezajo merilom za razred 3, se
morajo sesalno-tlačne cisterne za odpadke polniti skozi dovode, ki dovajajo
tekočino v spodnji del cisterne. Z ustreznimi ukrepi je treba čim bolj omejiti
pršenje.".
5. DEL
Poglavje 5.1
V 5.1.2.1 (a) se podtočka (ii) in odstavek, ki ji sledi, spremenita tako, da se glasita:
"(ii)
UN številko, pred katero sta črki "UN", kot je predpisano za tovorke v
5.2.1.1 in 5.2.1.2, nalepkami nevarnosti, kot so predpisane za tovorke
v 5.2.2, in oznako za okolju nevarno snov, če je tako predpisano za
tovorke v 5.2.1.8, in sicer za vsako vrsto nevarnega blaga, ki je v
ovojni embalaži.
Označevanje ovojne embalaže ni potrebno, če so vidni napisi, nalepke
nevarnosti in oznaka za okolju nevarno snov za vse vrste nevarnega blaga, ki
je v ovojni embalaži, razen v primerih, določenih v 5.2.2.1.11. Če se za
različne tovorke zahteva isti napis, ista nalepka nevarnosti ali oznaka za
okolju nevarno snov, je dovolj, da se uporabi enkrat.".
Poglavje 5.2
V 5.2.1.1 se doda nov drugi stavek, ki se glasi: "UN številka in črki "UN" morajo biti velike
najmanj 12 mm, razen pri tovorkih s prostornino do 30 litrov ali z neto maso do 30 kg in pri
jeklenkah s prostornino do 60 litrov, ko morajo biti velike najmanj 6 mm, ter pri tovorkih do 5
litrov oziroma 5 kg, ko morajo biti sorazmerno velike.".
V 5.2.1.3 se besedilo "mora biti poleg tega označena" nadomesti z "in zasilne tlačne posode
morajo biti poleg tega označene".
Za odstavkom 5.2.1.8.3 se doda nova opomba, ki se glasi:
"OPOMBA: Določbe o nalepkah nevarnosti iz 5.2.2 se uporabljajo poleg
morebitne zahteve, da mora biti tovorek označen z oznako za okolju nevarno
snov.".
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5.2.1.9.2 se spremeni tako, da se glasi:
"5.2.1.9.2
Smerni puščici nista potrebni na:
(a)

zunanji embalaži, ki vsebuje tlačne posode, razen krioposod,

(b)

zunanji embalaži, ki vsebuje nevarno blago v notranji embalaži, če
posamezna notranja embalaža ne vsebuje več kot 120 ml in je med
notranjo in zunanjo embalažo dovolj absorpcijskega materiala, da
popolnoma vpije tekočino,

(c)

zunanji embalaži, ki vsebuje kužne snovi razreda 6.2 v primarnih
posodah, če posamezna posoda ne vsebuje več kot 50 ml,

(d)

tovorkih vrste IP-2, IP-3, A, B(U), B(M) ali C, ki vsebujejo radioaktivne
snovi razreda 7,

(e)

zunanji embalaži, ki vsebuje predmete, nepredušno zaprte v vse smeri
(npr. alkohol ali živo srebro v termometrih, aerosoli ipd.) in

(f)

na zunanji embalaži, ki vsebuje nevarno blago v nepredušno zaprti
notranji embalaži, če posamezna notranja embalaža ne vsebuje več kot
500 ml.".

V 5.2.2.2.1.2 se v prvem odstavku za besedo "razdelka" doda besedilo "oziroma oznaki za
okolju nevarne snovi (če je potrebna)", v drugem odstavku se pred besedo "toliko" doda
besedilo "in oznaka za okolju nevarno snov (glej 5.2.1.8.3)".
Poglavje 5.3
V 5.3.1.7.2 pri opisu pod tablo (veliko nalepko) nevarnosti po vzorcu št. 7D se besedilo ", če
je tako predpisano, ustrezna UN številka (glej 5.3.2.1.2)," nadomesti z "ustrezna UN številka
in".
V 5.3.1.7.3 se za dosedanjim besedilom doda "Če nalepke nevarnosti niso vidne na zunanjih
straneh vozila, je treba na obe stranski in zadnjo stran vozila namestiti tudi table (velike
nalepke) nevarnosti v skladu s 5.3.1.7.1.".
V 5.3.2.1.1 se za dosedanjim besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
"Če se priklopnik, na katerem je nevarno blago, med prevozom nevarnega
blaga odpne od vlečnega vozila, mora oranžna tabla ostati pritrjena na zadnji
strani priklopnika.".
V 5.3.2.3.2 se po naraščajoči številki dodata novi vrstici z besedilom, ki se glasi:
"238
vnetljiv plin, jedek
28
jedek plin".
Poglavje 5.4
V 5.4.1.1.1 se črki "PG" nadomestita z "ES" (trikrat).
V 5.4.1.1.3 se črki "PG" nadomestita z "ES" (dvakrat).
5.4.1.1.5 se spremeni tako, da se glasi:
"5.4.1.1.5
Posebne določbe za zasilno embalažo in zasilne tlačne posode
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Če se nevarno blago prevaža v zasilni embalaži ali zasilni tlačni posodi, mora
biti v prevozni listini za opisom blaga dodano "ZASILNA EMBALAŽA" ali
"ZASILNA TLAČNA POSODA".".
V 5.4.1.1.6.2.2 se črki "PG" nadomestita z "ES".
V 5.4.1.1.18 se v prvem stavku pika nadomesti z besedilom, ki se glasi "ali
"ONESNAŽEVALEC MORJA/OKOLJU NEVARNO".", v drugem odstavku pa se črta
"namesto navedbe "OKOLJU NEVARNO"".
V 5.4.2 se v opombi pod črto št. 4 v odstavku 5.4.2.3 besedilo "dokumentacija o nevarnem
blagu" nadomesti s "potrdilo o pakiranju v zabojnik/vozilo", v odstavku 5.4.2.4 pa se besedilo
"posredujejo informacije o nevarnem blagu" nadomesti s "posreduje potrdilo o pakiranju v
zabojnik/vozilo".
V 5.4.3.4 se beseda "predmesti" nadomesti s "predmeti".
Poglavje 5.5
Doda se nov razdelek 5.5.3, ki se glasi:
"5.5.3
Posebne določbe za tovorke, vozila in zabojnike s snovmi, ki pri uporabi
za hlajenja ali kondicioniranja predstavljajo nevarnost zadušitve (kot so
suhi led (UN 1845), dušik, globoko ohlajen, tekoč (UN 1977) ali argon,
globoko ohlajen, tekoč (UN 1951))
5.5.3.1

Področje uporabe

5.5.3.1.1

Razdelek ne velja za snovi, ki se lahko uporabljajo za hlajenje ali
kondicioniranje, če se prevažajo kot pošiljka nevarnega blaga. Če se
prevažajo kot pošiljka, se morajo prevažati pod ustreznim vpisom iz tabele A v
poglavju 3.2 in v skladu z njo povezanimi prevoznimi pogoji.

5.5.3.1.2

Razdelek se ne uporablja za pline v hladilnih krogih.

5.5.3.1.3

Za nevarno blago, ki se uporablja za hlajenje ali kondicioniranje cistern ali
MEGC med prevozom, se ta razdelek ne uporablja.

5.5.3.2

Splošno

5.5.3.2.1

Za vozila in zabojnike s snovmi, ki se uporabljajo za hlajenje ali
kondicioniranje (razen za zaplinjanje) med prevozom, ne veljajo druge
določbe ADR, razen določb tega razdelka.

5.5.3.2.2

Če se nevarno blago naloži v hlajena ali kondicionirana vozila in zabojnike, se
poleg določb tega razdelka uporabljajo vse določbe ADR, ki veljajo za to
nevarno blago.

5.5.3.2.3

(Rezervirano)

5.5.3.2.4

Osebe, ki delajo s hlajenimi ali kondicioniranimi vozili in zabojniki ali jih
prevažajo, morajo biti usposobljene sorazmerno s svojimi odgovornostmi.

5.5.3.3

Tovorki, ki vsebujejo sredstvo za hlajenje ali kondicioniranje
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5.5.3.3.1

Pakirano nevarno blago, ki ga je treba hladiti ali kondicionirati in je uvrščeno v
navodila za pakiranje P203, P620, P650, P800, P901 ali P904 iz 4.1.4.1, mora
ustrezati zahtevam ustreznega navodila za pakiranje.

