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Zakon o omejevanju uporabe tobačnih
in povezanih izdelkov (ZOUTPI)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o omejevanju uporabe
tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)
Razglašam Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in
povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 15. februarja 2017.
Št. 003-02-2/2017-7
Ljubljana, dne 23. februarja 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH
IN POVEZANIH IZDELKOV (ZOUTPI)

Leto XXVII

2. najvišje vrednosti emisij tobačnih izdelkov;
3. obveznosti poročanja o najvišjih vrednostih emisij katrana, nikotina in ogljikovega monoksida za cigarete;
4. označevanje in embalažo tobačnih in povezanih izdelkov, vključno z zdravstvenimi opozorili;
5. sledljivost in varnostne elemente, ki se uporabljajo za
tobačne izdelke;
6. prepoved dajanja tobaka za oralno uporabo na trg;
7. obveznosti glede predložitve uradnega obvestila o novih tobačnih izdelkih;
8. dajanje na trg elektronskih cigaret;
9. dajanje na trg in označevanje zeliščnih izdelkov za
kajenje;
10. prepoved oglaševanja, promocije in sponzoriranja
tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov;
11. način in omejitve prodaje tobačnih in povezanih izdelkov;
12. prepoved kajenja oziroma uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v zaprtih javnih in delovnih prostorih.
2. člen
(postopek obveščanja)
Ta zakon se sprejme ob upoštevanju postopka obveščanja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za
zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za
storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015,
str. 1).
3. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(opredelitev izrazov)

1. člen

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. Aromatična snov je dodatek, ki doda vonj ali okus.
2. Bistvena sprememba okoliščin je povečanje obsega
prodaje na kategorijo izdelka za vsaj 10 odstotkov v najmanj
petih državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
EU) na podlagi podatkov o prodaji, predloženih v skladu z devetim odstavkom 9. člena tega zakona, ali povečanja razširjenosti kajenja v skupini potrošnikov oziroma potrošnic (v nadaljnjem besedilu: potrošniki), mlajših od 25 let, za vsaj 5 odstotnih
točk v vsaj petih državah članicah EU za zadevno kategorijo
izdelkov, ki temeljijo na posebnem poročilu Eurobarometra 385
iz maja 2012 ali na enakovredni študiji o razširjenosti kajenja;
če obseg prodaje posamezne kategorije izdelka na maloprodajni ravni ne presega 2,5 odstotkov celotne prodaje tobačnih
izdelkov na ravni EU, se v vsakem primeru šteje, da bistvene
spremembe okoliščin ni bilo.
3. Brezdimni tobačni izdelek je tobačni izdelek, ki ne vključuje postopka zgorevanja, vključno s tobakom za žvečenje,
tobakom za njuhanje in tobakom za oralno uporabo.
4. Cigara je zvitek tobaka, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja in je dodatno opredeljen v 83. členu Zakona

(vsebina)
Ta zakon v skladu z Direktivo 2014/40/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2014,
str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano direktivo Komisije
2014/109/EU z dne 10. oktobra 2014 o spremembi Priloge
II k Direktivi 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z
vzpostavitvijo knjižnice slikovnih opozoril, ki se uporabljajo
za tobačne izdelke (UL L št. 360 z dne 17. 12. 2014, str. 22),
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/40/EU), in Direktivo
2003/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja
2003 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic
o oglaševanju in sponzorstvu tobačnih izdelkov (UL L št. 152 z
dne 20. 6. 2003, str. 16) določa:
1. ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih in povezanih
izdelkov ter ukrepe in vire za preprečevanje njihovih škodljivih
vplivov na zdravje;
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o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, v nadaljnjem besedilu:
Zakon o trošarinah).
5. Cigareta je zvitek tobaka, pri uporabi katerega poteka
postopek zgorevanja in je dodatno opredeljen v 82. členu Zakona o trošarinah.
6. Cigarilos je majhna cigara, ki je težka največ 3 g.
7. Čezmejna prodaja na daljavo je prodaja potrošnikom
na daljavo, pri kateri potrošnik ob naročilu izdelka pri prodajnem mestu ni v državi članici EU ali tretji državi, v kateri ima
prodajno mesto svoj sedež. Šteje se, da ima prodajno mesto
sedež v državi članici EU:
– če je fizična oseba, če ima svoj kraj poslovanja v navedeni državi članici EU;
– v drugih primerih, če ima svoj statutarni sedež, glavno
upravo ali kraj poslovanja, vključno s podružnico ali katero koli
drugo poslovno enoto, v navedeni državi članici EU.
8. Dajanje na trg je dajanje izdelkov, ne glede na kraj
njihove proizvodnje, na voljo potrošnikom odplačno ali neodplačno, vključno s čezmejno prodajo na daljavo; pri čezmejni
prodaji na daljavo se šteje, da je izdelek dan na trg v državi
članici EU, v kateri je potrošnik.
9. Delovni prostor je prostor, vključno s službenimi vozili,
ki je pod nadzorom delodajalca in kjer se zanj opravljajo dela
ali storitve, brezplačno ali za plačilo. Delovni prostor vključuje
ne le prostore, v katerih se delo opravlja, temveč tudi vse z
njimi povezane prostore, ki jih delavci uporabljajo med delom,
vključno z na primer hodniki, dvigali, stopniščnimi jaški, avlami,
skupnimi prostori, kavarnami, stranišči, saloni, menzami in
prizidki, kot so lope in barake.
10. Dodatek je snov, razen tobaka, ki se doda tobačnemu
izdelku, zavojčku ali zunanji embalaži.
11. Doniranje ali sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali
posameznika je vsaka posredna ali neposredna oblika prispevka za dogodek, dejavnost ali posameznika s ciljem, učinkom
ali mogočim učinkom promocije tobaka, tobačnih izdelkov in
povezanih izdelkov ali njihove uporabe.
12. Elektronska cigareta je izdelek, ki se lahko uporablja
za dovajanje nikotina skozi ustnik, ali kateri koli sestavni del
tega izdelka, vključno s polnilom, rezervoarjem in napravo brez
polnila ali rezervoarja. Elektronske cigarete so lahko take, da
se po uporabi zavržejo, se ponovno napolnijo z uporabo posodice za ponovno polnjenje in rezervoarja, ali pa se napolnijo s
polnili za enkratno uporabo.
13. Emisije so snovi, ki se sprostijo ob uporabi tobačnega
ali povezanega izdelka v skladu s predvideno uporabo, kot so
snovi v dimu ali snovi, ki se sprostijo med postopkom uporabe
brezdimnih tobačnih izdelkov.
14. Funkcionalno zemljišče je pripadajoče zunanje zemljišče objekta, na katerem so urejene površine, ki služijo objektu.
To so predvsem dostopne poti in dovozi z vhodi, igrišča, dvorišča in zelenice.
15. Ime vrste cigaret ali tobaka za zvijanje, je ime, ki se
uporablja za razlikovanje tega tobačnega izdelka od drugih
tobačnih izdelkov iste znamke.
16. Javni prostor je prostor, ki je dostopen širši javnosti ali
prostor za skupno uporabo, ne glede na lastništvo ali pravico
do dostopa. To so prostori, namenjeni dejavnostim na področju
zdravstva, varstva otrok, vzgoje, izobraževanja, socialnega
varstva, higienske nege in drugih podobnih dejavnosti, prometa, javnega prevoza, trgovine, gostinstva in turizma, športa
in rekreacije ter kulture, katerih raba je namenjena vsem pod
enakimi pogoji. Javni prostori iz prejšnjega stavka so zlasti
čakalnice, sejne sobe, kino dvorane, gledališča, zdravstveni,
vzgojno-varstveni, izobraževalni in socialno-varstveni zavodi,
gostinski prostori in trgovine, frizerski, brivski in kozmetični
saloni, saloni za nego telesa, pedikuro, piercing, tetoviranje
in podobni saloni, javno dostopni prostori društev, športne
dvorane, javna prometna sredstva, dvigala, kabinske žičnice,
podhodi, prehodi, pasaže, stopnišča in hodniki, javna stranišča
in drugi prostori, v katerih so posamezniki proti svoji volji lahko
izpostavljeni dimu tobačnih izdelkov ali povezanih izdelkov.
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17. Kadilnica je zaprt prostor, ki je fizično ločen od drugih
zaprtih prostorov in posebej urejen izključno za kajenje.
18. Katran je suh, nerazredčen, breznikotinski kondenzat
dima.
19. Najvišja vrednost ali najvišja vrednost emisij je najvišja
vsebnost ali emisija snovi v tobačnem izdelku, vključno z nič,
in se meri v miligramih.
20. Nikotin je nikotinski alkaloid.
21. Novi tobačni izdelek je tobačni izdelek, ki:
– ne spada v nobeno od naslednjih kategorij: cigarete,
tobak za zvijanje, tobak za pipo, tobak za vodno pipo, cigare,
cigarilosi, tobak za žvečenje, tobak za njuhanje ali tobak za
oralno uporabo in
– je bil dan na trg po 19. maju 2014.
22. Oglaševanje in promocija tobaka, tobačnih izdelkov in
povezanih izdelkov je vsako posredno ali neposredno sporočilo, priporočilo, dejanje ali druga vrsta komunikacije, ki ima cilj,
učinek ali mogoči učinek promocije tobaka, tobačnih izdelkov
in povezanih izdelkov ali njihove uporabe.
23. Posodica za ponovno polnjenje je embalaža, ki vsebuje tekočino z nikotinom, ki se lahko uporablja za ponovno
polnjenje elektronskih cigaret.
24. Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki pridobiva ali
uporablja blago (izdelke) ali storitve za namene izven svoje
trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti.
25. Povezani izdelki so elektronske cigarete in elektronske cigarete brez nikotina, zeliščni izdelki za kajenje in novi
tobačni izdelki.
26. Prodajno mesto je mesto prodaje, vključno s fizičnimi
osebami, kjer se tobačni izdelki dajejo na trg.
27. Proizvajalec oziroma proizvajalka (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec) je fizična ali pravna oseba, ki proizvaja
izdelek ali naroči njegovo oblikovanje ali izdelavo in ga trži pod
svojim imenom ali znamko.
28. Sestavine so tobak, dodatek in katera koli snov ali
element, prisoten v končnem tobačnem izdelku ali povezanih
izdelkih, vključno s papirjem, filtrom, tiskarskim črnilom, kapsulami in lepili.
29. Sestavljeno zdravstveno opozorilo je zdravstveno
opozorilo, sestavljeno iz besedilnega opozorila in ustrezne
fotografije ali ilustracije, ki so podrobneje določene v podzakonskih predpisih, izdanih na podlagi tretjega odstavka 15. člena
tega zakona.
30. Stena oziroma stranica prostora je vsak od delov prostora oziroma vsaka površina, ki omejuje prostor ob straneh,
ne glede na vrsto uporabljenega materiala in ne glede na to ali
je ta površina stalna ali začasna. Pripadajoče stene prostora so
vse stene, ki so pod streho, ne glede na to, ali se je neposredno
dotikajo ali ne. Če so stene odmaknjene od strehe (levo, desno,
naprej, nazaj), je najbližja stena pripadajoča stena.
31. Storitev informacijske družbe je storitev v smislu
61. točke 3. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US
in 81/15).
32. Streha oziroma strop je vsak od delov prostora oziroma vsaka površina, ki omejuje oziroma zapira prostor od
zgoraj, ne glede na vrsto materiala in ne glede na to, ali je ta
površina stalna ali začasna.
33. Tobačni izdelek za kajenje je tobačni izdelek, razen
brezdimnega tobačnega izdelka.
34. Tobačni izdelki so izdelki, ki se lahko uporabijo in so
izdelani, čeprav samo delno, iz tobaka, ki je gensko spremenjen ali ne.
35. Tobak so tobačni listi in drugi naravno predelani ali
nepredelani deli rastline tobaka, vključno z ekspandiranim in
rekonstituiranim tobakom.
36. Tobak za njuhanje je brezdimni tobačni izdelek, ki se
vnaša skozi nos.
37. Tobak za oralno uporabo so vsi tobačni izdelki za
oralno uporabo, razen tistih, ki so namenjeni vdihavanju in
žvečenju, v celoti ali delno izdelani iz tobaka, v prahu ali trdnih
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delcih, ali kateri koli kombinaciji navedenih oblik, predvsem tisti,
predstavljeni v vrečkah ali poroznih vrečkah.
38. Tobak za pipo je tobak, pri uporabi katerega poteka
postopek zgorevanja in je namenjen izključno uporabi v pipi.
39. Tobak za vodno pipo je tobačni izdelek, ki ga je mogoče uporabljati z vodno pipo. Za namene tega zakona se šteje,
da je tobak za vodno pipo tobačni izdelek za kajenje. Če je
izdelek mogoče uporabljati za kajenje z vodno pipo in kot tobak
za zvijanje, se šteje za tobak za zvijanje.
40. Tobak za zvijanje je rezani tobak, ki je dodatno opredeljen v tretjem odstavku 84. člena Zakona o trošarinah.
41. Tobak za žvečenje je brezdimni tobačni izdelek, ki je
namenjen izključno žvečenju.
42. Toksičnost je stopnja, do katere snov lahko povzroči
škodljive učinke v človeškem organizmu, vključno z učinki, ki
se pojavijo v daljšem časovnem obdobju, običajno zaradi večkratne ali stalne uporabe ali izpostavljenosti.
43. Uvoz tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov je vsak
vnos takih izdelkov v EU, ki v skladu s carinskimi predpisi nima
statusa blaga EU ali blaga, ki je uvoženo iz tretje države, pa
znotraj EU ni sproščeno v prost promet v skladu s carinskimi
predpisi.
44. Uvoznik oziroma uvoznica (v nadaljnjem besedilu:
uvoznik) tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov je lastnik tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov, vnesenih v EU, ali oseba,
ki ima pravico razpolaganja z njimi.
45. Vrečka je vrečka tobaka za zvijanje, ki je pravokotne
oblike in ima zavihek, ki pokriva odprtino zavojčka, ali stoječa
vrečka.
46. Zaprt prostor je prostor, ki ga pokriva streha in ima
zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma
stranic, ne glede na vrsto materiala, uporabljenega za streho,
stene, stranice in ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen.
Okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Če je površina
strehe večja od polovice površine prostora, ki ga določajo
pripadajoče stene, in je več kot polovica površine teh sten
popolnoma zaprtih, gre za zaprt javni prostor.
47. Zasvojljivost je farmakološka zmožnost snovi, da povzroča zasvojenost. Zasvojenost je stanje, ki vpliva na sposobnost posameznika, da nadzira svoje vedenje, saj daje pri uporabi prijeten občutek ali blaži odtegnitvene simptome ali oboje.
48. Zavojček je najmanjša posamezna embalaža tobačnega ali povezanega izdelka, ki se daje na trg.
49. Zdravstveno opozorilo je opozorilo v zvezi s škodljivimi učinki izdelka na zdravje ljudi ali drugimi neželenimi
posledicami njegove uporabe ter vključuje besedilna opozorila,
sestavljena zdravstvena opozorila, splošna opozorila in informativna sporočila.
50. Zeliščni izdelek za kajenje je izdelek na osnovi rastlin,
zelišč ali sadja, ki ne vsebuje tobaka, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja.
51. Značilna aroma je jasno prepoznaven vonj ali okus,
razen vonja ali okusa tobaka, ki nastane z dodatkom ali kombinacijo dodatkov, vključno, vendar ne izključno, z aromo sadja,
začimb, zelišč, alkohola, bombonov, mentola ali vanilje, ki jo
je mogoče zaznati pred ali med uporabo tobačnega izdelka.
52. Znamka pomeni znamko, kot jo določa Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 100/13).
53. Zunanja embalaža je embalaža, v kateri so tobačni ali
povezani izdelki dani na trg in obsega enega ali več zavojčkov;
prozorni ovitki ne štejejo kot zunanja embalaža.
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finance, javno upravo, organov, pristojnih za izvajanje nadzora
nad določbami tega zakona, Nacionalnega inštituta za javno
zdravje, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
ter nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri izvajanju preventivnih
programov s področja tega zakona, in ima naslednje naloge:
– spremlja vpliv uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
na zdravje prebivalcev;
– spremlja izvajanje tega zakona, Strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka in izvedbenih načrtov, ki vsebujejo
ukrepe iz 5. člena tega zakona.
(2) Strategijo iz prejšnjega odstavka pripravi ministrstvo,
pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), sprejme pa jo Vlada Republike Slovenije. Izvedbene načrte iz prejšnjega odstavka sprejme ministrstvo.
5. člen
(ukrepi za preprečevanje škodljivih vplivov uporabe tobaka,
tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov)
Med ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov uporabe
tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov štejejo:
– spremljanje ponudbe, uporabe in obsega za zdravje
škodljivih vplivov uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov;
– obveščanje, izobraževanje in ozaveščanje javnosti in
posameznih skupin prebivalstva o škodljivih vplivih uporabe
tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov;
– programi opuščanja kajenja in uporabe tobaka, tobačnih
izdelkov in povezanih izdelkov;
– priprava, spremljanje izvajanja in vrednotenje preventivnih programov za spodbujanje zdravega načina življenja med
različnimi starostnimi in družbenimi skupinami prebivalstva;
– strokovno svetovanje in podpora ustanovam, združenjem, nevladnim organizacijam, lokalnim skupnostim in posameznikom pri izvajanju preventivnih programov na področju
omejevanja uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih
izdelkov.
6. člen
(zagotavljanje sredstev)
(1) Za uresničevanje nalog koordinacijske skupine iz
4. člena tega zakona se sredstva zagotavljajo v državnem
proračunu.
(2) Za izvajanje strategije iz 4. člena tega zakona in
ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov uporabe tobaka,
tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov iz prejšnjega člena se
sredstva zagotavljajo v državnem proračunu. Višina sredstev
se določa z letnim proračunom v sorazmerju s predvidenim
obsegom potreb in prihodkov iz trošarin za tobačne izdelke.
II. TOBAČNI IZDELKI
1. Sestavine in emisije
7. člen
(najvišje vrednosti emisij)
Najvišje vrednosti emisij iz cigaret, ki se dajejo na trg ali
proizvajajo v državah članicah EU ne smejo presegati:
– 10 mg katrana na cigareto,
– 1 mg nikotina na cigareto,
– 10 mg ogljikovega monoksida na cigareto.