5.5.3.3.2

Pri pakiranem nevarnem blagu, ki ga je treba hladiti ali kondicionirati in je
uvrščeno v druga navodila za pakiranje, morajo biti tovorki obstojni pri zelo
nizkih temperaturah, sredstvo za hlajenje ali kondicioniranje pa nanje ne sme
vplivati ali jih kako drugače bistveno oslabiti. Tovorki morajo biti zasnovani in
izdelani tako, da je omogočeno izpuščanje plina, s čimer se prepreči
ustvarjanje tlaka, ki bi lahko zlomil tovorek. Nevarno blago mora biti pakirano
tako, da ni mogoče premikanje po izhlapitvi sredstva za hlajenje ali
kondicioniranje.

5.5.3.3.3

Tovorki, ki vsebujejo sredstvo za hlajenje ali kondicioniranje, se morajo
prevažati v dobro prezračevanih vozilih in zabojnikih.

5.5.3.4

Označevanje tovorkov,
kondicioniranje

5.5.3.4.1

Tovorki, ki vsebujejo nevarno blago za hlajenje ali kondicioniranje, morajo biti
označeni z imenom nevarnega blaga, navedenim v koloni (2) tabele A v
poglavju 3.2, ki mu sledi ustrezno besedilo "KOT SREDSTVO ZA HLAJENJE"
ali "KOT SREDSTVO ZA KONDICIONIRANJE" v uradnem jeziku države
izvora, če ta jezik ni angleški, francoski ali nemški, pa še v angleščini,
francoščini ali nemščini, razen če sporazumi med državami, vključenimi v
prevoz, ne določajo drugače.

5.5.3.4.2

Oznake morajo biti obstojne in čitljive ter tako nameščene in velike glede na
tovorek, da so razločno vidne.

5.5.3.5

Vozila in zabojniki, ki vsebujejo nepakiran suhi led

5.5.3.5.1

Če se uporablja suhi led v nepakirani obliki, ne sme priti v neposreden stik s
kovinsko strukturo vozila ali zabojnika, da se prepreči povečanje krhkosti
kovine. Zagotoviti je treba ustrezno izolacijo med suhim ledom in vozilom ali
zabojnikom, tako da je med njima najmanj 30 mm razmika (npr. z uporabo
primernih slabo toplotno prevodnih vrst materiala, kot so lesene deske, palete
itd.).

5.5.3.5.2

Če je suhi led nameščen okrog tovorkov, je treba z ustreznimi ukrepi
zagotoviti, da ostanejo med prevozom v prvotnem položaju, potem ko suhi led
izhlapi.

5.5.3.6

Označevanje vozil in zabojnikov

5.5.3.6.1

Vozila in zabojniki, ki vsebujejo nevarno blago za hlajenje ali kondicioniranje,
morajo biti označeni z opozorilnim simbolom, kot je predpisan v 5.5.3.6.2.
Nameščen mora biti na vsaki vstopni točki tako, da je dobro viden osebam, ki
odpirajo vozilo ali zabojnik ali vanj vstopajo. Opozorilni simbol mora ostati na
vozilu ali zabojniku, dokler niso izpolnjene te določbe:
(a)

ki

vsebujejo

sredstvo

za

hlajenje

ali

vozilo ali zabojnik je prezračen, tako da se odstrani škodljiva
koncentracija sredstva za hlajenje ali kondicioniranje, in
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hlajeno ali kondicionirano blago je razloženo.

Opozorilni simbol mora biti pravokotne oblike, širok najmanj 150 mm in visok
najmanj 250 mm. Opozorilni simbol mora vsebovati:
(a)

besedo "POZOR" v rdeči ali beli barvi s črkami, visokimi najmanj 25 mm,
v uradnem jeziku države izvora, če ta jezik ni angleški, francoski ali
nemški, pa še v angleščini, francoščini ali nemščini, razen če sporazumi
med državami, vključenimi v prevoz, ne določajo drugače, in

(b)

ime nevarnega blaga, navedeno v koloni (2) tabele A v poglavju 3.2, ki
mu sledi ustrezno besedilo "KOT SREDSTVO ZA HLAJENJE" ali "KOT
SREDSTVO ZA KONDICIONIRANJE", zapisano pod simbolom s črnimi
črkami, visokimi najmanj 25 mm, na belem ozadju, in sicer v uradnem
jeziku države izvora, če ta jezik ni angleški, francoski ali nemški, pa še v
angleščini, francoščini ali nemščini, razen če sporazumi med državami,
vključenimi v prevoz, ne določajo drugače.
Primer: OGLJIKOV
HLAJENJE.

DIOKSID,

TRDEN,

KOT

SREDSTVO

ZA

Simbol je prikazan na spodnji sliki.

Najmanj 250 mm

POZOR

Najmanj 150 mm

* Vstaviti je treba ime, navedeno v koloni (2) tabele A v poglavju 3.2, ki
mu sledi ustrezno besedilo "KOT SREDSTVO ZA HLAJENJE" ali "KOT
SREDSTVO ZA KONDICIONIRANJE".
5.5.3.7

Dokumentacija

5.5.3.7.1

V dokumentih (kot so pomorski tovorni list, blagovni manifest, prevozni
dokument CMR/CIM) za prevoz vozil ali zabojnikov, ki so hlajeni ali
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kondicionirani in pred prevozom niso bili popolnoma prezračeni, morajo biti
navedeni ti podatki:
(a)

UN številka, pred katero sta črki "UN", in

(b)

ime, navedeno v koloni (2) tabele A v poglavju 3.2, ki mu sledi ustrezno
besedilo "KOT SREDSTVO ZA HLAJENJE" ali "KOT SREDSTVO ZA
KONDICIONIRANJE" v uradnem jeziku države izvora, če ta jezik ni
angleški, francoski ali nemški, pa še v angleščini, francoščini ali
nemščini, razen če sporazumi med državami, vključenimi v prevoz, ne
določajo drugače.

Primer: "UN 1845 OGLJIKOV DIOKSID, TRDEN, KOT SREDSTVO ZA
HLAJENJE".
5.5.3.7.2

Prevozna listina je lahko v kakršni koli obliki, če vsebuje podatke, predpisane
v 5.5.3.7.1. Podatki morajo biti zlahka razpoznavni, čitljivi in obstojni.".

6. DEL
Poglavje 6.1
V 6.1.2.7 se v tabeli z besedilom v prvi koloni "4. Zaboji" za vpisoma "H. Plastika" doda nova
vrstica z besedilom, ki se glasi:
"N. Kovina, razen jekla ali aluminija
4N
6.1.4.14".
V 6.1.3.1 (a) (i) se za besedilom "ali 6.7" dodata številka "2" in nova opomba pod črto, ki se
glasi:
"2
Znak se uporablja tudi za potrjevanje, da prožni vsebniki za nepakirano blago, ki so
odobreni za druge vrste prevoza, izpolnjujejo zahteve iz poglavja 6.8 Modalnih predpisov
ZN.".
V poglavju 6.1 dosedanji opombi pod črto "2" in "3" postaneta opombi pod črto "3" in "4".
6.1.4.14 se spremeni tako, da se glasi:
"6.1.4.14
Jekleni, aluminijasti ali drugi kovinski zaboji
4A jekleni,
4B aluminijasti,
4N kovinski, razen jeklenih ali aluminijastih.".
V 6.1.5.2.6 se v prvem odstavku "4.1.1.19" nadomesti s "4.1.1.21".
V 6.1.5.2.7 se številka "4.1.1.19" nadomesti s "4.1.1.21", številka "4.1.1.19.2" pa s
"4.1.1.21.2".
Poglavje 6.2
V 6.2.1.1.5 se prvi stavek spremeni tako, da se glasi "Preizkusni tlak za jeklenke, velike
jeklenke, tlačne sode in svežnje jeklenk morajo biti v skladu z navodilom za pakiranje P200 iz
4.1.4.1, za kemikalijo pod tlakom pa v skladu z navodilom za pakiranje P206 iz 4.1.4.1.".
V 6.2.1.6.1 se besedilo "brezšivne plinske jeklenke" nadomesti s "plinske jeklenke iz celega"
(dvakrat).
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V 6.2.1.6.1 se opomba 4 spremeni tako, da se glasi:
"OPOMBA 4: Za pogostost rednih pregledov in preizkusov glej navodilo za
pakiranje P200 iz 4.1.4.1, za kemikalijo pod tlakom pa navodilo za pakiranje
P206 iz 4.1.4.1.".
Doda se nov odstavek 6.2.1.6.3, ki se glasi:
"6.2.1.6.3
Na zaprtih krioposodah je treba ventile za razbremenitev tlaka redno
pregledovati in preizkušati.".
V 6.2.2.1.1 se besedi "Brezšivne jeklene" nadomestita z besedilom "Jeklenke iz jekla iz
celega" (trikrat), besedi "Brezšivne jeklenke" pa z besedilom "Jeklenke iz celega".
V 6.2.2.1.2 se besedilo "Brezšivne velike jeklenke" nadomesti z "Velike jeklenke iz jekla iz
celega".
V 6.2.2.1.3 se besedi "Brezšivne jeklene" nadomestita z besedilom "Jeklenke iz jekla iz
celega" (dvakrat).
V 6.2.2.3 se besedilo "veljata naslednja standarda" nadomesti z "veljajo naslednji standardi".
V 6.2.2.3 se besedilo prve vrstice tabele spremeni tako, da se glasi:
"ISO
11117:2008
+ Cor 1:2009

Plinske jeklenke – Zaščitne kape in priprave ventilov plinskih
jeklenk – Zasnova, izdelava in preskusi
OPOMBA: Izdelava v skladu z ISO 11117:1998 se lahko
nadaljuje do 31. decembra 2014.".

V 6.2.2.3 se na koncu prve tabele doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
"ISO
13340:2001

Premične plinske jeklenke – Plinski ventili za jeklenke za
enkratno polnjenje – Specifikacija in preskus prototipa".

V 6.2.2.4 se besedilo "brezšivnih plinskih jeklenk" nadomesti s "plinskih jeklenk iz jekla iz
celega", besedilo "Brezšivne plinske jeklenke" pa s "Plinske jeklenke iz celega".
V 6.2.2.4 se za vrstico s standardom "ISO 6406:2005" doda nova vrstica z besedilom, ki se
glasi:
"ISO
10460:2005

Plinske jeklenke – Varjene plinske jeklenke iz ogljikovega
jekla – Redni pregled in preizkus
OPOMBA: Popravljanje varov, opisano v odstavku 12.1 tega
standarda, ni dovoljeno. Za popravila, opisana v odstavku 12.2,
je potrebna odobritev pristojnega organa, ki je odobril
organizacijo za redni pregled in preizkus v skladu s 6.2.2.6.".

V 6.2.2.6.5 se besedilo "(glej 6.2.2.7.6)" nadomesti z "(glej 6.2.2.7.7)".
V 6.2.2.7.2 (a) in 6.2.2.9.2 (a) se za besedilom "ali 6.7" doda številka "2" in doda nova
opomba pod črto, ki se glasi:
"2
Znak se uporablja tudi za potrjevanje, da prožni vsebniki za nepakirano blago, ki so
odobreni za druge vrste prevoza, izpolnjujejo zahteve iz poglavja 6.8 Modalnih predpisov
ZN.".
V poglavju 6.2 dosedanje opombe pod črto številka "2", "3" in "4" postanejo opombe pod črto
številka "3", "4" in "5".

62

Stran

2018 /

Št.

14 / 15. 2. 2013

Uradni list Republike Slovenije

V 6.2.2.7.7 (a) se za besedama "in preizkusa" doda besedilo ", kot se uporabljajo za
označevanje motornih vozil v cestnem prometu 3" in nova opomba pod črto številka "3", ki se
glasi:
"3
Okrajšava države za motorna vozila v mednarodnem prometu, določena v Dunajski
konvenciji o cestnem prometu (1968).".
V 6.2.2.9.2 (g) se besedilo "morata biti črki "PH", za njim pa črke "BAR," nadomesti z "morajo
biti črke "RCP", za njim pa črke "BAR",".
V 6.2.3.4.1 se besedilo za številko "6.2.1.5" nadomesti s piko.
V 6.2.3.6.1 se v prvem odstavku pod tabelo besedilo "Ocenjevanje skladnosti zapiral in
drugega pribora, ki ima neposredno varovalno funkcijo, se lahko" nadomesti s "Pri tlačnih
posodah, prirejenih za ponovno polnjenje, se lahko ocenjevanje skladnosti zapiral in drugega
snemljivega pribora, ki ima neposredno varovalno funkcijo,".
Doda se nov odstavek 6.2.3.9.7, ki se glasi:
"6.2.3.9.7
Označevanje svežnjev jeklenk
6.2.3.9.7.1

Posamezne jeklenke v svežnju jeklenk morajo biti označene v skladu s
6.2.3.9.

6.2.3.9.7.2

Na ploščici, ki je trajno pritrjena na okvir svežnja, morajo biti naslednje
oznake:

6.2.3.9.7.3

(a)

oznake za odobritev, določene v 6.2.2.7.2 (b), (c), (d) in (e),

(b)

oznake za uporabo, določene v 6.2.2.7.3 (f), (i), (j), in bruto masa, ki
vključuje maso okvira svežnja in vseh trajno pritrjenih delov (jeklenk,
zbirnih cevi, priključkov in ventilov). Na svežnjih, namenjenih prevozu
UN št. 1001 acetilen, raztopljen in UN 3374 acetilen, brez topil, mora biti
navedena tara, kot je določeno v odstavku 6 (a) določbe 5.4 v EN
12755:2000,

(c)

oznake o izdelavi, določene v 6.2.2.7.4 (n), (o), in če se uporablja, (p).

Oznake morajo biti razvrščene v tri skupine:
(a)

oznake o izdelavi morajo biti v zgornji skupini in prikazane zaporedno v
vrstnem redu, določenem v 6.2.3.9.7.2 (c),

(b)

oznake za uporabo iz 6.2.3.9.7.2 (b) morajo biti osrednji sklop oznak, pri
tem mora biti oznaka za uporabo, določena v 6.2.2.7.3 (i), če je ta
podatek potreben, neposredno pred oznako za uporabo, določeno v
6.2.2.7.3 (f),

(c)

oznake o odobritvi morajo biti v spodnji skupini in prikazane v zaporedju,
kot ga določa 6.2.3.9.7.2 (a).".

Doda se nov podrazdelek 6.2.3.11, ki se glasi:
"6.2.3.11
Zasilne tlačne posode
6.2.3.11.1

Da bi se omogočilo varno delo s tlačnimi posodami, ki se prevažajo v zasilni
tlačni posodi, in njihovo varno odlaganje, lahko zasnova vključuje opremo, ki
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se pri jeklenkah ali tlačnih sodih sicer ne uporablja, kot so vijaki z ugreznjeno
glavo, naprave za hitro odpiranje in odprtine v cilindričnem delu.
6.2.3.11.2

Navodila za varno delo z zasilnimi tlačnimi posodami in njihovo uporabo
morajo biti jasno prikazana v vlogi, predloženi pristojnemu organu države
odobritve, in so del certifikata o tipski odobritvi. V certifikatu o tipski odobritvi
morajo biti navedene tlačne posode, ki se smejo prevažati v zasilni tlačni
posodi. Vključen mora biti tudi seznam materiala za izdelavo vseh delov, ki bi
lahko prišli v stik z nevarnim blagom.

6.2.3.11.3

Proizvajalec mora izvod certifikata o tipski odobritvi dostaviti lastniku zasilne
tlačne posode.

6.2.3.11.4

Označevanje zasilnih tlačnih posod v skladu s 6.2.3 določi pristojni organ
države odobritve ob upoštevanju ustreznih določb o označevanju iz 6.2.3.9.
Oznaka mora vključevati prostornino in preizkusni tlak zasilne tlačne posode.".