4. člen

8. člen

(koordinacijska skupina)

(merilne metode)

(1) Za uresničevanje celovite družbene skrbi za varovanje
zdravja prebivalcev pred škodljivimi vplivi tobačnih in povezanih
izdelkov minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu:
minister), pristojen za zdravje, ustanovi koordinacijsko skupino,
ki jo sestavljajo predstavniki ministrstev, pristojnih za zdravje,

(1) Vrednosti emisij iz prejšnjega člena se merijo po metodi, ki ustreza naslednjim standardom:
– ISO 4387 za katran,
– ISO 10315 za nikotin,
– ISO 8454 za ogljikov monoksid.
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(2) Točnost podatkov o emisijah iz cigaret se meri po
metodi, ki ustreza standardu ISO 8243.
(3) Meritve iz prvega in drugega odstavka tega člena
opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v
nadaljnjem besedilu: NLZOH).
(4) Stroške preverjanja meritev iz prvega odstavka tega
člena plačujejo proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov.
(5) Minister določi podrobnejše pogoje glede stroškov
preverjanja meritev iz prejšnjega odstavka.
9. člen
(poročanje o sestavinah in emisijah)
(1) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov pred nameravanim dajanjem na trg NLZOH uradno obvestijo o vsaki znamki
in vrsti tobačnega izdelka, ki ga nameravajo dati na trg. Uradno
obvestilo se predloži elektronsko in vsebuje:
– seznam vseh sestavin in njihove količine, uporabljene
pri proizvodnji tobačnih izdelkov, v padajočem vrstnem redu po
teži vsake sestavine, ki jo tobačni izdelki vsebujejo;
– vrednosti emisij iz 7. člena tega zakona;
– podatke o drugih emisijah in njihovih vrednostih, če so
te na voljo.
(2) Proizvajalci ali uvozniki obvestijo NLZOH, če se sestava izdelka spremeni tako, da vpliva na podatke, predložene
na podlagi tega člena.
(3) Za nove ali spremenjene tobačne izdelke se podatki iz
tega člena predložijo pred dajanjem takega tobačnega izdelka
na trg.
(4) Seznamu sestavin iz prve alineje prvega odstavka
tega člena se priloži izjava s podrobno obrazloženimi razlogi za vključitev takih sestavin v zadevne tobačne izdelke.
Na tem seznamu se navedeta tudi status sestavin, vključno
s tem, ali so bile sestavine registrirane v skladu z Uredbo
(ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije
za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije
(ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv
Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES
(UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno
z Uredbo Komisije (EU) 2016/1688 z dne 20. septembra 2016
o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji
in omejevanju kemikalij (REACH) glede preobčutljivosti kože
(UL L št. 255 z dne 21. 9. 2016, str. 14), ter njihova razvrstitev
v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju
in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES)
št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), zadnjič
spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2016/1179 z dne 19. julija
2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi
ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 195 z dne 20. 7. 2016, str. 11).
(5) Seznamu sestavin iz prve alineje prvega odstavka
tega člena se priložijo tudi ustrezni toksikološki podatki o teh
sestavinah, v zgoreli ali nezgoreli obliki, odvisno od primera, ki
so na voljo proizvajalcu ali uvozniku in ki vključujejo podatke
o učinkih na zdravje potrošnikov, pri čemer se upoštevajo tudi
zasvojljivi učinki.
(6) Proizvajalec ali uvoznik za cigarete in tobak za zvijanje
predloži tudi tehnični dokument, v katerem se navedejo splošni
opis uporabljenih dodatkov in njihove lastnosti.
(7) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov navedejo
uporabljene metode merjenja emisij iz cigaret in emisij iz drugih
tobačnih izdelkov.
(8) Podatki iz prvega odstavka tega člena in iz 10. člena
tega zakona se objavijo na spletni strani NLZOH ob upoštevanju varovanja podatkov, ki so poslovna skrivnost. Proizvajalci
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in uvozniki pri predložitvi podatkov navedejo, kateri podatki so
poslovna skrivnost.
(9) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov NLZOH predložijo notranje in zunanje študije, ki so jim na voljo v zvezi
s tržnimi raziskavami in prednostnih izbirah različnih skupin
potrošnikov, vključno z mladimi in trenutnimi kadilci oziroma
kadilkami (v nadaljnjem besedilu: kadilci), ki se nanašajo na
sestavine oziroma emisije, pa tudi povzetke morebitnih tržnih
raziskav, ki jih opravijo ob uvedbi novih tobačnih izdelkov. Proizvajalci in uvozniki tudi poročajo o obsegu prodaje za znamko
in vrsto, ki se navede v številu posameznih enot ali v kilogramih
za vsako leto, vse od 1. januarja 2015.
(10) NLZOH proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov zaračunava pristojbine za prejemanje, shranjevanje,
obravnavo, analiziranje in objavljanje podatkov, predloženih
na podlagi tega člena.
(11) Minister določi podrobnejše pogoje glede poročanja
iz tega člena.
10. člen
(prednostni seznam dodatkov
in strožje obveznosti poročanja)
(1) Poleg obveznosti poročanja iz prejšnjega člena proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov NLZOH poročajo tudi o
dodatkih, ki jih vsebujejo cigarete in tobak za zvijanje ter so
vključeni na prednostni seznam. Ta seznam vsebuje dodatke
iz prvega odstavka 6. člena Direktive 2014/40/EU.
(2) Proizvajalci in uvozniki za cigarete in tobak za zvijanje,
ki vsebujejo dodatek s prednostnega seznama, izvedejo celovite študije, ki za vsak dodatek ugotovijo, ali:
– prispeva k toksičnosti ali zasvojljivosti zadevnega izdelka in ali bistveno ali izmerljivo povečuje toksičnost ali zasvojljivost zadevnega izdelka;
– povzroča značilno aromo;
– olajšuje vdihavanje ali povečuje vnos nikotina, ali
– povzroča nastanek snovi, ki imajo lastnosti toksičnosti,
zasvojljivosti, rakotvornosti, mutagenosti ali reproduktivne toksičnosti (v nadaljnjem besedilu: lastnosti CMR), in v kakšnih
količinah, ter ali se zaradi tega bistveno ali izmerljivo krepijo
lastnosti CMR zadevnega izdelka.
(3) Študije iz prejšnjega odstavka vsebujejo nameravano
uporabo zadevnega izdelka in preverijo emisije, ki nastanejo pri
zgorevanju izdelka, ki vsebuje zadevni dodatek. Preverijo tudi
interakcijo tega dodatka z drugimi sestavinami, ki jih vsebujejo
zadevni izdelki. Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov, ki
uporabljajo isti dodatek v svojih tobačnih izdelkih, lahko izvedejo skupno študijo, če uporabljajo ta dodatek v izdelku s
primerljivo sestavo.
(4) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov pripravijo
poročilo o rezultatih študij iz drugega odstavka tega člena, ki
vsebuje povzetek in celovit pregled razpoložljive znanstvene
literature v zvezi s tem dodatkom ter povzetek notranjih podatkov o učinkih tega dodatka.
(5) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov poročilo iz
prejšnjega odstavka predložijo Evropski komisiji, en izvod pa
NLZOH, in sicer najpozneje 18 mesecev po tem, ko je zadevni
dodatek uvrščen na prednostni seznam.
(6) Mala in srednje velika podjetja, kot so opredeljena v
Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij (UL L št. 124 z
dne 20. 5. 2003, str. 36), so izvzeta iz obveznosti, določenih v
tem členu, če poročilo o tem dodatku pripravi drug proizvajalec
ali uvoznik.
(7) Minister na podlagi izvedbenih aktov Evropske komisije določi prednostni seznam dodatkov.
11. člen
(značilna aroma)
(1) Prepovedano je dajanje na trg cigaret in tobaka za
zvijanje z značilno aromo.
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(2) Pri proizvodnji tobačnih izdelkov se lahko uporabljajo
dodatki, ki so bistveni za proizvodnjo tobačnih izdelkov, na
primer sladkor, s katerim se nadomesti tisti sladkor, ki je bil
izgubljen v postopku, razen če zaradi teh dodatkov izdelek
postane izdelek z značilno aromo in če bistveno ali izmerljivo
ne povečajo zasvojljivosti ali lastnosti CMR tobačnega izdelka.
(3) V skladu z drugim odstavkom 7. člena Direktive
2014/40/EU Evropska komisija odloči, ali ima izdelek značilno
aromo.
12. člen
(prepovedani dodatki)
(1) Prepovedano je dajanje na trg tobačnih izdelkov, ki
vsebujejo naslednje dodatke:
– vitamine ali druge dodatke, ki ustvarjajo vtis, da tobačni
izdelek koristi zdravju ali da dodatek predstavlja zmanjšano
tveganje za zdravje;
– kofein ali tavrin ali druge dodatke in poživila, povezana
z energijo in vitalnostjo;
– dodatke, ki obarvajo emisije;
– pri tobačnih izdelkih za kajenje dodatke, ki olajšajo
vdihavanje ali povečajo vnos nikotina, in
– dodatke, ki imajo v nezgoreli obliki lastnosti CMR.
(2) Prepovedano je dajanje na trg cigaret in tobaka za zvijanje, ki vsebujejo aromatične snovi v kateri koli od komponent,
kot so filtri, papir, ovoji in kapsule, ali imajo tehnične značilnosti,
ki omogočajo spreminjanje vonja ali okusa tobačnega izdelka
ali jakosti dima. Filtri, papirji in kapsule ne smejo vsebovati
tobaka ali nikotina.
(3) Prepovedano je dajanje na trg tobačnih izdelkov, ki na
podlagi znanstvenih dognanj vsebujejo dodatke v količinah, ki
bistveno ali izmerljivo povečajo toksični ali zasvojljivi učinek ali
krepijo lastnosti CMR med uporabo tobačnega izdelka.
(4) NLZOH v skladu s svojim programom dela opravlja
ocene, ali posamezni tobačni izdelek na trgu vsebuje prepovedane dodatke ali aromatične snovi ter ali tobačni izdelek
vsebuje dodatke v takih količinah, ki bistveno ali izmerljivo
povečajo toksični ali zasvojljivi učinek ali krepijo lastnosti CMR
zadevnega tobačnega izdelka. Za izvedbo teh ocen NLZOH
proizvajalcem in uvoznikom tobačnih izdelkov zaračunava pristojbine.
2. Označevanje in embalaža
13. člen
(zdravstvena opozorila)
(1) Na vsakem zavojčku tobačnega izdelka in zunanji embalaži so navedena zdravstvena opozorila v slovenskem jeziku.
(2) Zdravstvena opozorila pokrivajo celotno površino zavojčka ali zunanje embalaže, ki jim je namenjena, in ne smejo
vsebovati nobenih pripomb, razlag ali sklicevanj.
(3) Zdravstvena opozorila na zavojčku in zunanji embalaži
ob dajanju tobačnega izdelka na trg so natisnjena tako, da jih
ni mogoče odstraniti ali izbrisati, so popolnoma vidna ter niso v
celoti ali delno prekrita ali prekinjena z davčnimi žigi, oznakami cene, varnostnimi elementi, ovoji, embalažami, škatlicami
ali drugimi predmeti. Na zavojčkih tobačnih izdelkov, razen
cigaret in tobaka za zvijanje v vrečkah, so lahko zdravstvena
opozorila navedena na nalepkah, če teh ni mogoče odstraniti.
Zdravstvena opozorila morajo po odpiranju zavojčkov ostati
nepoškodovana, razen pri zavojčkih s pokrovčki, pri katerih
se pri odpiranju zdravstvena opozorila lahko prelomijo, vendar
le tako, da se zagotovi grafična celovitost in vidnost besedila,
fotografij in podatkov o opuščanju kajenja.
(4) Zdravstvena opozorila ne smejo prekrivati ali prekinjati
davčnih žigov, oznak cene, oznak za prepoznavanje in sledenje
ali varnostnih elementov na zavojčkih.
(5) Dimenzije zdravstvenih opozoril iz 14., 15. in 16. člena
tega zakona se izračunajo glede na zadevno površino posameznega zaprtega zavojčka.
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(6) Zdravstvena opozorila so obdana z milimetrskim črnim
okvirjem znotraj površine, ki je namenjena tem opozorilom.
14. člen
(splošna opozorila in informativna sporočila)
(1) Na vsakem zavojčku in zunanji embalaži tobačnih
izdelkov za kajenje se navede naslednje splošno opozorilo:
»Kajenje ubija – prenehajte zdaj«.
(2) Na vsakem zavojčku in zunanji embalaži tobaka za
kajenje se navede naslednje informativno sporočilo:
»Tobačni dim vsebuje več kot 70 snovi, ki povzročajo
raka.«.
(3) Pri zavojčkih s cigaretami in zavojčkih kvadraste oblike s tobakom za zvijanje se splošno opozorilo prikaže na
spodnjem delu ene stranske površine zavojčka, medtem ko
se informativno sporočilo prikaže na spodnjem delu druge
stranske površine. Ta zdravstvena opozorila morajo biti široka
vsaj 20 mm.
(4) Pri zavojčkih v obliki škatlice s pregibnim pokrovom,
pri katerih se stranski površini ob odprtju prelomita na dva dela,
morata biti splošno opozorilo in informativno sporočilo v celoti
prikazana na večjem od teh dveh delov prelomljene površine.
Splošno opozorilo je prikazano tudi na notranji strani zgornje
površine, ki je vidna, ko se zavojček odpre. Stranski površini
zavojčka sta visoki najmanj 16 mm.
(5) Splošno opozorilo in informativno sporočilo se pri
tobaku za zvijanje, ki se trži v vrečkah, prikažeta na površinah,
kjer je zagotovljena vidnost celotnih zdravstvenih opozoril. Pri
cilindričnih zavojčkih s tobakom za zvijanje se splošno opozorilo prikaže na zunanji površini in informativno sporočilo na
notranji površini pokrovčka.
(6) Splošno opozorilo in informativno sporočilo pokrivata
50 odstotkov površine, na kateri sta natisnjena.
(7) Splošno opozorilo in informativno sporočilo:
– se natisneta v pisavi Helvetica v črnem odebeljenem
tisku na beli podlagi in
– sta na sredini površine, določene zanju, ter sta pri kvadrastih zavojčkih in na zunanji embalaži vzporedna s stranskim
robom zavojčka ali zunanje embalaže.
(8) Minister določi podrobnejše pogoje glede splošnih
opozoril in informativnih sporočil.
15. člen
(sestavljena zdravstvena opozorila)
(1) Na vsakem zavojčku in zunanji embalaži tobačnih
izdelkov za kajenje se navedejo sestavljena zdravstvena opozorila. Sestavljena zdravstvena opozorila:
1. vsebujejo eno od besedilnih opozoril in ustrezne barvne
fotografije iz knjižnice slik, določene v predpisu, ki ureja sestavljena zdravstvena opozorila za tobačne izdelke za kajenje;
2. vsebujejo podatke o opuščanju kajenja, kot so telefonske številke, elektronski naslovi ali spletna mesta, namenjena
obveščanju potrošnikov o razpoložljivih programih podpore za
osebe, ki želijo opustiti kajenje;
3. imajo isto besedilno opozorilo in ustrezno barvno fotografijo na obeh straneh zavojčka in zunanje embalaže;
4. so prikazana na gornjem robu zavojčka in zunanje embalaže ter obrnjena v isto smer kot vsi drugi podatki, navedeni
na površini embalaže;
5. na zavojčkih cigaret imajo naslednje dimenzije:
– višina: najmanj 44 mm;
– širina: najmanj 52 mm in
6. pokrivajo 65 odstotkov zunanje sprednje in zadnje površine zavojčka in zunanje embalaže. Na cilindričnih zavojčkih
sta prikazani dve sestavljeni zdravstveni opozorili, ki sta enako
oddaljeni druga od druge, pri čemer vsako pokriva 65 odstotkov
svoje polovice ukrivljene površine.
(2) Sestavljena zdravstvena opozorila so razdeljena v tri
sklope, pri čemer se vsak sklop uporablja določeno leto in se
izmenjuje vsako leto. Vsako sestavljeno zdravstveno opozorilo,
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ki je na voljo za uporabo v določenem letu, se enako pogosto
prikaže pri vsaki od znamk tobačnih izdelkov.
(3) Minister določi podrobnejše pogoje glede sestavljenih
zdravstvenih opozoril.
16. člen
(označevanje brezdimnih tobačnih izdelkov)
(1) Na vsakem zavojčku in zunanji embalaži brezdimnih
tobačnih izdelkov se navede naslednje zdravstveno opozorilo:
»Ta tobačni izdelek škoduje zdravju in povzroča zasvojenost.«.
(2) Zdravstveno opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti
v skladu s sedmim odstavkom 14. člena tega zakona. Besedilo
zdravstvenih opozoril mora biti vzporedno z glavnim besedilom
površine, namenjene tem opozorilom.
(3) Zdravstveno opozorilo se prikaže na dveh največjih
površinah vsakega zavojčka in zunanje embalaže ter pokriva
30 odstotkov površine vsakega zavojčka in zunanje embalaže.
17. člen
(predstavitev izdelkov)
(1) Zavojčki, zunanja embalaža in tobačni izdelki ne smejo
vključevati nobenega elementa ali značilnosti, ki:
– oglašuje tobačni izdelek ali spodbuja njegovo uporabo
z ustvarjanjem napačnih predstav o njegovih lastnostih, učinkih
na zdravje, tveganjih ali emisijah; oznake ne smejo vsebovati
podatkov o vsebnosti nikotina, katrana ali ogljikovega monoksida tobačnega izdelka;
– kaže, da je določen tobačni izdelek manj škodljiv od
drugih ali da skuša zmanjšati učinek nekaterih škodljivih komponent dima ali spodbuja vitalnost, energijo in zdravje, ima
pomlajevalne, naravne ali organske lastnosti ali drugače koristi
zdravju in življenjskemu slogu;
– se nanaša na okus, vonj, aromatične snovi ali druge
dodatke ali na odsotnost teh;
– je lastna živilskim ali kozmetičnim izdelkom;
– kaže, da ima določen tobačni izdelek izboljšano biološko razgradnjo ali druge okoljske prednosti.
(2) Zavojčki in zunanja embalaža ne smejo omogočati
finančnih ugodnosti z vključevanjem tiskanih bonov, ponudb
popustov, brezplačne distribucije, ponudbe »dva za ceno enega« ali drugih podobnih ponudb.
(3) Elementi in značilnosti, prepovedani na podlagi prvega
in drugega odstavka tega člena, so med drugim lahko besedila,
simboli, imena, znamke, figurativni in drugi znaki.
(4) Prepovedana je proizvodnja ali dobava cigaret in tobaka za zvijanje, če kateri koli del embalaže, v kateri je izdelek
pripravljen ali namenjen prodaji na drobno,:
– proizvaja zvok,
– vsebuje ali oddaja vonj,
– običajno ni povezan z embalažo tobačnih izdelkov.
(5) Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na
vonj v embalaži cigaret ali tobaka za zvijanje, ki izhaja iz proizvodnega procesa in cigaretam ali tobaku za zvijanje daje
značilno aromo.
(6) Prepovedana je proizvodnja ali dobava cigaret ali
tobaka za zvijanje, če embalaža, v kateri je izdelek pripravljen
ali namenjen prodaji na drobno, vključuje kateri koli element,
ki povzroči spremembo embalaže po prodaji izdelka. Elementi
iz prejšnjega stavka vključujejo predvsem:
1. toplotno aktivirana črnila;
2. črnila ali okrasne olepšave, ki s časom postopoma
postanejo vidne;
3. črnila, ki so vidna pod določeno lučjo fluorescentne
barve;
4. površine, ki po praskanju ali drgnjenju prikažejo sliko
ali besedilo;
5. odstranljive etikete;
6. raztegljive ali razložljive vložke.
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18. člen
(videz in vsebina cigaretnih zavojčkov)
(1) Zavojčki cigaret so kvadraste oblike. Zavojček cigaret
je lahko iz kartona ali mehkega materiala in se odpira tako, da
se potem, ko je bil prvič odprt, ne da ponovno zapreti ali zapečatiti, razen z zavihkom in pregibnim pokrovčkom. Pri zavojčkih
z zavihkom in pregibnim pokrovčkom se lahko pokrovček pregiba samo na hrbtnem delu. Zavojček cigaret vsebuje najmanj
20 cigaret.
(2) Zavojčki in zunanja embalaža cigaret in notranje površine tovrstne embalaže so barve, določene v predpisu, ki ureja
enotno embalažo tobačnih izdelkov. Ovoj, ki prekriva zavojček