V 6.2.4.1 se v tabeli črke "LPG" nadomestijo z "UNP" (štirinajstkrat), besedilo "brezšivne
plinske jeklenke, objavljena" se nadomesti s "plinske jeklenke iz jekla iz celega, objavljena",
besedilo "brezšivne plinske jeklenke iz nelegiranega aluminija" se nadomesti s "plinske
jeklenke iz celega iz nelegiranega aluminija", besedilo "brezšivnih plinskih jeklenk" se
nadomesti s "plinskih jeklenk iz jekla iz celega" (štirikrat), besedilo "Brezšivne jeklenke iz
jekla" se nadomesti z "Jeklenke iz jekla iz celega", besedilo "brezšivnega aluminija ali
aluminijeve zlitine" se nadomesti z "aluminija ali aluminijeve zlitine iz celega" (dvakrat),
besedilo "velike brezšivne jeklenke" se nadomesti z "velike jeklenke iz jekla iz celega",
besedilo "brezšivnega nerjavnega jekla" se nadomesti z "nerjavnega jekla iz celega", besedi
"brezšivne, obdane" se nadomestita z besedilom "iz celega, obdane", besedi "brezšivnega
jekla" pa z "jekla iz celega".
V 6.2.4.1 se v tabeli pod naslovom "za zasnovo in izdelavo":
–
v vrstici s standardom "EN 1964-1:1999" v koloni (4) besedilo "do nadaljnjega"
nadomesti z "do 31. decembra 2014",
–
v vrstici s standardom "EN 1975:1999 (razen priloge G)" v koloni (4) besedilo "do 1.
julija 2005" nadomesti z "do 30. junija 2005",
–
v vrstici s standardom "EN 1975:1999 + A1:2003" v koloni (4) besedilo "do nadaljnjega"
nadomesti z "do 31. decembra 2014",
–
v vrstici s standardom "EN 1964-2:2001" v koloni (4) besedilo "do nadaljnjega"
nadomesti z "do 31. decembra 2014",
–
za vrstico s standardom "EN 1964-2:2001" dodajo trije novi standardi, ki se glasijo:
(1)
"EN ISO
9809-1:2010

(2)

(3)

(4)

Plinske jeklenke – Jeklenke za ponovno polnjenje iz celega 6.2.3.1 in
– Zasnova, izdelava in preizkus – 1. del: Jeklenke iz jekel
6.2.3.4
za poboljšanje z natezno trdnostjo, manjšo od 1100 MPa
(ISO 9809-1:2008)

do
nadaljnjega

EN ISO 9809- Plinske jeklenke – Jeklenke za ponovno polnjenje iz celega 6.2.3.1 in
2:2010
– Zasnova, izdelava in preizkus – 2. del: Jeklenke iz jekel
6.2.3.4
za poboljšanje z natezno trdnostjo najmanj 1100 MPa (ISO
9809-2:2008)

do
nadaljnjega

EN ISO 9809- Plinske jeklenke – Jeklenke za ponovno polnjenje iz celega 6.2.3.1 in
3:2010
– Zasnova, izdelava in preizkus – 3. del: Jeklenke iz
6.2.3.4
normaliziranega jekla (ISO 9809-3:2008)

do
nadaljnjega",

(5)
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v vrsticah s standardi "EN 13322-1:2003", "EN 13322-2:2003", "EN 14427:2004" in "
EN 13769:2003" v koloni (4) besedilo "pred 1. julijem 2007" nadomesti z "do 30. junija
2007",
v vrstici s standardom "EN 12245:2002" v koloni (4) besedilo "do nadaljnjega"
nadomesti s "pred 1. januarjem 2015",
za vrstico s standardom "EN 12245:2002" doda nov standard, ki se glasi:
(1)

(2)

Premične plinske jeklenke – Popolnoma ovite jeklenke iz
"EN
12245:2009 + sestavljenih materialov
A1:2011

–
–

(2)

"EN 13110:2012 Premične jeklenke za ponovno polnjenje za utekočinjen
razen dela 9
naftni plin (UNP) iz aluminija, varjene – Zasnova in
izdelava

–

(5)

do
nadaljnjega",

(3)
6.2.3.1 in
6.2.3.4

(4)

(5)

do
nadaljnjega",

v vrstici s standardom "EN 13769:2003 + A1:2005" v koloni (4) besedilo "do
nadaljnjega" nadomesti s "pred 1. januarjem 2015",
za vrstico s standardom "EN 13769:2003 + A1:2005" doda nov standard, ki se glasi:
(1)
"EN ISO
10961:2012

–

6.2.3.1 in
6.2.3.4

(4)

v vrstici s standardom "EN 13110:2002" v koloni (4) besedilo "do nadaljnjega"
nadomesti z "do 31. decembra 2014",
za vrstico s standardom " EN 13110:2002" doda nov standard, ki se glasi:
(1)

–

(3)

(2)
Plinske jeklenke – Svežnji jeklenk – Zasnova, izdelava,
preizkus in pregled

(3)
6.2.3.1 in
6.2.3.4

(4)

(5)

do
nadaljnjega",

za vrstico s standardom "EN 14893:2006 + AC:2007" doda nov standard, ki se glasi:
(1)
"EN 146383:2010/AC

(2)
Premične plinske jeklenke – Varjene posode za ponovno
polnjenje s prostornino do 150 litrov – 3. del: Varjene
jeklenke iz ogljikovega jekla, izdelane po zasnovi,
utemeljeni z eksperimentalnimi metodami

(3)
6.2.3.1 in
6.2.3.4

(4)

(5)

do
nadaljnjega".

V 6.2.4.1 se v tabeli pod naslovom "za zapirala":
–
v koloni (3) številka "6.2.3.1" nadomesti z besedilom "6.2.3.1 in 6.2.3.3" (sedemkrat),
–
v vrstici s standardom "EN 849:1996 (razen Priloge A)" v koloni (4) besedilo "do 1. julija
2003" nadomesti z "do 30. junija 2003", v koloni pa (5) doda "31. december 2014",
–
v vrstici s standardom "EN 849:1996 + A2:2001" v koloni (4) besedilo "do 1. julija 2007"
nadomesti z "do 30. junija 2007", v koloni (5) pa doda "31. december 2016",
–
pred vrstico s standardom "EN 13152:2001" doda nov standard, ki se glasi:
(1)
"EN ISO
14245:2010

–
–

(2)
Plinske jeklenke – Specifikacija in preskušanje ventilov za
jeklenke za UNP – Samozaporni (ISO 14245:2006)

(3)
6.2.3.1 in
6.2.3.3

(4)

(5)

do
nadaljnjega",

v vrstici s standardom "EN 13152:2001 + A1:2003" v koloni (4) besedilo "do
nadaljnjega" nadomesti z "od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2014",
pred vrstico s standardom "EN 13153:2001" doda nov standard, ki se glasi:
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(5)

do
nadaljnjega",

v vrstici s standardom "EN 13153:2001 + A1:2003" v koloni (4) besedilo "do
nadaljnjega" nadomesti z "od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2014",
za vrstico s standardom "EN 13153:2001 + A1:2003" doda nov standard, ki se glasi:
(1)

(2)

"EN ISO
13340:2001

(3)

Premične plinske jeklenke – Plinski ventili za jeklenke za
enkratno polnjenje – Specifikacija in preizkus prototipov

6.2.3.1 in
6.2.3.3

(4)

(5)

do
nadaljnjega".

V 6.2.4.2 se v tabeli črke "LPG" nadomestijo z "UNP" (dvakrat), besedi "brezšivnega jekla"
se nadomestita z besedilom "jekla iz celega", besedilo "brezšivne aluminijeve zlitine" pa se
nadomesti z "aluminijeve zlitine iz celega".
V 6.2.4.2 se v tabeli naslov kolone (3) spremeni tako, da se glasi "Uporaba".
V 6.2.4.2 se v tabeli:
–
v vrstici s standardom "EN 14189:2003" v koloni (3) besedilo "do nadaljnjega"
nadomesti z "do 31. decembra 2014",
–
za vrstico s standardom "EN 14189:2003" doda nov standard, ki se glasi:
(1)
"EN ISO 22434:2012

–

(2)

(3)

Premične plinske jeklenke – Pregled in vzdrževanje
ventilov jeklenk (ISO 22434:2006)

predpisana od 1.
januarja 2015".

na koncu doda nova vrstica s standardom, ki se glasi:
(1)
"EN 1440:2008 + A1:2012
(razen Prilog G in H)

(2)
Oprema in pribor za UNP – Periodični pregledi
premičnih jeklenk za ponovno polnjenje za UNP

(3)
predpisana od 1.
januarja 2015".