cigaret, trak za odpiranje ali kateri koli drugi del embalaže cigaret je barve in videza, določenih v predpisu, ki ureja enotno
embalažo tobačnih izdelkov.
(3) Na zavojčkih in zunanji embalaži cigaret je, pod pogojem, da ne prekriva splošnih opozoril, sestavljenih zdravstvenih
opozoril ali informativnih sporočil, lahko natisnjeno besedilo, ki
navaja znamko in ime vrste cigaret, vendar se znamka in ime
vrste lahko pojavita samo in ne več kot enkrat na naslednjih
površinah:
– sprednji površini zavojčka in zunanje embalaže,
– eni od najmanjših površin zavojčka in zunanje embalaže in
– nasprotni najmanjši površini zavojčka in zunanje embalaže.
(4) Na zavojčkih in zunanji embalaži cigaret so lahko
natisnjeni besedilo, ki navaja podatke o proizvajalcu in številu
vsebovanih cigaret, črtna koda in druga identifikacijska oznaka
ali varnostni element.
(5) Minister določi podrobnejše pogoje glede videza cigaretnih zavojčkov in zunanje embalaže cigaret.
19. člen
(videz in vsebina zavojčkov tobaka za zvijanje)
(1) Zavojčki tobaka za zvijanje so kvadraste oblike, cilindrične oblike ali v obliki vrečke. Zavojček tobaka za zvijanje
vsebuje najmanj 30 g tobaka.
(2) Zavojčki in zunanja embalaža tobaka za zvijanje ter
notranje površine tovrstne embalaže so barve, določene v
predpisu, ki ureja enotno embalažo tobačnih izdelkov. Ovoj,
ki prekriva zavojček tobaka za zvijanje, trak za odpiranje ali
kateri koli drugi del embalaže tobaka za zvijanje je barve in
videza, določenih v predpisu, ki ureja enotno embalažo tobačnih izdelkov.
(3) Na zavojčkih in zunanji embalaži tobaka za zvijanje v
primeru zavojčka kvadraste oblike ali zunanjega paketa, ki ni
cilindrične oblike, se lahko besedilo, ki navaja znamko in ime
vrste tobaka za zvijanje, pojavi samo in ne več kot enkrat na
vsaki od naslednjih površin:
– sprednji površini zavojčka in zunanje embalaže,
– eni od najmanjših površin zavojčka in zunanje embalaže in
– nasprotni najmanjši površini zavojčka in zunanje embalaže.
(4) V primeru zavojčka in zunanje embalaže cilindrične
oblike se lahko besedilo, ki navaja znamko in ime vrste tobaka,
pojavi samo in ne več kot enkrat na vsaki od naslednjih površin:
– sprednji površini zavojčka in zunanje embalaže,
– zadnji površini zavojčka in zunanje embalaže in
– pokrovu zavojčka in zunanje embalaže.
(5) V primeru zavojčka in zunanje embalaže v obliki vrečke se, pod pogojem, da ne prekriva splošnih, sestavljenih
zdravstvenih opozoril ali informativnih sporočil, lahko besedilo,
ki navaja znamko in ime vrste tobaka, pojavi samo in ne več
kot enkrat na vsaki od naslednjih površin:
– sprednji površini zavojčka in zunanje embalaže,
– zadnji površini zavojčka in zunanje embalaže in
– na notranji strani zavihka.
(6) Na zavojčkih in zunanji embalaži tobaka za zvijanje so
lahko natisnjeni besedilo, ki navaja podatke o proizvajalcu in
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maso vsebovanega tobaka za zvijanje v gramih, črtna koda in
druga identifikacijska oznaka ali varnostni element.
(7) Zavojčku ali zunanji embalaži tobaka za ročno zvijanje
se lahko priložijo cigaretni papirčki in filtri, ki ne smejo biti vidni,
preden se embalaža ne odpre.
(8) Minister določi podrobnejše pogoje glede videza zavojčkov tobaka za zvijanje in zunanje embalaže tobaka za
zvijanje.
20. člen
(videz cigaret)
(1) Barva ali odtenek, dovoljena na ali za papirček, ohišje,
filter ali drug material, ki tvori del cigarete, razen vsebovanega tobaka, je navadna bela s končnim slojem brez sijaja, pri
čemer je:
– na cigareti lahko natisnjeno besedilo, ki opredeljuje
znamko in ime vrste cigarete, vendar le, če so izpolnjeni vsi
podrobnejši pogoji, ki jih določi minister, pristojen za zdravje, in
– papirček ali ovoj, ki obdaja konec cigarete, ki ni namenjen prižiganju, lahko obarvan v odtenku plute.
(2) Minister določi podrobnejše pogoje glede videza cigaret.
21. člen
(pravice industrijske lastnine)
Določbe 18., 19. in 20. člena tega zakona ne prepovedujejo registracije znamke v skladu z zakonom, ki ureja pravice
industrijske lastnine, in so upravičen razlog za neuporabo
znamke.
22. člen
(sledljivost)
(1) Zavojčki tobačnih izdelkov so označeni s posebno
identifikacijsko oznako. Za zagotavljanje celovitosti posebne
identifikacijske oznake jo je treba natisniti ali pritrditi tako, da
se ne da odstraniti, zbrisati, kako drugače poškodovati, da
postane neberljiva, prekriti ali prekiniti z davčnimi znamkami,
cenovnimi oznakami ali odpiranjem zavojčka.
(2) Na podlagi posebne identifikacijske oznake je mogoče
določiti naslednje:
1. datum in kraj proizvodnje;
2. proizvodni obrat;
3. napravo, ki se uporablja za proizvodnjo tobačnih izdelkov;
4. proizvodno izmeno ali trajanje proizvodnje;
5. opis izdelka;
6. namembni maloprodajni trg;
7. predvideno pot pošiljke;
8. uvoznika;
9. dejansko pot pošiljke od proizvodnje do prvega prodajnega mesta, vključno z vsemi skladišči, ki se uporabljajo,
datum in naslov pošiljanja ter kraj odhoda in prejemnika;
10. identiteto vseh kupcev od proizvodnje do prvega
prodajnega mesta in
11. račun, številko naročila in potrdilo o plačilu vseh nakupov od proizvodnje do prvega prodajnega mesta.
(3) Podatki iz 1. do 8. točke prejšnjega odstavka so del
posebne identifikacijske oznake.
(4) Podatki iz 9., 10. in 11. točke drugega odstavka tega
člena so dostopni prek povezave, ki omogoča takojšnji elektronski dostop do posebne identifikacijske oznake.
(5) Gospodarski subjekti, vključeni v trgovino s tobačnimi
izdelki od proizvajalcev do zadnjega gospodarskega subjekta
pred prvo prodajo na prodajnem mestu evidentirajo vnos vseh
zavojčkov ter vmesna gibanja in končni iznos zavojčkov iz njihove posesti. To obveznost je mogoče izpolniti z označevanjem
in evidentiranjem agregirane embalaže, kot so kartoni, zaboji
ali palete, če je še vedno mogoče enoznačno in nedvoumno
prepoznavanje in sledenje vseh zavojčkov.
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(6) Gospodarski subjekti iz prejšnjega odstavka vodijo
evidence vseh opravljenih transakcij.
(7) Proizvajalci tobačnih izdelkov gospodarskim subjektom, vključenim v trgovino s tobačnimi izdelki od proizvajalca
do zadnjega gospodarskega subjekta pred prvo prodajo na
prodajnem mestu, vključno z uvozniki, skladišči in prevoznimi
podjetji, predložijo opremo, potrebno za evidentiranje tobačnih
izdelkov, ki so bili kupljeni, prodani, skladiščeni, prepeljani
ali kako drugače obravnavani. Oprema omogoča elektronsko
odčitavanje in prenos evidentiranih podatkov v pomnilnik iz
osmega odstavka tega člena.
(8) Proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov sklenejo
pogodbe o hrambi podatkov iz drugega odstavka tega člena
z neodvisno tretjo stranjo za namene gostovanja pomnilnika
za shranjevanje teh podatkov. Pomnilnik za shranjevanje podatkov mora biti v EU. Dejavnosti tretje strani spremlja zunanji
revizor, ki ga predlaga in plača proizvajalec tobačnih izdelkov,
odobri pa Evropska komisija. Zunanji revizor ministrstvu in
Evropski komisiji predloži letno poročilo, v katerem oceni vse
kršitve v zvezi z nepravilnostmi glede dostopa. Evropski komisiji, ministrstvu in zunanjemu revizorju se zagotovi popoln
dostop do pomnilnikov za shranjevanje podatkov. V ustrezno
utemeljenih primerih se proizvajalcem ali uvoznikom tobačnih
izdelkov dovoli dostop do shranjenih podatkov. Podatki, ki so
poslovna skrivnost, so ustrezno zaščiteni v skladu s pravom EU
in predpisom, ki ureja gospodarske družbe.
(9) Gospodarski subjekt, vključen v trgovino s tobačnimi
izdelki, ne sme spreminjati ali brisati evidentiranih podatkov,
razen v primeru napak, pri čemer mora sistem omogočiti revizijsko sled vseh popravkov. Podatki se morajo ustrezno hraniti
dve leti od evidentiranja zaradi izvajanja učinkovitega nadzora
nad tem zakonom.
(10) Osebni podatki se obdelujejo v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo osebnih podatkov.
(11) Minister skupaj z ministrom, pristojnim za finance,
določi podrobnejše pogoje glede sledljivosti zavojčkov in embalaže tobačnih izdelkov.
23. člen
(varnostni element)
(1) Zavojčki tobačnih izdelkov, ki so dani na trg, imajo
poleg posebne identifikacijske oznake iz prejšnjega člena tudi
varnostni element, zaščiten pred nedovoljenimi posegi ter sestavljen iz vidnih in nevidnih elementov. Varnostni element je
natisnjen ali pritrjen tako, da se ne da odstraniti, izbrisati, kako
drugače poškodovati, da postane neberljiv, prekriti ali prekiniti
z davčnimi znamkami, oznakami cene ali drugimi elementi iz
tega zakona.
(2) Kot varnostni element se lahko uporabljajo davčni žigi
ali nacionalne identifikacijske oznake, če izpolnjujejo zahteve
iz prejšnjega odstavka.
(3) Minister skupaj z ministrom, pristojnim za finance,
določi podrobnejše tehnične standarde za varnostni element
in njihovo morebitno izmenično uporabo ter prilagoditev znanstvenemu, tržnemu in tehnološkemu razvoju ob upoštevanju
izvedbenih aktov Evropske komisije.
III. TOBAK ZA ORALNO UPORABO
IN NOVI TOBAČNI IZDELKI
24. člen
(tobak za oralno uporabo)
Dajanje tobaka za oralno uporabo na trg je prepovedano.
25. člen
(obveščanje o novih tobačnih izdelkih)
(1) Proizvajalci in uvozniki novih tobačnih izdelkov NLZOH
obvestijo o vsakem novem tobačnem izdelku, ki ga nameravajo
dati na trg. Uradno obvestilo se predloži v elektronski obliki šest

Stran

1314 /

Št.

9 / 24. 2. 2017

mesecev pred nameravanim dajanjem izdelka na trg. Uradnemu obvestilu se priloži podroben opis novega tobačnega izdelka, navodila za njegovo uporabo ter podatki o sestavinah in
emisijah v skladu z 9. členom tega zakona. Proizvajalci in uvozniki novih tobačnih izdelkov uradnemu obvestilu priložijo tudi:
– razpoložljive znanstvene študije o toksičnosti, zasvojljivosti in privlačnosti novega tobačnega izdelka v zvezi z njegovimi sestavinami in emisijami;
– razpoložljive študije, njihove povzetke in tržne raziskave
o preferencah različnih potrošniških skupin, vključno z mladimi
in trenutnimi kadilci;
– druge razpoložljive in pomembne podatke, vključno z
analizo razmerja med tveganji in koristmi izdelka, njegovimi
pričakovanimi vplivi na opuščanje uporabe tobaka, njegovimi
pričakovanimi vplivi na začetek njegove uporabe in predvidevanji v zvezi z dojemanjem potrošnikov.
(2) Proizvajalci in uvozniki novih tobačnih izdelkov NLZOH
pošljejo nove ali posodobljene podatke o študijah in raziskavah
ter druge podatke iz prejšnjega odstavka, kadar NLZOH oceni,
da je to zaradi spremenjenih razmer potrebno. Od proizvajalcev
ali uvoznikov novih tobačnih izdelkov NLZOH lahko zahteva,
da opravijo dodatne teste ali predložijo dodatne podatke o teh
izdelkih.
(3) Minister določi obliko in način obveščanja o novih
tobačnih izdelkih.
IV. ELEKTRONSKE CIGARETE IN ZELIŠČNI IZDELKI
ZA KAJENJE
26. člen
(elektronske cigarete)
(1) Proizvajalci in uvozniki elektronskih cigaret in posodic
za ponovno polnjenje predložijo uradno obvestilo NLZOH o
kakršnih koli tovrstnih izdelkih, ki jih nameravajo dati na trg.
Uradno obvestilo se predloži elektronsko šest mesecev pred
nameravanim dajanjem na trg. Za vsako spremembo izdelka
se predloži novo uradno obvestilo.
(2) Uradno obvestilo glede na to, ali gre za elektronsko
cigareto ali posodico za ponovno polnjenje, vsebuje:
1. ime in kontaktne podatke proizvajalca, odgovorno pravno ali fizično osebo v Republiki Sloveniji in po potrebi uvoznika
v Republiko Slovenijo;
2. seznam vseh sestavin tekočine in emisij, ki nastanejo
pri njeni uporabi, posebej za vsako znamko in za vsako vrsto,
vključno s količinami teh sestavin;
3. toksikološke podatke glede sestavin tekočine in emisij
izdelka, tudi ob segrevanju, pri čemer se navedejo učinki na
zdravje potrošnikov pri vdihavanju in se upošteva kakršen koli
zasvojljivi učinek;
4. podatke o vsebnosti in vnosu nikotina pri uporabi, skladni z navodili proizvajalca;
5. opis komponent izdelka, vključno z mehanizmom za
odpiranje in ponovno polnjenje elektronske cigarete ali posodice za ponovno polnjenje;
6. opis postopka izdelave, vključno s tem, ali vključuje
serijsko proizvodnjo, in izjavo o tem, da je postopek izdelave v
skladu z zahtevami iz tega člena;
7. izjavo o tem, da sta proizvajalec in uvoznik v celoti
odgovorna za kakovost in varnost izdelka pri dajanju na trg in
pri uporabi, skladni z navodili proizvajalca.
(3) Elektronske cigarete in posodice za polnjenje morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
1. tekočina, ki vsebuje nikotin, se da na trg v temu namenjenih posodicah za ponovno polnjenje s prostornino največ
10 ml. V elektronskih cigaretah za enkratno uporabo ali v
polnilih za enkratno uporabo prostornina polnil ali rezervoarjev
ne presega 2 ml;
2. tekočina, ki vsebuje nikotin, vsebuje največ 20 mg/ml
nikotina;
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3. tekočina, ki vsebuje nikotin, ne vsebuje dodatkov iz
prvega odstavka 12. člena tega zakona;
4. pri izdelavi tekočine, ki vsebuje nikotin, se uporabljajo
le čiste sestavine. V tekočini, ki vsebuje nikotin, so snovi, razen
sestavin iz 2. točke drugega odstavka tega člena, le v sledeh,
če so take sledi med izdelavo neizogibne s tehničnega vidika;
5. v tekočini se z izjemo nikotina uporabljajo le sestavine,
ki v segreti ali nesegreti obliki ne predstavljajo tveganja za
zdravje ljudi;
6. elektronske cigarete nikotin dovajajo enakomerno ob
uporabi, skladni z navodili proizvajalca;
7. elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje
ne morejo uporabljati otroci, so zaščitene pred nedovoljenimi
posegi, lomljenjem in puščanjem ter imajo mehanizem, ki zagotavlja ponovno polnjenje brez puščanja.
(4) Zavojčki elektronskih cigaret in posodice za ponovno
polnjenje vključujejo navodilo za uporabo s podatki o:
1. navodilih za uporabo in shranjevanje izdelka, vključno
z navedbo, da se uporaba izdelka odsvetuje mladim in nekadilcem oziroma nekadilkam (v nadaljnjem besedilu: nekadilci);
2. kontraindikacijah;
3. opozorilih za posebne rizične skupine;
4. morebitnih neželenih učinkih;
5. zasvojljivosti in toksičnosti ter
6. kontaktnih podatkih proizvajalca ali uvoznika in o kontaktni pravni ali fizični osebi v Republiki Sloveniji.
(5) Zavojčki in zunanja embalaža elektronskih cigaret in
posodic za ponovno polnjenje:
1. vključujejo seznam vseh sestavin izdelka v vrstnem
redu, padajočem glede na težo, navedbo vsebnosti nikotina v
izdelku in dovajanje na odmerek, številko serije in priporočilo,
naj se izdelek hrani izven dosega otrok;
2. ne glede na prejšnjo točko ne vsebujejo elementov
ali značilnosti iz 17. člena tega zakona, razen iz prve in tretje
alineje prvega odstavka glede podatkov o vsebnosti nikotina in
aromatičnih snovi ter navajajo naslednje zdravstveno opozorilo,
ki ustreza zahtevam iz drugega in tretjega odstavka 16. člena
tega zakona:
»Izdelek vsebuje nikotin, ki povzroča hudo zasvojenost.
Nekadilcem se uporaba odsvetuje.«.
(6) Proizvajalci in uvozniki elektronskih cigaret in posodic
za ponovno polnjenje NLZOH vsako leto predložijo:
– celovite podatke o obsegu prodaje, posebej za vsako
znamko in posebej za vsako vrsto izdelka;
– podatke o prednostnih izbirah različnih skupin potrošnikov, vključno z mladimi, nekadilci in glavnimi vrstami obstoječih
uporabnikov;
– načine prodaje izdelka in
– povzetke vseh raziskav trga, ki so jih izvedli v zvezi z
navedenim, ter prevode teh besedil v angleščino.
(7) Nacionalni inštitut za javno zdravje spremlja razvoj
trga elektronskih cigaret in trga posodic za ponovno polnjenje,
vključno z vsemi dokazi v zvezi s tem, da so lahko prvi izdelek,
ki vodi v zasvojenost z nikotinom in poznejšo uporabo tobaka
med mladimi in nekadilci.
(8) Podatki iz drugega odstavka tega člena se objavijo
na spletni strani NLZOH. Pri dajanju teh podatkov na voljo
javnosti se ustrezno upošteva potreba po varovanju poslovnih
skrivnosti.
(9) Proizvajalci, uvozniki in distributerji oziroma distributerke (v nadaljnjem besedilu: distributerji) elektronskih cigaret
in posodic za ponovno polnjenje vzpostavijo in vzdržujejo sistem zbiranja podatkov o vseh domnevnih škodljivih učinkih na
zdravje ljudi ter zbrane podatke posredujejo Zdravstvenemu
inšpektoratu Republike Slovenije.
(10) Če kateri koli od gospodarskih subjektov iz prejšnjega odstavka meni ali lahko upravičeno sumi, da elektronske
cigarete ali posodice za ponovno polnjenje v njegovi posesti,
ki naj bi se dale na trg ali so dane na trg, niso varne ali kakovostne ali kakor koli drugače niso v skladu s tem zakonom,
nemudoma sprejme ukrepe, ki so potrebni, da bi zadevni izde-

Uradni list Republike Slovenije
lek ustrezno uskladili s tem zakonom ali ga po potrebi umaknili
oziroma odpoklicali. V tem primeru gospodarski subjekt tudi
nemudoma obvesti organe, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem
tega zakona, pri čemer navede podrobnosti o tveganjih za
zdravje ljudi ter varnost vseh sprejetih ukrepov iz tega odstavka
in njihove rezultate.
(11) Gospodarski subjekti iz devetega odstavka tega člena na zahtevo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije
temu posredujejo dodatne podatke o varnostnih in kakovostnih
vidikih ali drugih škodljivih učinkih elektronskih cigaret ali posodic za ponovno polnjenje.
(12) Če elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje izpolnjujejo zahteve iz tega člena, NLZOH pa ugotovi ali
lahko upravičeno sumi, da bi določena elektronska cigareta ali
posodica za ponovno polnjenje ali posamezna vrsta teh lahko
predstavljala resno tveganje za zdravje ljudi, o tem nemudoma
obvesti Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
(13) NLZOH lahko proizvajalcem in uvoznikom elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje zaračuna pristojbine za prejemanje, obravnavo in analiziranje podatkov, ki se
jim predložijo.
(14) Minister določi podrobnejše pogoje glede uradnega obvestila za elektronske cigarete in posodice za ponovno
polnjenje iz prvega odstavka tega člena in ostale pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje iz tega člena.
27. člen
(zeliščni izdelki za kajenje)
(1) Na vsakem zavojčku in zunanji embalaži zeliščnega
izdelka za kajenje se navede naslednje zdravstveno opozorilo:
»Kajenje tega izdelka škoduje zdravju.«.
(2) Zdravstveno opozorilo iz prejšnjega odstavka se prikaže na sprednji in zadnji zunanji površini zavojčka in zunanji
embalaži.
(3) Zdravstveno opozorilo mora izpolnjevati zahteve iz
sedmega odstavka 14. člena tega zakona ter pokrivati 30 odstotkov ustrezne površine zavojčka in zunanje embalaže.
(4) Zavojčki in zunanja embalaža zeliščnih izdelkov za kajenje ne smejo vsebovati elementov ali značilnosti iz prve, druge in četrte alineje prvega odstavka 17. člena tega zakona ter
navedb, da izdelek ne vsebuje dodatkov ali aromatičnih snovi.
28. člen
(poročanje o sestavinah zeliščnih izdelkov za kajenje)
(1) Proizvajalci in uvozniki zeliščnih izdelkov za kajenje
NLZOH predložijo seznam vseh sestavin in njihove količine,
uporabljene pri izdelavi teh izdelkov, posebej za vsako znamko
in za vsako vrsto. Uradno obvestilo se predloži elektronsko
šest mesecev pred nameravanim dajanjem na trg novega ali
spremenjenega zeliščnega izdelka za kajenje. Proizvajalci ali
uvozniki zeliščnih izdelkov obvestijo NLZOH, če se sestava
izdelka tako spremeni, da vpliva na podatke, predložene na
podlagi tega člena.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se objavijo na spletni
strani NLZOH. Pri dajanju teh podatkov na voljo javnosti se
ustrezno upošteva potreba po varovanju poslovnih skrivnosti.
(3) Minister določi podrobnejše pogoje glede poročanja o
sestavinah zeliščnih izdelkov za kajenje.
V. OGLAŠEVANJE, PROMOCIJA,
SPONZORIRANJE IN PRODAJA
29. člen
(oglaševanje)
(1) Prepovedano je vsako doniranje ali sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali posameznika ter kakršno koli posredno in
neposredno oglaševanje in promocija tobaka, tobačnih izdelkov
in povezanih izdelkov, tudi prek storitev informacijske družbe.
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(2) Za neposredno oglaševanje tobaka, tobačnih izdelkov
in povezanih izdelkov se šteje razstavljanje posameznih izdelkov na prodajnih mestih. Prodajalci morajo vse te izdelke shranjevati tako, da javnosti niso niti vidni niti dostopni. Na vsakem
prodajnem mestu je lahko na vidnem mestu, v velikosti največ
A4 formata (210 x 297 mm), objavljeno največ eno obvestilo,
da se na tem mestu prodajajo izdelki iz prejšnjega odstavka.
Prepovedana so promocijska darila, darilni boni, znamkice in
kuponi za popust ali kakršne koli druge podobne ponudbe v
povezavi z nakupom tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih
izdelkov. Prepovedano je spodbujanje prodaje tobaka, tobačnih
izdelkov in povezanih izdelkov.
(3) Za posredno oglaševanje tobaka, tobačnih izdelkov
in povezanih izdelkov se šteje prikazovanje znamk in drugih
znakov za označevanje teh izdelkov na predmetih, ki po tem
zakonu niso tobak, tobačni izdelki ali povezani izdelki. Za posredno oglaševanje se šteje tudi brezplačno ponujanje tobaka,
tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov na javnih mestih in v
javnih prostorih.
(4) Za posredno oglaševanje šteje, kadar se znamka,
znak, logotip, trgovska oznaka ali katera koli druga posebnost,
vključno s posebnimi barvnimi kombinacijami tobaka, tobačnih
izdelkov in povezanih izdelkov povezuje z drugim izdelkom ali
storitvijo tako, da se utegne ta izdelek ali storitev povezati s
tobakom, tobačnimi izdelki in povezanimi izdelki.
(5) Za posredno oglaševanje šteje tudi, kadar se znamka,
znak, logotip, trgovske oznake ali kakršna koli druga posebnost, vključno s posebnimi barvnimi kombinacijami drugega
izdelka ali storitve povezuje s tobakom, tobačnim izdelkom ali
povezanim izdelkom ter družbo, ki te izdelke proizvaja.
(6) Prepovedano je oglaševanje izdelkov, ki bi s svojim
videzom in namenom uporabe lahko spodbujali k potrošnji
tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov.
(7) Prepovedano je prikazovanje ali uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov v okviru televizijskih
vsebin in javnih nastopov, ki so namenjeni osebam, mlajšim od
18 let, razen v filmih, nadaljevankah in nanizankah.
(8) Objavljanje podatkov o kakovosti in drugih lastnostih
tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov v strokovnih
knjigah ter revijah in publikacijah, ki so namenjene izključno
obveščanju proizvajalcev in prodajalcev teh izdelkov in je njihovo razširjanje omejeno na te osebe ali podjetja, se ne šteje
za oglaševanje po določbah tega člena.
30. člen
(prepoved prodaje)
(1) Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih izdelkov in
povezanih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let. Teh izdelkov ne
smejo prodajati osebe, mlajše od 18 let.
(2) Prepoved prodaje izdelkov iz prejšnjega odstavka
osebam, mlajšim od 18 let, je na prodajnih mestih teh izdelkov
objavljena na vidnem mestu.
(3) Prepovedana je prodaja tobaka, tobačnih izdelkov
in povezanih izdelkov iz avtomatskih naprav. Prepovedana
je prodaja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, ki
omogoča neposredno dostopnost teh izdelkov. Prepovedana je
prodaja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov s prodajnih mest, ki se lahko premikajo, pri čemer kioski, postavljeni
v skladu z določbami predpisov lokalnih skupnosti, ne štejejo
za premična prodajna mesta po tem zakonu.
(4) Prepovedana je prodaja posameznih cigaret, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov zunaj izvirne embalaže
proizvajalca.
(5) Prepovedano je dajanje na trg tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov prek interneta, telekomunikacij
ali katere koli druge razvijajoče se tehnologije ali čezmejna
prodaja na daljavo.
(6) Prepovedana je proizvodnja, dajanje na trg ali čezmejna prodaja na daljavo sladkarij, prigrizkov, igrač ali drugih
predmetov v obliki tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov,
namenjenih osebam, mlajšim od 18 let.
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31. člen
(starostna omejitev)