V 6.2.6.4 se v drugi alineji "EN 417:2003" nadomesti z "EN 417:2012".
Poglavje 6.3
V 6.3.4.2 (a) se za besedilom "ali 6.7" dodata številka "1" in nova opomba pod črto, ki se
glasi:
"1
Znak se uporablja tudi za potrjevanje, da prožni vsebniki za nepakirano blago, ki so
odobreni za druge vrste prevoza, izpolnjujejo zahteve iz poglavja 6.8 Modalnih predpisov
ZN.".
V poglavju 6.3 dosedanja opomba pod črto številka "1" postane opomba pod črto številka "2".
Poglavje 6.4
V 6.4.9.1 in 6.4.23.5 (a) se za številko "6.4.7.5," doda "6.4.8.4,".
Poglavje 6.5
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V 6.5.1.1.3 se za dosedanjim besedilom doda nova OPOMBA, ki se glasi:
"OPOMBA: Ko je IBC dan v uporabo pristojnemu organu države, ki je IBC
odobril, ni treba pooblastiti organizacij, ki opravljajo preglede in preizkuse v
drugih državah, vendar pa morajo biti pregledi in preizkusi izvedeni v skladu s
pravili, določenimi v odobritvi IBC.".
V 6.5.2.1.1 (a) se za besedilom "ali 6.7" dodata številka "1" in nova opomba pod črto, ki se
glasi:
"1
Znak se uporablja tudi za potrjevanje, da prožni vsebniki za nepakirano blago, ki so
odobreni za druge vrste prevoza, izpolnjujejo zahteve iz poglavja 6.8 Modalnih predpisov
ZN.".
V poglavju 6.5 dosedanja opomba pod črto številka "1" postane opomba pod črto številka "2".
V 6.5.2.2.2 se simbol in opis spremenita tako, da se glasita:

"

... kg max

100 mm

IBC, ki se lahko zlaga drug na drugega

NAJMANJŠA DIMENZIJA

100 mm

NAJMANJŠA DIMENZIJA

NAJMANJŠA DIMENZIJA
100 mm

NAJMANJŠA DIMENZIJA
100 mm

IBC, ki se NE sme zlagati drug na drugega".

V 6.5.5.1.7 se beseda "najmanjše" nadomesti z "največje".
V 6.5.6.2.1 se številka "6.5.4.5" nadomesti s "6.5.6.4".
V 6.5.6.3.5 se v prvem odstavku številka "4.1.1.19" nadomesti s "4.1.1.21".
V 6.5.6.3.6 se v zadnjem stavku številka "4.1.1.19.2" nadomesti s "4.1.1.21.2".
Poglavje 6.6
V 6.6.3.1 se v prvem odstavku besedilo "mora biti obstojno in razločno vidno označeno
naslednje:" nadomesti z "morajo biti oznake, ki so obstojne, čitljive in nameščene tako, da so
lahko vidne. Črke, številke in znaki iz nadaljevanja morajo biti veliki vsaj 12 mm:".
V 6.5.2.1.1 (a) se za besedilom "ali 6.7" dodata številka "1" in nova opomba pod črto, ki se
glasi:
"1
Znak se uporablja tudi za potrjevanje, da prožni vsebniki za nepakirano blago, ki so
odobreni za druge vrste prevoza, izpolnjujejo zahteve iz poglavja 6.8 Modalnih predpisov
ZN.".
V poglavju 6.6 dosedanja opomba pod črto številka "1" postane opomba pod črto številka "2".
Doda se nov odstavek 6.6.3.3, ki se glasi:
"6.6.3.3
Največja dovoljena obremenitev pri zlaganju v višino, če se uporablja velika
embalaža, mora biti prikazana s tem simbolom:
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... kg max

100 mm

velika embalaža, ki se lahko zlaga druga na drugo

NAJMANJŠA DIMENZIJA

100 mm

NAJMANJŠA DIMENZIJA
NAJMANJŠA DIMENZIJA
100 mm

NAJMANJŠA DIMENZIJA
100 mm

velika embalaža, ki se NE sme zlagati druga na drugo

Velikost simbola mora biti najmanj 100 mm  100 mm, simbol mora biti
obstojen in razločno viden. Črke in številke, ki označujejo maso, morajo biti
visoke vsaj 12 mm.
Masa, označena nad simbolom, ne sme presegati obremenitve, določene
med preizkusom zasnove vrste (glej 6.6.5.3.3.4), deljene z 1,8.".
Poglavje 6.7
V 6.7.2.13.1 se v odstavku (d) beseda "in" nadomesti z vejico, v odstavku (e) se pika
nadomesti z vejico in doda nov odstavek (f), ki se glasi:
"(f) prečnim prerezom pretoka vzmetnih naprav za razbremenitev tlaka,
lomljivih ploščic in taljivih varovalk v mm2.",
dosedanji odstavek (f) postane odstavek (g).
V 6.7.2.13.2, 6.7.3.9.2, 6.7.4.8.2 in 6.7.5.6.2 se besedilo "po standardu ISO 4126-1:1991"
nadomesti z "po standardih ISO 4126-1:2004 in ISO 4126-7:2004".
V 6.7.2.20.1 (c) (i), 6.7.3.16.1 (c) (i), 6.7.4.15.1 (c) (i) in 6.7.5.13.1 (c) (i) se za besedilom "ali
6.7" dodata številka "2" in nova opomba pod črto, ki se glasi:
"2
Znak se uporablja tudi za potrjevanje, da prožni vsebniki za nepakirano blago, ki so
odobreni za druge vrste prevoza, izpolnjujejo zahteve iz poglavja 6.8 Modalnih predpisov
ZN.".
V poglavju 6.7 dosedanje opombe pod črto številka "2" do "6" postanejo opombe pod črto
številka "3" do "7".
V 6.7.3 se za naslovom doda nova OPOMBA, ki se glasi:
"OPOMBA: Zahteve veljajo tudi za premične cisterne, namenjene prevozu
kemikalij pod tlakom (UN št. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 in 3505).".
V 6.7.3.1 se pri pomenu izraza "Najvišji dovoljeni delovni tlak" pod (b) doda nova podtočka
(iii), ki se glasi:
"(iii) za kemikalije pod tlakom: MAWP (v barih), določen v navodilu za
premične cisterne T50 za delež utekočinjenega plina v potisnih
plinih, navedenih v T50 v 4.2.5.2.6.".
V 6.7.3.1 se pri pomenu izraza "Računska referenčna temperatura" besedilo "in se bo
prevažal" nadomesti z ", ali utekočinjenih potisnih plinov kemikalij pod tlakom, ki se bodo
prevažali".
V 6.7.3.5.4 se v prvem stavku za besedilom "ki niso globoko ohlajeni," doda "ali kemikalij pod
tlakom,".
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V 6.7.3.9.1 in 6.7.4.8.1 se v točki (c) črta beseda "in", v točki (d) se pika nadomesti z vejico in
doda nova točka (e), ki se glasi:
"(e) prečni prerezi pretoka vzmetnih naprav za razbremenitev tlaka in
lomljivih ploščic v mm2.",
dosedanja točka "(e)" postane točka "(f)".
V 6.7.5.2.3 se besedilo "iz brezšivnega jekla" nadomesti z "iz jekla iz celega".
V 6.7.5.6.1 se na koncu točke (c) pika nadomesti z besedo "in" ter doda nova točka (d), ki se
glasi:
"(d) s prečnimi prerezi pretoka vzmetnih naprav za razbremenitev tlaka in
lomljivih ploščic v mm2."
Poglavje 6.8
V 6.8.2.1.19 se v tabeli besedilo "nerjaveča austenitna jekla" nadomesti z "avstenitna
nerjavna jekla", pred vrstico z besedilom v drugi koloni "druga jekla" pa se doda nova vrstica
tabele, ki se glasi:
"avstenitno-feritna nerjavna jekla

3 mm

3,5 mm".