Prodajalec lahko od vsake osebe, ki kupuje tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke zahteva, da izkaže svojo
starost z javno listino. Če oseba to odkloni, ji tobačnega ali
povezanega izdelka ne sme prodati.
VI. DOVOLJENJE ZA PRODAJO TOBAKA, TOBAČNIH
IZDELKOV IN POVEZANIH IZDELKOV
32. člen
(dovoljenje)
(1) Tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke lahko
prodaja, kdor ima dovoljenje za prodajo v poslovnem prostoru,
navedenem v dovoljenju (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).
(2) Dovoljenje izda ministrstvo.
(3) Dovoljenje se izda za posamezen poslovni prostor,
v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za
dobave tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, ter
je vezano na samostojnega podjetnika posameznika oziroma
pravno osebo, ki opravlja dejavnost prodaje tovrstnih izdelkov
v tem prostoru (v nadaljnjem besedilu: poslovni subjekt).
(4) Dovoljenje velja pet let od dneva izdaje z možnostjo
podaljšanja, vsakokrat za pet let.
(5) Dovoljenje je označeno z identifikacijsko številko, datumom veljavnosti, imenom oziroma firmo poslovnega subjekta
ter naslovom poslovnega prostora, za katerega je bilo izdano.
33. člen
(vloga)
(1) Vlogo za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja vloži
poslovni subjekt za vsak poslovni prostor na elektronski način
pri ministrstvu.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje ime oziroma
firmo poslovnega subjekta, ime odgovorne osebe poslovnega
subjekta, davčno številko poslovnega subjekta, matično številko poslovne enote in naslov poslovnega prostora, v katerem se
prodajajo tobak, tobačni izdelki in povezani izdelki.
(3) Za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe se
zaračuna upravna taksa v skladu s predpisom, ki ureja upravne
takse.
34. člen
(izdaja dovoljenja, podatki na dovoljenju in vidnost dovoljenja)
(1) Ministrstvo na podlagi vloge iz prejšnjega člena na
posebnem obrazcu izda dovoljenje, s katerim dovoli prodajo
tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov poslovnemu
subjektu za določen poslovni prostor.
(2) Zoper odločbo, s katero se ne dovoli prodaje tobaka,
tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, ni pritožbe, dovoljen
pa je upravni spor.
(3) Dovoljenje je v poslovnem prostoru vidno razstavljeno.
(4) Minister določi podrobnejše pogoje glede postopka in
načina elektronske oddaje vloge ter posebnega obrazca iz prejšnjega člena in izdaje dovoljenja iz prvega odstavka tega člena.
35. člen
(register poslovnih prostorov, v katerih se prodaja tobak,
tobačni izdelki in povezani izdelki)
(1) Ministrstvo za namen nadzora nad prodajo tobaka,
tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov vzpostavi informacijsko
podporo za sistem izdaje dovoljenj za prodajo tobaka, tobačnih
izdelkov in povezanih izdelkov ter vodi, upravlja in vzdržuje
register poslovnih prostorov, v katerih se prodaja tobak, tobačni
izdelki in povezani izdelki (v nadaljnjem besedilu: register), v
katerega vpisuje naslednje podatke:
1. ime oziroma firmo poslovnega subjekta, odgovorno
osebo poslovnega subjekta,
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2. naslov poslovnega prostora, za katerega se izdaja
dovoljenje,
3. identifikacijsko številko dovoljenja,
4. datum veljavnosti dovoljenja in
5. podatke o prepovedi prodaje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov ter prepovedi ponovne pridobitve
dovoljenja za prodajo teh izdelkov, ki so izrečene na podlagi
38. člena tega zakona.
(2) Tržni inšpektorat Republike Slovenije in Finančna
uprava Republike Slovenije imata za namen inšpekcijskega
nadzora po določbah tega zakona dostop do registra.
(3) Ministrstvo na svoji spletni strani objavi seznam poslovnih prostorov, skupaj z imenom oziroma firmo poslovnega
subjekta, ki mu je bila na podlagi 38. člena tega zakona izrečena prepoved prodaje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih
izdelkov ali mu je bilo odvzeto dovoljenje za prodajo.
(4) Za potrebe vzpostavitve in delovanja registra ministrstvo brezplačno dostopa do podatkov v evidence Poslovnega
registra Republike Slovenije Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve.
36. člen
(prenos dovoljenja)
Dovoljenje ni prenosljivo.
37. člen
(pogoji za podaljšanje in ponovno pridobitev dovoljenja)
(1) Pogoj za podaljšanje dovoljenja je, da v trenutku
vložitve imetniku dovoljenja za poslovni prostor, za katerega
je vložena vloga za podaljšanje, ni izrečena prepoved prodaje
tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov.
(2) Pogoj za ponovno pridobitev dovoljenja je, da v trenutku vložitve poslovnemu subjektu za poslovni prostor, za
katerega je vložena vloga za ponovno pridobitev dovoljenja,
ne velja prepoved ponovne pridobitve dovoljenja.
38. člen
(prepoved prodaje in odvzem dovoljenja)
(1) Ministrstvo poslovnemu subjektu začasno prepove
prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, če
so bile v poslovnem prostoru, za katerega mu je bilo izdano
dovoljenje, s pravnomočno odločbo ugotovljene kršitve določb
29. ali 30. člena tega zakona.
(2) Začasna prepoved prodaje traja šest mesecev.
(3) Tržni inšpektorat Republike Slovenije po pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena, podatek o kršitelju
in kršitvi posreduje ministrstvu.
(4) Če je bila poslovnemu subjektu za določen poslovni
prostor že izrečena začasna prepoved prodaje, se mu ob
naslednji pravnomočni kršitvi iz prvega odstavka tega člena,
odvzame dovoljenje in prepove ponovna pridobitev dovoljenja
v obdobju treh let.
(5) Če je bila poslovnemu subjektu za določen poslovni prostor že dvakrat izrečena prepoved prodaje, se mu ob
naslednji pravnomočni kršitvi iz prvega odstavka tega člena
odvzame dovoljenje in prepove ponovna pridobitev dovoljenja
(trajna prepoved).
(6) Med prepovedjo prodaje tobaka, tobačnih izdelkov in
povezanih izdelkov oziroma v času trajanja prepovedi ponovne
pridobitve dovoljenja poslovni subjekt ne more podaljšati veljavnosti ali podati vloge za izdajo novega dovoljenja.
(7) Če poslovni subjekt prodaja tobak, tobačne izdelke
in povezane izdelke v poslovnem prostoru brez veljavnega
dovoljenja, se mu izreče trajna prepoved pridobitve dovoljenja
za ta poslovni prostor.
(8) Tržni inšpektorat Republike Slovenije po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka podatek o kršitelju in
kršitvi posreduje ministrstvu.
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VII. PREPOVED KAJENJA IN KADILNICE
39. člen
(prepoved kajenja)
(1) Prepovedano je kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih ter v vseh vozilih v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let.
(2) Kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov
in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za
njuhanje, je prepovedana tudi v prostorih, ki se po tem zakonu
ne štejejo za zaprte prostore, če so del pripadajočih funkcionalnih zemljišč objektov, v katerih se opravlja dejavnost vzgoje
ali izobraževanja.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih
izdelkov dovoljena:
– v posebej za kadilce določenih prostorih v nastanitvenih
obratih in pri drugih ponudnikih nočitev;
– v domovih za ostarele in zaporih v prostorih, ki niso
namenjeni skupni rabi, kadar v njih bivajo samo kadilci;
– v posebej za kadilce določenih prostorih v psihiatričnih
bolnišnicah in v posebej za kadilce določenih prostorih drugih
izvajalcev zdravstvene obravnave oseb z duševno motnjo;
– v kadilnicah.
(4) Kadilnice niso dovoljene v prostorih, v katerih se
opravlja zdravstvena dejavnost, dejavnost vzgoje ali dejavnost
izobraževanja.
(5) Upoštevanje prepovedi kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov zagotovi lastnik, najemnik ali upravitelj prostorov, v katerih je kajenje prepovedano.
40. člen
(kadilnica)
(1) Kadilnica mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– prostor mora biti urejen tako, da iz njega ni mogoč
pretok s tobačnim dimom onesnaženega zraka v drug prostor;
– prostor ne sme biti namenjen prehodu v druge prostore
in ne sme presegati več kot 20 odstotkov skupne površine
javnega ali delovnega prostora;
– prostor mora biti namenjen izključno kajenju, strežba
hrane in pijače v prostoru ni dovoljena;
– v prostor se ne sme vnašati hrane in pijače.
(2) Minister določi podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati kadilnica.
VIII. NADZOR
41. člen
(nadzorni in prekrškovni organi)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
Finančna uprava Republike Slovenije in policija ter občinsko
redarstvo.
(2) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravlja
nadzor nad:
1. emisijami katrana, nikotina in ogljikovega monoksida iz
cigaret iz 7. člena tega zakona;
2. prepovedjo dajanja na trg tobačnih izdelkov z značilno
aromo iz 11. člena tega zakona;
3. prepovedjo dajanja na trg tobačnih izdelkov, ki vsebujejo dodatke iz 12. člena tega zakona;
4. poročanjem in obveščanjem proizvajalcev in uvoznikov
o sestavinah in emisijah tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov v skladu z 9., 10. in 25. členom, prvim, drugim in šestim
odstavkom 26. člena ter 28. členom tega zakona;
5. obveznostmi, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci, uvozniki in distributerji elektronskih cigaret iz devetega, desetega
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in enajstega odstavka 26. člena tega zakona in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati elektronske cigarete iz tretjega odstavka
26. člena tega zakona;
6. prepovedjo kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih
izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in
tobaka za njuhanje, v javnih prostorih iz 39. člena tega zakona;
7. posamezniki, ki ne upoštevajo prepovedi kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov,
razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v javnih prostorih iz 39. člena tega zakona;
8. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kadilnice v javnih prostorih iz prejšnjega člena;
9. posamezniki, ki v javnih prostorih ne upoštevajo prepovedi vnosa hrane ali pijače v kadilnice iz prejšnjega člena.
(3) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije na podlagi lastnih ugotovitev ali ugotovitev NLZOH, da se tobak, tobačni
izdelki in povezani izdelki proizvajajo in prodajajo v nasprotju
s 7., 8., 11. in 12. členom tega zakona, z odločbo prepove proizvodnjo in prodajo teh izdelkov ter odredi njihovo odstranitev
iz proizvodnje in prodaje.
(4) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije na podlagi ugotovitev NLZOH, da za določeno znamko in vrsto tobaka,
tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov njihovi proizvajalci in
uvozniki ne izpolnjujejo obveznosti poročanja ali obveščanja o
izdelkih iz 9., 10., 25., 26. in 28. člena tega zakona, z odločbo
prepove prodajo teh izdelkov in odredi njihovo odstranitev iz
prodaje.
(5) Na zahtevo Zdravstvenega inšpektorata Republike
Slovenije lahko NLZOH opravlja laboratorijska preskušanja
tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov. Pravne in
fizične osebe, ki dajejo na trg tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke, morajo dati pristojnemu inšpektorju oziroma
inšpektorici (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) brezplačno na
razpolago vzorec takšnega izdelka. Če se z laboratorijskim
preskušanjem ugotovi, da odvzeti vzorec v postopku opravljanja nadzora ni v skladu z določbami tega zakona, stroške
laboratorijskega preskušanja nosi pravna ali fizična oseba, pri
kateri je bil vzorec odvzet.
(6) Inšpektorat Republike Slovenije za delo opravlja nadzor nad:
1. prepovedjo kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih
izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v delovnih prostorih iz 39. člena tega zakona;
2. posamezniki, ki ne upoštevajo prepovedi kajenja oziroma uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov,
razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v delovnih
prostorih iz 39. člena tega zakona;
3. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kadilnice v delovnih
prostorih iz prejšnjega člena;
4. posamezniki, ki v delovnih prostorih ne upoštevajo
prepovedi vnosa hrane ali pijače v kadilnice iz prejšnjega člena.
(7) Tržni inšpektorat Republike Slovenije opravlja nadzor
nad:
1. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati tobak in tobačni izdelki
iz 13. do 20. člena tega zakona;
2. prepovedjo dajanja na trg tobaka za oralno uporabo iz
24. člena tega zakona;
3. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati elektronske cigarete iz
četrtega in petega odstavka 26. člena tega zakona;
4. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zeliščni izdelki za kajenje iz 27. člena tega zakona;
5. prepovedjo sponzoriranja in oglaševanja tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov iz 29. člena tega zakona;
6. prepovedjo prodaje iz 30. in 31. člena tega zakona;
7. prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov
brez dovoljenja iz 32. člena tega zakona in vidnostjo dovoljenja v poslovnem prostoru iz tretjega odstavka 34. člena tega
zakona.
(8) Finančna uprava Republike Slovenije opravlja nadzor
nad pogoji, določenimi v 22. in 23. členu tega zakona, ki jih
morajo izpolnjevati tobak in tobačni izdelki, ter prodajo tobaka,
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tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov brez dovoljenja iz
32. člena tega zakona.
(9) Če Tržni inšpektorat Republike Slovenije ugotovi, da
se tobak in tobačni izdelki prodajajo in proizvajajo v nasprotju
s 13. do 20. členom tega zakona ali brez veljavnega dovoljenja
iz 32. člena tega zakona, z odločbo prepove prodajo in proizvodnjo teh izdelkov ter odredi njihovo odstranitev iz proizvodnje
in prodaje.
(10) Če Finančna uprava Republike Slovenije ugotovi,
da se tobak in tobačni izdelki prodajajo in proizvajajo brez
identifikacijske oznake ali varnostnega elementa iz 22. oziroma
23. člena tega zakona, z odločbo prepove prodajo in proizvodnjo teh izdelkov ter odredi njihovo odstranitev iz proizvodnje
in prodaje.
(11) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije na podlagi prejetega obvestila iz dvanajstega odstavka 26. člena tega
zakona sprejme ustrezne začasne ukrepe za zaščito zdravja
ljudi, ki vključujejo prepoved prodaje določenega izdelka ali
umik določenega izdelka s trga.
(12) Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se elektronske cigarete in zeliščni izdelki prodajajo in proizvajajo v
nasprotju s 26. in 27. členom tega zakona ali brez veljavnega
dovoljenja iz 32. člena tega zakona, z odločbo prepove prodajo
in proizvodnjo teh izdelkov ter odredi njihovo odstranitev iz
proizvodnje in prodaje.
(13) Če Tržni inšpektorat Republike Slovenije ugotovi,
da se tobak, tobačni izdelki in povezani izdelki sponzorirajo in
oglašujejo v nasprotju z 29. členom tega zakona, tako sponzoriranje ali oglaševanje z odločbo prepove. Za izvršitev odločbe
odredi takojšnjo odstranitev oglasnega materiala na stroške
poslovnega subjekta.
(14) Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da kadilnica
ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega člena, z odločbo prepove
uporabo kadilnice do odprave kršitve.
(15) Pristojni inšpektor lahko pri opravljanju nadzora nad
prepovedjo prodaje tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let, iz prvega odstavka 30. člena tega zakona sodeluje z osebo, mlajšo od 18 let. Za sodelovanje mladoletne osebe je treba pridobiti predhodno pisno
soglasje njenih staršev oziroma skrbnikov.
(16) Policija ter občinsko redarstvo opravljata nadzor nad
prepovedjo kajenja v vseh vozilih ob prisotnosti oseb, mlajših
od 18 let, iz prvega odstavka 39. člena tega zakona.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
42. člen
(kršitve)
(1) Z globo od 4.000 do 33.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če daje na trg ali proizvaja cigarete, ki vsebujejo večje
vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida, kot je
določeno v 7. členu tega zakona;
2. če daje na trg tobačne izdelke, za katere ni izpolnjena
obveznost poročanja o sestavinah in emisijah teh izdelkov
(9. in 10. člen);
3. če daje na trg tobačne izdelke z značilno aromo
(11. člen) ali z dodatki iz prvega in tretjega odstavka 12. člena
tega zakona ali če daje na trg tobačne izdelke, ki vsebujejo
aromatične snovi v kateri koli od njihovih komponent (drugi
odstavek 12. člena);
4. če daje na trg tobačne izdelke in brezdimne tobačne
izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev glede označevanja, embalaže, splošnih opozoril, informativnih sporočil in sestavljenih
zdravstvenih opozoril (13., 14., 15. in 16. člen);
5. če daje na trg tobačne izdelke, katerih označevanje ali
zunanja embalaža sta v nasprotju z določbami 17. člena tega
zakona;
6. če daje na trg cigaretne zavojčke in zunanjo embalažo
cigaret, katerih videz in vsebina nasprotujeta določbam 18. člena tega zakona;
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7. če daje na trg zavojčke tobaka za zvijanje in zunanjo
embalažo tobaka za zvijanje, katerih videz in vsebina nasprotujeta določbam 19. člena tega zakona;
8. če daje na trg cigarete, katerih videz nasprotuje določbam 20. člena tega zakona;
9. če ne omogoča takojšnje dostopnosti do posebne identifikacijske oznake (četrti odstavek 22. člena);
10. če ne evidentira vnosa vseh zavojčkov ter vmesnih
gibanj in končnega iznosa zavojčkov iz svoje posesti na način,
ki omogoča enoznačno in nedvoumno prepoznavanje ter sledenje vseh zavojčkov (peti odstavek 22. člena);
11. če ne vodi evidenc vseh opravljenih transakcij (šesti
odstavek 22. člena);
12. če gospodarskim subjektom, vključenim v trgovino s
tobačnimi izdelki od proizvajalca do zadnjega gospodarskega
subjekta pred prvo prodajo na prodajnem mestu, vključno z
uvozniki, skladišči in prevoznimi podjetji, ne predloži opreme
za evidentiranje tobačnih izdelkov ali če predložena oprema ne omogoča elektronskega odčitavanja in nedvoumnega
prepoznavanja ter sledenja vseh zavojčkov (sedmi odstavek
22. člena);
13. če spreminja ali briše evidentirane podatke ali jih ne
hrani ustrezno za izvajanje učinkovitega nadzora nad tem zakonom (deveti odstavek 22. člena);
14. če daje na trg tobačne izdelke brez identifikacijske
oznake ali brez varnostnega elementa, če identifikacijska oznaka ni celovita ali če varnostni element ne izpolnjuje zahtevanih tehničnih standardov (prvi do tretji odstavek 22. člena in
23. člen);
15. če daje na trg tobak za oralno uporabo (24. člen);
16. če ne obvesti NLZOH o novih tobačnih izdelkih najkasneje v šestih mesecih pred nameravanim dajanjem na trg
(25. člen);
17. če daje na trg elektronske cigarete v nasprotju s
26. členom tega zakona;
18. če proizvajalec, uvoznik in distributer elektronskih
cigaret ne izpolnjuje obveznosti iz devetega, desetega in enajstega odstavka 26. člena tega zakona;
19. če daje na trg zeliščni izdelek za kajenje v nasprotju
s 27. členom tega zakona;
20. če ne poroča o sestavinah zeliščnih izdelkov za kajenje v skladu z 28. členom tega zakona;
21. če donira ali sponzorira dogodek, dejavnosti ali posameznika ter posredno ali neposredno oglašuje in promovira
tobačne izdelke in povezane izdelke (29. člen);
22. če prikazuje ali uporablja tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke na televiziji ter v okviru javnih nastopov (sedmi
odstavek 29. člena);
23. če prodaja tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke
osebam, mlajšim od 18 let, ali če prepovedi prodaje v predpisani velikosti ne objavi na vidnem mestu ali če prodaja tobačne izdelke oseba, mlajša od 18 let (prvi in drugi odstavek 30. člena);
24. če daje na trg tobak, tobačne izdelke in povezane
izdelke v nasprotju s tretjim odstavkom 30. člena tega zakona;
25. če daje na trg tobak, tobačne izdelke in povezane
izdelke zunaj izvirne embalaže proizvajalca (četrti odstavek
30. člena);
26. če daje na trg ali čezmejno prodaja na daljavo tobak,
tobačne izdelke in povezane izdelke prek interneta, telekomunikacij in druge razvijajoče se tehnologije (peti odstavek
30. člena);
27. če daje na trg ali čezmejno prodaja na daljavo sladkarije, prigrizke, igrače ali druge predmete v obliki tobačnih
izdelkov (šesti odstavek 30. člena);
28. če na prodajnem mestu vidno ne razstavi dovoljenja
za prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov
(tretji odstavek 34. člena);
29. če ne zagotovi spoštovanja prepovedi kajenja oziroma
uporabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, razen
tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v zaprtih javnih in
delovnih prostorih (39. člen);
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30. če kadilnice ne ustrezajo pogojem iz 40. člena tega
zakona.
(2) Z globo od 800 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost
in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 1.600 do 8.000 eurov se za prekršek
iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Za prekrške iz 1., 3., 4. do 8., 15., 17. in 19. točke
prvega odstavka tega člena se poleg globe izreče tudi obvezni
odvzem tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, ki so
predmet prekrška.
(5) Z globo 50.000 eurov se kaznuje pravna oseba in
samostojni podjetnik posameznik, ki prodaja tobačne izdelke
in povezane izdelke brez dovoljenja.
(6) Z globo 5.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika, ki prodaja tobačne izdelke in povezane izdelke
brez dovoljenja.