V 6.8.2.1.20 se za besedilom "ali enakovredni ukrepi" doda številka "5" in doda opomba pod
črto, ki se glasi:
"5
Enakovredni ukrepi so ukrepi iz referenčnih standardov, navedenih v 6.8.2.6.".
V poglavju 6.8 dosedanje opombe pod črto številka "5" do "15" postanejo opombe pod črto
številka "6" do "16".
V 6.8.2.2.3 se v drugem odstavku besedilo "naprave za prezračevanje" nadomesti z
"odzračevalne naprave", besedilo "morajo preprečevati neposredni vdor plamena v cisterno s
pomočjo ustrezne naprave za preprečevanje širjenja plamena" pa z "morajo preprečevati
neposredni vdor plamena v cisterno s pomočjo ustrezne zaščitne naprave".
V 6.8.2.2.3 se v tretjem odstavku besedilo "Če je zaščita izvedena z" nadomesti s "Če je
zaščitna naprava izvedena z".
V 6.8.2.2.6 se beseda "oddušnik" nadomesti z besedama "odzračevalno napravo".
V 6.8.2.3.1 se za dosedanjim besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
"Pristojni organ ali organizacija, ki jo je pooblastil, lahko na zahtevo prosilca
izda posebno tipsko odobritev za ventile in drugo delovno opremo, za katero
je naveden standard v tabeli v 6.8.2.6.1, in sicer v skladu s tem standardom.
Posebno tipsko odobritev je treba upoštevati pri izdaji certifikata za cisterno,
če obstajajo rezultati preizkusa, in ventili ter druga delovna oprema ustrezajo
za predvideno uporabo.".
V 6.8.2.3.2 se za besedilom "kljub temu velja" doda pika.
Doda se nov odstavek 6.8.2.3.4, ki se glasi:
"6.8.2.3.4
Pri spremembah cisterne z veljavno, pretečeno ali odvzeto tipsko odobritvijo
se preizkušanje, pregled in odobritev omejijo na dele cisterne, ki so bili
spremenjeni. Spremembe morajo biti v skladu z določbami ADR, ki veljajo ob
spremembi. Za vse dele cisterne, na katere sprememba ne vpliva, ostane
veljavna dokumentacija o prvotni tipski odobritvi.
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Sprememba se lahko nanaša na eno ali več cistern, zajetih v tipski odobritvi.
Certifikat o odobritvi spremembe izda pristojni organ katere koli države
pogodbenice ADR ali organizacija, ki jo je ta organ pooblastil, in se hrani kot
del dosjeja o cisterni.
Prošnjo za certifikat o odobritvi spremembe je treba vložiti pri pristojnem
organu ali organizaciji, ki jo je ta organ pooblastil.".
V 6.8.2.4.3 se v predzadnjem odstavku beseda "oddušniki" nadomesti z besedama
"odzračevalnimi napravami".
6.8.2.5.2 se spremeni tako, da se glasi:
"6.8.2.5.2
Na vozilu cisterni (na sami cisterni Na cisterni zabojniku (na sami
ali na ploščicah) morajo biti vpisani cisterni ali na ploščicah) morajo biti
vpisani naslednji podatki13:
naslednji podatki13:
– ime lastnika ali uporabnika,

– imeni lastnika in uporabnika,

– lastna masa vozila cisterne in

– prostornina cisterne,

– največja dovoljena masa vozila –
cisterne.
–
Na zamenljivi cisterni (na sami
–
cisterni ali na ploščicah) morajo biti
13
vpisani podatki :
– ime lastnika ali uporabnika,
– "zamenljiva cisterna";

tara,
največja dovoljena bruto masa,
za snovi v skladu s 4.3.4.1.3:
uradno ime snovi, prevzete(ih) v
prevoz,

– kod cisterne po določbah iz
4.3.4.1.1 in

– tara cisterne,

– za druge snovi, razen snovi v
skladu s 4.3.4.1.3: alfanumerični
– največja dovoljena bruto masa
kodi vseh posebnih določb TC
cisterne,
in TE, ki so navedeni v koloni
(13) tabele A v poglavju 3.2 za
– za snovi v skladu s 4.3.4.1.3:
snovi, ki se bodo prevažale v
uradno ime snovi, prevzete(ih)
cisterni.
v prevoz,
– kod cisterne po določbah iz
4.3.4.1.1 in
– za druge snovi, razen snovi v
skladu
s
4.3.4.1.3:
alfanumerični
kodi
vseh
posebnih določb TC in TE, ki so
navedeni v koloni (13) tabele A
v poglavju 3.2 za snovi, ki se
bodo prevažale v cisterni.".
V 6.8.2.6.1 se v tabeli pod naslovom "za cisterne za pline razreda 2":
–
črke "LPG" nadomestijo z "UNP" (šestkrat),
–
v vrstici s standardom "EN 12493:2008 (razen Priloge C)" v koloni (3) črtajo številke
"1.2.1, 6.8.1", v koloni (4) se besedilo "do nadaljnjega" nadomesti z "od 1. januarja
2010 do 30. junija 2013", v koloni (5) pa se doda "31. december 2014",
13

Za številčno vrednostjo mora biti navedena merska enota.
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za vrstico s standardom "EN 12493:2008 (razen Priloge C)" doda nov standard, ki se
glasi:
"EN
12493:2008 +
A1:2012 (razen
Priloge C)

UNP oprema in pribor – Varjene
jeklene cisterne za utekočinjen
naftni plin (UNP) – Cestne
cisterne – Zasnova in izdelava
OPOMBA: Izraz "cestna
cisterna" se šteje kot "pritrjena
cisterna" in "zamenljiva cisterna"
po ADR.

6.8.2.1
(razen
6.8.2.1.17),
6.8.2.5,
6.8.3.1,
6.8.3.5,
6.8.5.1 to
6.8.5.3

do 31.
decembra
2013

31.
december
2015".

V 6.8.2.6.1 se v tabeli pod naslovom "za cisterne, namenjene za prevoz tekočih naftnih
izdelkov in drugih nevarnih snovi razreda 3 s parnim tlakom pri 50 °C do 110 kPa in
bencina, ki nimajo strupenih ali jedkih dodatnih nevarnosti":
–
v vrstici s standardom "EN 13082:2001" v koloni (2) besedilo spremeni tako, da se glasi
"Cisterne za prevoz nevarnega blaga – Oprema za oskrbovanje cistern – Ventil za
izenačitev parnega tlaka", v koloni (4) se besedilo "do nadaljnjega" nadomesti z "od 1.
januarja 2005 do 30. junija 2013", v koloni (5) pa se doda "31. december 2014",
–
za vrstico s standardom "EN 13082:2001" doda nov standard, ki se glasi:
"EN
13082:2008
+A1:2011

Cisterne za prevoz nevarnega
blaga – Oprema za oskrbovanje
cistern – Ventil za izenačitev
parnega tlaka

6.8.2.2 in
6.8.2.4.1

do
nadaljnjega".

V 6.8.2.6.2 se v tabeli naslov kolone (4) spremeni tako, da se glasi "Uporaba".
V 6.8.3.1.1 se besedilo "Pri brezšivnih cisternah" nadomesti s "Pri cisternah iz celega".
6.8.3.4.6 se spremeni tako, da se glasi:
"6.8.3.4.6
Ne glede na zahteve iz 6.8.2.4.2 je treba redne preglede opraviti:
najmanj po šestih letih

najmanj po osmih letih

uporabe in potem vsaj vsakih 12 let na cisternah za prevoz globoko ohlajenih
utekočinjenih plinov.
Vmesne preglede po določbah iz
6.8.2.4.3 je treba opraviti najmanj
po šestih letih po vsakem
rednem pregledu.

Preizkus tesnosti ali vmesni
pregled se po določbah iz
6.8.2.4.3 po zahtevi pristojnega
organa lahko opravi tudi med
dvema rednima zaporednima
preizkusoma.".

V 6.8.3.5.6 se besedilo pred točkami spremeni tako, da se glasi:
"Poleg podatkov, predpisanih v
Poleg podatkov, predpisanih v
6.8.2.5.2, morajo biti na vozilu
6.8.2.5.2, morajo biti na cisterni
cisterni (na sami cisterni ali na zabojniku (na sami cisterni ali na
ploščicah)
vpisani
naslednji ploščicah)
vpisani
naslednji
podatki13:
podatki13:".
V 6.8.4 (a) se doda nova posebna določba TC8, ki se glasi:
"TC8 Cisterne morajo biti izdelane iz aluminija ali aluminijeve zlitine.".
V 6.8.4 (c) se doda nova posebna določba TA5, ki se glasi:
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Snov se sme prevažati samo v cisternah s kodo cisterne S2.65AN(+).
Hierarhija po 4.3.4.1.2 se ne upošteva.".

V 6.8.4 (d) se pri posebni določbi TT8 za dosedanjim besedilom doda nov odstavek, ki se
glasi:
"Tovrstne magnetne preiskave mora opraviti strokovna oseba,
usposobljena za izvajanje te metode v skladu z EN 473
(Neporušitveno preizkušanje – Kvalificiranje in certificiranje osebja za
neporušitvene preiskave – Splošna načela).".
V 6.8.4 (d) se doda nova posebna določba TT10, ki se glasi:
"TT10 Redne preglede v skladu s 6.8.2.4.2 je treba opraviti:
vsaj vsaka tri leta.

| vsaj vsaki dve leti in pol.".

V 6.8.5.1.3 se beseda "brezšivne" nadomesti z besedama "iz celega".
Poglavje 6.11
V 6.11.3 se v naslovu za besedama "razsuto blago" doda besedilo "BK1 ali BK2".
V 6.11.4 se v naslovu za besedama "razsuto blago" doda besedilo "BK1 in BK2".
Poglavje 6.12
6.12.3.1.2 se spremeni tako, da se glasi:
"6.12.3.1.2
Cisterna za UN št. 1942 in 3375 mora ustrezati zahtevam iz poglavij 4.3 in 6.8
o odzračevalnih napravah, poleg tega pa mora imeti lomljive ploščice ali druge
ustrezne naprave za razbremenitev tlaka, ki jih je odobril pristojni organ v
državi uporabe.".
V 6.12.3.2.2 se drugi stavek spremeni tako, da se glasi "Cisterna za UN št. 1942 in 3375
mora ustrezati zahtevam iz poglavij 4.3 in 6.8 o odzračevalnih napravah, poleg tega pa mora
imeti lomljive ploščice ali druge ustrezne naprave za razbremenitev tlaka, ki jih je odobril
pristojni organ v državi uporabe.".
V 6.12.4.4 se beseda "Oddušnike" nadomesti z besedama "Odzračevalne naprave".
7. DEL
Poglavje 7.3
V 7.3.2.4 se za besedama "razsuti tovor" doda besedilo "(s kodo BK2)".
V 7.3.3 se pri posebni določbi VV15 prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Prevoz v razsutem stanju v zaprtih ali pokritih vozilih, zaprtih zabojnikih ali
pokritih velikih zabojnikih s polnimi stenami je dovoljen za trdne snovi (snovi
ali zmesi, kot so pripravki ali odpadki), ki v povprečju ne vsebujejo več kot
1000 mg/kg snovi tiste UN številke, v katero so uvrščeni. Na nobeni točki
tovora koncentracija te snovi ali teh snovi ne sme presegati 10000 mg/kg.".
Poglavje 7.4
V 7.4.1 se v drugem stavku besedilo "poglavja 4.2 ali 4.3" nadomesti s "poglavja 4.2, 4.3, 4.4
oziroma 4.5".
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Poglavje 7.5
V 7.5.1.2 in 7.5.1.3 se besedi "Blaga se" nadomestita z besedilom "Če ADR ne določa
drugače, se blaga".
V 7.5.1.3 se zadnji stavek prenese za dosedanjim besedilom v 7.5.1.2.
V 7.5.1.5 se za besedo "tovorki" doda besedilo "in ovojna embalaža".
Doda se nov odstavek 7.5.2.4, ki se glasi:
"7.5.2.4
Skupno nakladanje nevarnega blaga, ki je pakirano v omejenih količinah, s
katero koli vrsto eksplozivnih snovi in predmetov, razen tistih iz podrazreda
1.4 in UN št. 0161 in 0499, je prepovedano.".
V 7.5.7.1 se za dosedanjim besedilom doda nov stavek, ki se glasi "Šteje se, da so zahteve
iz tega odstavka izpolnjene, če je tovor zavarovan v skladu s standardom EN 121951:2010.".
V 7.5.7.4 se za besedo "zabojnikov" doda besedilo ", cistern zabojnikov, premičnih cistern in
MEGC".
8. DEL
Poglavje 8.1
8.1.4.1 se spremeni tako, da se glasi:
"8.1.4.1
V tabeli so prikazane minimalne določbe za prenosne gasilnike za razrede
vnetljivosti1 A, B in C, ki se uporabljajo za prevozne enote, s katerimi se
prevaža nevarno blago, razen za prevozne enote iz 8.1.4.2:

(1)
Največja
dovoljena masa
prevozne enote

(2)
(3)
Najmanjše Najmanjša skupna
število
zmogljivost na
gasilnikov
prevozno enoto

(4)
Gasilnik, primeren za
gašenje požara na
motorju ali v kabini.
Vsaj eden z
zmogljivostjo najmanj:

(5)
Dodatna zahteva za
gasilnik(e).Vsaj en
gasilnik mora imeti
zmogljivost najmanj:

≤ 3,5 tone

2

4 kg

2 kg

2 kg

> 3,5 tone
≤7,5 tone

2

8 kg

2 kg

6 kg

> 7,5 tone

2

12 kg

2 kg

6 kg

Zmogljivosti veljajo za naprave na suhi prah (ali enakovredna
zmogljivost drugih ustreznih gasilnih sredstev).".
Poglavje 8.2
V 8.2.1.4 se v prvem oklepaju črtata besedi "dodatno zahtevo", v tretjem oklepaju pa
"posebni določbi".
1

Za pomen izraza razredi vnetljivosti glej standard EN 2:1992 Klasifikacija požarov.
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V 8.2.2.2 se beseda "zagotoviti" nadomesti z "zagotavljati".
Poglavje 8.5
V S1 se:
–
v naslovu besedi "Dodatne zahteve" nadomestita z besedo "Zahteve",
–
v odstavku (1) črtata točki (a) in (b), v točki (c) se besedilo "iz odstavka (b)" nadomesti
z ", določene v 8.2.2.3.4", pred besedo "usposabljanja" se doda "programa" in črta "(c)"
(številčenje točk).
Dodatna zahteva S3 se spremeni tako, da se glasi:
"S3:
Posebne določbe za prevoz kužnih snovi
Zahteve iz kolon (2), (3) in (5) tabele v 8.1.4.1 in 8.3.4 se ne uporabljajo.".
V S11 se:
–
črtata prvi in drugi odstavek,
–
v tretjem odstavku se besedilo "iz odstavka (2)" nadomesti z ", določene v 8.2.2.3.5",
pred besedo "usposabljanja" se doda "programa" in črta "(3)" (številčenje odstavka).
V S12 se v prvem stavku besedilo "posebna določba S11 ne velja." nadomesti z "ni treba
upoštevati zahtev iz 8.2.1.4 o specialističnem programu usposabljanja za voznike vozil, ki
prevažajo radioaktivne snovi.".
Poglavje 8.6
V 8.6.3.3 se beseda "enoti." nadomesti z besedilom "enoti, razen če mora biti prevozna
enota označena v skladu s 3.4.13 ob upoštevanju 3.4.141.".
V 8.6.4 se stavek pred tabelo spremeni tako, da se glasi:
"Omejitve za prehod skozi predore veljajo:
–

za prevozne enote, za katere se zahteva označitev v 3.4.13 ob
upoštevanju 3.4.141: za prehod skozi predore kategorije E in

–

za prevozne enote, za katere se v 5.3.2 zahteva označitev z oranžno
tablo: v skladu s spodnjo tabelo, potem ko se določi kod omejitev za
predore za celoten tovor na prevozni enoti.".

V 8.6.4 dosedanja opomba postane opomba 1 in doda nova opomba 2, ki se glasi:
"OPOMBA 2: Za nevarno blago, pakirano v omejenih količinah, ki se prevaža
v zabojnikih ali na prevoznih enotah, označenih v skladu z IMDG Code, se
omejitve za prehod skozi predore kategorije E ne uporabljajo, če skupna bruto
masa tovorkov, ki vsebujejo nevarno blago, pakirano v omejenih količinah, ne
presega 8 ton na prevozno enoto.".
9. DEL
Poglavje 9.1

1

ali v skladu s 3.4.10 ob upoštevanju 3.4.11 ADR, kot je veljal do 31. decembra 2010,
če se uporabljajo prehodne določbe iz 1.6.1.20.
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V 9.1.1.2 se pri pomenu izraza "AT vozilo" besedilo "vozilo, ki ni vrste EXIII, FL ali OX"
nadomesti z "vozilo, ki ni EXIII, FL ali OX vozilo ali MEMU", pri pomenu izraza "odobritev po
ADR" pa se pika nadomesti z besedilom, ki se glasi "ali kot MEMU.".
Poglavje 9.2
V 9.2.2.3.3 se številka "529" nadomesti s "60529".
V 9.2.2.5.1 (a) in 9.7.8.2 se v opombi pod črto številka 2 črta "50015,".
9.2.2.6.3 se spremeni tako, da se glasi:
"9.2.2.6.3
Električni priključki
Električni priključki med motornim vozilom in priklopnikom morajo ustrezati
stopnji zaščite IP 54 v skladu z IEC 60529 in biti zasnovani tako, da ne more
biti nenamerne prekinitve. Povezava mora ustrezati standardu ISO
12098:20043, ISO 7638:20033 oziroma EN 15207:2006."
in doda nova opomba pod črto št. 3, ki se glasi:
"3
Standarda ISO 4009, na katerega se sklicuje ta standard, ni treba uporabljati".
V poglavju 9.2 dosedanje opombe pod črto številka "3" do "9" postanejo opombe pod črto
številka "4" do "10".
Poglavje 9.7
Doda se nov razdelek 9.7.9, ki se glasi:
"9.7.9
Dodatne varnostne zahteve za EX/III vozila
9.7.9.1

EX/III vozila morajo biti opremljena s samodejnim sistemom za gašenje
požara v predelu motorja.

9.7.9.2

Tovor mora biti zaščiten pred požarom na pnevmatikah s kovinskim toplotnim
ščitom.".
--------------------«
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433.

Popravek Uradnega prečiščenega besedila
Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4p)

Državni zbor je ob smiselni uporabi 153. člena Poslovnika
državnega zbora na seji dne 1. februarja 2013 potrdil Popravek
Uradnega prečiščenega besedila Zakona o javnih financah
(ZJF-UPB4), ki ga je Državni zbor potrdil na seji dne 4. februarja 2011 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/11 z dne
21. 2. 2011

POPRAVEK
Uradnega prečiščenega besedila Zakona
o javnih financah (ZJF-UPB4p)
V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4) se 81.a, 86.a, 86.b in 88.a člen pravilno
glasijo:
»81.a člen
(prenehal veljati)«;
»86.a člen
(prenehal veljati)«;
»86.b člen
(prenehal veljati)«;
»88.a člen
(prenehal veljati)«.
Št. 411-01/13-3/2
Ljubljana, dne 1. februarja 2013
EPA 877-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Jakob Presečnik l.r.
Podpredsednik
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Tehnični popravek Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Postojna

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 79/12 z dne 19. 10.
2012, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 in
109/09) dajem

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Postojna
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12,
80/12, 102/12) se v Prilogi 1:
1. pod točko 1. OBMOČJE URBANISTIČNEGA NAČRTA
POSTOJNA S STARO VASJO, ZALOGOM IN VELIKIM OTOKOM ponovno vpiše prostorska enota PO 66 SK-k, ki je bila s
spremembami in dopolnitvami tekstualnega dela OPN Postojna
(Uradni list RS, št. 79/12) pomotoma izbrisana.

PO 66

SK - k

Pod Ravbarkomando

– Tipologija objektov ac.
2. pod točko 2. OBMOČJA NASELIJ v prostorski enoti
RA 11/1 SK-v ponovno vpiše dikcija »Na območju gradnja ni
dovoljena do izdelave hidrološko hidravlične študije z določitvijo
razredov poplavne nevarnosti, na osnovi katerih je mogoče
ugotoviti možnost gradnje«, ki je bila s spremembami in dopolnitvami tekstualnega dela OPN Postojna (Uradni list RS,
št. 79/12) pomotoma izbrisana.

RA 11/1

SK - v

Hudičevec 1

– Območje kmetije z dopolnilno dejavnostjo turizma.
– Dovoljena samo vzdrževalna dela na obstoječih objektih.
– Na območju gradnja ni dovoljena do izdelave hidrološko hidravlične študije z določitvijo razredov
poplavne nevarnosti, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti možnost gradnje
3. pod točko 2. OBMOČJA NASELIJ v prostorski enoti RA
11/2 ZS ponovno vpiše dikcija »Možnost gradnje na poplavnem
območju se ugotavlja na osnovi izdelane hidrološko hidravlične
študije z določitvijo razredov nevarnosti, na osnovi katerih je
mogoče ugotoviti možnost gradnje.«, ki je bila s spremembami
in dopolnitvami tekstualnega dela OPN Postojna (Uradni list
RS, št. 79/12) pomotoma izbrisana.

RA 11/2

ZS

Hudičevec 2

– Dopustna je ureditev športnih igrišč. Zaradi poplavnega območja je prepovedana gradnja objektov
ter spreminjanje kote terena oziroma nasipavanje.
– Možnost gradnje na poplavnem območju se ugotavlja na osnovi izdelane hidrološko hidravlične
študije z določitvijo razredov nevarnosti, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti možnost gradnje.
Št. 3505-13/2010-5
Postojna, dne 7. februarja 2013
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Stran

2033

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Dečkovo naselje – »OPPN
DPZ 12«
Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

1886
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VSEBINA
370.
371.
372.
373.

374.

375.
376.
377.

378.

432.

379.
380.

381.

382.

383.
384.

385.
386.
387.
388.
389.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev (ZUPJS-B)
Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih
prejemkih (ZSVarPre-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J)
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev in oceno delovanja ekstremističnih skupin
Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanke
Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca

OBČINE
1861
1861
1862

1864

1864
1865
1865
1865

1866

VLADA

Sklep o objavi sprememb in dopolnitev Prilog A
in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)

1955

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z
načeli dobre laboratorijske prakse
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o posebnih pogojih za dajanje biocidnih proizvodov v promet in merilih za določitev biocidnih
proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih
prodaje
Obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa Sveta
2013/54/EU z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju
Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki
odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o
skupnem sistemu davka na dodano vrednost

1866

1866

1867

395.
396.
397.
398.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna ID 12/1 CU v Idriji
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija

1880
1880
1881
1882
1883

1893
1895
1895
1897
1897

1897

1897
1901

JESENICE

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

403.

Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč

404.

Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2013

KOBARID

KOČEVJE
LITIJA

405.

Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred

406.

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska – Hladilniška – del
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta za
del območja urejanja CI 5/6 Rog
Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku
priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta za del območja urejanja ŠS 1/1-2 – Stara
Šiška

1903
1903
1904
1907

LJUBLJANA

1908
1909

1909

MURSKA SOBOTA

Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

1910

PODČETRTEK

410.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek
za leto 2013

411.
412.

Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2013
Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih
Vrtca Polzela
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep
o
prenehanju
veljavnosti
Sklepa
št. 032-8/2012-4

413.
414.

1888

IDRIJA

402.

1880

1887

DOBREPOLJE

400.

409.

1886

ČRNOMELJ

Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za
leto 2013
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Črnomelj
Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju
Občine Črnomelj
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Kočevje
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Kmetija pri Vražjem kamnu
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za
leto 2011

408.

1873

CELJE

399.

1867

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o vsebini in obliki diplome Visoke šole za
zdravstvo Novo mesto
Spremembe Hierarhije pravil revidiranja
Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih
zahtev pri reviziji invalidskih podjetij
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za leti 2013 in 2014
Odločba Sveta za avtorsko pravo

394.

407.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko
omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Moravče
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2012

392.

401.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da 5., 6., 8. in 9. člen Uredbe
o vodnih povračilih ni v neskladju z Ustavo in sklep
o zavrženju pobude ter o nesprejemu ustavne pritožbe

391.

393.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Maroko

390.

POLZELA

1911
1911
1914
1914
1914

Stran
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RAZKRIŽJE

428.

415.

Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2013

416.

Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Rogaška Slatina

417.
418.

419.

430.
431.

Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2013
Sklep o ukinitvi subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2013

ŠKOFLJICA

Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1767/2, k.o. Gradišče, ID znak:
1710-1767/2-0

TABOR

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob Obrtni coni Trebnje
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Industrijsko cono Trebnje
Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar–marec 2013

426.
427.

1917
1923

1925

Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
Sklep o cenah ravnanja z odpadki

1951

POPRAVKI

Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4p)
Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna

2031
2032

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 14/13
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

1954
1926
1928

1930
1935
1948

TRŽIČ

VIPAVA

1951

1951

TREBNJE

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Tržič

434.

Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
Sklep o subvencioniranju cene čiščenja odpadnih
voda za gospodinjstva

1925

ŠKOCJAN

Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih
zemljišč

422.

425.

429.

433.

ROGAŠOVCI

Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2013
Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2014

424.

1914

ROGAŠKA SLATINA

420.
421.

423.
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1949
1950
1950

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

551
623
629
631
643
644
645
646
647
647
647
647
648
651
651
651
651
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