(4) Prodajalci tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov pogoje glede vidnosti in dostopnosti navedenih izdelkov
iz drugega odstavka 29. člena tega zakona izpolnijo v dvanajstih mesecih od uveljavitve tega zakona.

43. člen
(kršitve posameznikov)
(1) Z globo 125 eurov se kaznuje posameznik:
– če z namenom oglaševanja in promocije brezplačno
ponuja tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke na javnem
mestu in v javnih prostorih (tretji odstavek 29. člena);
– če kadi oziroma uporablja tobak, tobačne izdelke in
povezane izdelke v javnih in delovnih prostorih, kjer je to prepovedano (39. člen);
– če v kadilnice vnaša hrano ali pijačo (prvi odstavek
40. člena).
(2) Z globo 250 eurov se kaznuje posameznik, če kadi
oziroma uporablja tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke,
razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, v vseh vozilih
v navzočnosti oseb, mlajših od 18 let (39. člen).

(prenehanje veljavnosti)

X. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
44. člen
(prehodne določbe)
Ne glede na določbe tega zakona je do 20. maja 2017 na
trg dovoljeno dajanje naslednjih izdelkov:
– tobačnih izdelkov, ki so bili proizvedeni ali dani v prosti
promet in označeni v skladu z Zakonom o omejevanju uporabe
tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 57/96, 119/02, 26/03 –
uradno prečiščeno besedilo, 101/05, 17/06 – uradno prečiščeno besedilo, 60/07 in 93/07 – uradno prečiščeno besedilo) pred
uveljavitvijo tega zakona;
– elektronskih cigaret ali posodic za ponovno polnjenje, ki
so bile proizvedene ali dane v prosti promet pred uveljavitvijo
tega zakona;
– zeliščnih izdelkov za kajenje, ki so bili proizvedeni ali
dani v prosti promet pred uveljavitvijo tega zakona.
45. člen
(uskladitev ravnanj)
(1) V zvezi z izdelki, ki so že dani na trg, se podatki iz 9.,
25. in 28. člena tega zakona zagotovijo v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona.
(2) V zvezi z izdelki, ki so že dani na trg, se podatki iz
drugega odstavka 26. člena tega zakona zagotovijo v šestih
mesecih od uveljavitve tega zakona.
(3) Prodajalci tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov zagotovijo izvajanje prepovedi oglaševanja iz prvega
odstavka 29. člena tega zakona v in na poslovnih prostorih
gospodarskih družb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo
in prodajo tobačnih izdelkov na debelo ter na zunanjih in notranjih izveskih prodajaln tobačnih izdelkov, v treh mesecih od
uveljavitve tega zakona.

46. člen
(vzpostavitev sistema izdaje dovoljenj za prodajo tobaka,
tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov)
(1) Informacijska podpora za vzpostavitev sistema izdaje
dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih
izdelkov se vzpostavi v osmih mesecih od uveljavitve tega
zakona.
(2) Prodajalci tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov za izdajo dovoljenja iz 32. člena tega zakona zaprosijo
najpozneje v 14 mesecih od uveljavitve tega zakona. Navedene izdelke lahko brez dovoljenja prodajajo še 20 mesecev
od uveljavitve tega zakona pod pogojem, da so za dovoljenje
zaprosili v navedenem roku.
47. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni
list RS, št. 57/96, 119/02, 26/03 – uradno prečiščeno besedilo,
101/05, 17/06 – uradno prečiščeno besedilo, 60/07 in 93/07 –
uradno prečiščeno besedilo);
– Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica
(Uradni list RS, št. 80/07 in 90/10);
– Pravilnik o delovanju svetovalnega telefona za opuščanje kajenja (Uradni list RS, št. 80/07);
– Pravilnik o rokih in načinu obveščanja iz pristojnosti
Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije v zvezi z
meritvami vsebnosti in sestavinami tobačnih izdelkov (Uradni
list RS, št. 62/03 in 35/06);
– Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za
izvajanje meritev (Uradni list RS, št. 62/03 in 35/06).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se predpisi iz druge,
tretje, četrte in pete alineje uporabljajo do uveljavitve podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi tega zakona.
48. člen
(podzakonski predpisi)
(1) Vlada Republike Slovenije sprejme strategijo iz prvega odstavka 4. člena tega zakona najpozneje v enem letu od
uveljavitve tega zakona.
(2) Minister izda predpise iz petega odstavka 8. člena,
enajstega odstavka 9. člena, sedmega odstavka 10. člena,
osmega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 15. člena, petega odstavka 18. člena, osmega odstavka 19. člena, drugega
odstavka 20. člena, enajstega odstavka 22. člena, tretjega
odstavka 23. člena, tretjega odstavka 25. člena, štirinajstega
odstavka 26. člena, tretjega odstavka 28. člena, četrtega odstavka 34. člena in drugega odstavka 40. člena tega zakona
najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
49. člen
(ustanovitev koordinacijske skupine)
Minister ustanovi koordinacijsko skupino iz prvega odstavka 4. člena tega zakona najpozneje v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona.
50. člen
(začetek uporabe)
(1) Prepoved iz prvega odstavka 11. člena tega zakona se
za tobačne izdelke, ki imajo značilno aromo in obseg njihove
prodaje predstavlja 3 odstotke ali več v posamezni kategoriji
izdelkov EU, začne uporabljati 20. maja 2020.
(2) Določba 4. točke prvega odstavka 15. člena tega
zakona se začne uporabljati 20. maja 2019. Do uveljavitve te
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določbe je na zavojčkih iz kartona sestavljeno zdravstveno
opozorilo, ki se natisne na zadnji površini, neposredno pod
davčno znamko. Pri zavojčkih, narejenih iz mehkega materiala,
se odobri pravokotna površina, namenjena za davčno znamko,
katere višina ne presega 13 mm med gornjim robom zavojčka
in gornjim robom sestavljenih zdravstvenih opozoril.
(3) Določbe 18., 19. in 20. člena tega zakona, ki določajo
barvo in odtenek, ki se lahko uporabi za embalažo tobačnih
izdelkov in posameznih cigaret, ter določbe, ki določajo pravila
za navajanje znamke, imena in vrste tobačnih izdelkov, podatkov o proizvajalcu in številu cigaret oziroma masi tobaka za
zvijanje, črtni kodi, drugi identifikacijski oznaki ali varnostnem
elementu na embalaži se začnejo uporabljati 1. januarja 2020.
(4) Določbe 22. in 23. člena tega zakona se za cigarete in
tobak za zvijanje začnejo uporabljati 20. maja 2019, za druge
tobačne izdelke pa 20. maja 2024.
51. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 543-03/16-5/33
Ljubljana, dne 15. februarja 2017
EPA 1651-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

405.

Zakon o overitvi listin v mednarodnem
prometu (ZOLMP-1)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o overitvi listin
v mednarodnem prometu (ZOLMP-1)
Razglašam Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 15. februarja 2017.
Št. 003-02-2/2017-6
Ljubljana, dne 23. februarja 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O OVERITVI LISTIN V MEDNARODNEM
PROMETU (ZOLMP-1)
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba zakona)
(1) Po tem zakonu se overjajo javne listine, izdane v
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: domače listine),
ki so namenjene za uporabo v tujini, če se po pravu države,
v kateri bodo uporabljene, zahteva njihova overitev in če ni
z mednarodno pogodbo ali pravnim aktom Evropske Unije
določeno drugače.
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(2) Po predhodnih overitvah v državi izvora listine se po
tem zakonu overjajo tudi javne listine, izdane v tuji državi (v
nadaljnjem besedilu: tuje listine), ki so namenjene za uporabo
v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodno pogodbo ali pravnim
aktom Evropske Unije določeno drugače.
2. člen
(javne listine)
Javne listine po tem zakonu so listine, ki v državi, v kateri
so izdane, veljajo za javne listine in so bile izdane v obliki in na
način, predpisan v pravu države izvora listine.
3. člen
(overitev listine)
(1) Overitev listine po tem zakonu pomeni potrditev verodostojnosti podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnosti odtisa pečata ali žiga na njej ter nadaljnje potrditve verodostojnosti podpisov uradnih oseb in odtisov žigov državnih
organov na listini (v nadaljnjem besedilu: nadoveritve).
(2) Z overitvijo po tem zakonu se ne potrjuje resničnost
vsebine listine.
NAČIN OVERITVE
4. člen
(deponiranje podpisov ter odtisov pečatov in žigov)
(1) Državni organi in nosilci javnih pooblastil zaradi overitev svojih listin, ki jih opravlja sodišče, pri okrožnem sodišču,
na območju katerega imajo svoj sedež, deponirajo podpise
svojih delavk in delavcev (v nadaljnjem besedilu: delavci), ki so
upravičeni za podpisovanje javnih listin, odtise pečatov in žigov,
ki jih njihovi pooblaščeni delavci uporabljajo pri izdajanju javnih
listin, in priglasijo potrdila za elektronski podpis, ki jih njihovi
pooblaščeni delavci uporabljajo za elektronsko podpisovanje
javnih listin, izvorno izdanih v elektronski obliki.
(2) Notarke in notarji (v nadaljnjem besedilu: notarji) ter
notarske pomočnice in notarski pomočniki (v nadaljnjem besedilu: notarski pomočniki) zaradi overitev svojih listin, ki jih
opravlja ministrstvo, pristojno za pravosodje, deponirajo svoje
podpise, odtise žigov in pečatov ter priglasijo potrdila za elektronski podpis, ki jih uporabljajo, pri ministrstvu, pristojnem za
pravosodje.
(3) Državni organi zaradi neposrednih overitev svojih listin
v skladu z določbami 11. člena tega zakona pri ministrstvu,
pristojnem za zunanje zadeve, deponirajo podpise svojih delavcev, ki so upravičeni za podpisovanje javnih listin, in odtise
žigov, ki jih njihovi pooblaščeni delavci uporabljajo pri izdajanju
javnih listin.
5. člen
(overitev listine po pooblaščencu)
Kadar je zahteva za overitev listine dana po pooblaščenki
ali pooblaščencu hkrati z listino, ki naj se overi, pooblastila za
zastopanje ni treba predložiti.
6. člen
(overitev podpisa)
(1) Verodostojnost podpisa osebe, ki je listino podpisala,
se ugotavlja na podlagi deponiranih podpisov.
(2) Verodostojnost podpisa se lahko dokazuje tudi tako,
da se podpisnik listine pred uradno osebo lastnoročno podpiše
ali prizna podpis, ki je že na listini, za svoj. Če priznava podpis
na listini oseba, ki je slepa, ji vsebino listine prebere uradna
oseba organa, ki overja listino, kar je treba navesti v potrdilu
o overitvi.
(3) Če se verodostojnost podpisa dokazuje na način iz
prejšnjega odstavka, se podpis overi potem, ko se ugotovi istovetnost podpisnika. Istovetnost osebe iz prejšnjega odstavka
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se ugotavlja na podlagi uradnih dokumentov, osebnega poznanja ali na kakršen koli drug način, po katerem je istovetnost
podpisnika listine mogoče nedvomno ugotoviti. Način ugotovitve osebne istovetnosti iz prejšnjega odstavka mora biti vselej
naveden v potrdilu o overitvi.
(4) Verodostojnost elektronskega podpisa na izvorno elektronski javni listini se ugotavlja na podlagi priglašenih potrdil
za elektronski podpis.
(5) Ne glede na določbe tega člena se verodostojnost
podpisa osebe, ki je listino podpisala, lahko ugotavlja tudi na
kakšen drug način, po katerem je mogoče brez dvoma ugotoviti
njegovo verodostojnost.
7. člen
(overitev odtisa pečata in žiga)
Verodostojnost odtisa pečata ali žiga na listini se ugotavlja
na podlagi deponiranih odtisov pečatov in žigov ali na kakršen
koli drug način, po katerem je mogoče brez dvoma ugotoviti
njegovo verodostojnost.
8. člen
(potrdilo o overitvi)
(1) Potrdilo o overitvi se napiše na izvirni listini ali na
posebnem listu, ki se z listino poveže na način, ki onemogoča
njuno ločevanje.
(2) Če se overitev opravi v skladu z določbami 13. člena
tega zakona in se potrdilo o overitvi izda v elektronski obliki,
mora biti to povezano z dokumentom, ki vsebuje izvorno elektronsko listino, ki se overja, ali njen skenogram, na način, ki
onemogoča njuno ločevanje.
(3) Potrdilo o overitvi mora vsebovati datum overitve,
številko, s katero je listina vpisana v overitveni vpisnik, podpis
uradne osebe in pečat ali žig organa, ki je overitev opravil.
(4) Natančnejšo vsebino potrdil o overitvi določi minister,
pristojen za pravosodje, v soglasju z ministrom, pristojnim za
zunanje zadeve.
ORGANI, KI OPRAVLJAJO OVERITEV LISTIN
V MEDNARODNEM PROMETU
9. člen
(overitev pri okrožnih sodiščih)
(1) Potrditev verodostojnosti podpisa osebe, ki je listino
podpisala, in verodostojnosti odtisa pečata ali žiga na listini
opravljajo vsa okrožna sodišča, če zakon ne določa drugače.
(2) Overitev iz prejšnjega odstavka opravi sodnica oziroma sodnik (v nadaljnjem besedilu: sodnik).
10. člen
(nadoveritve)
(1) Preden se domača listina pošlje v potrditev tujemu
organu, se opravi potrditev verodostojnosti podpisa sodnika iz
drugega odstavka prejšnjega člena in odtisa pečata sodišča pri
ministrstvu, pristojnem za pravosodje, potrditev verodostojnosti
podpisa pooblaščenega uradnika ministrstva, pristojnega za
pravosodje, ki je overitev opravil, ter verodostojnosti odtisa
žiga tega ministrstva pa pri ministrstvu, pristojnem za zunanje
zadeve.
(2) Okrožna sodišča deponirajo podpise sodnikov, ki so
določeni za overjanje listin v mednarodnem prometu, in odtise pečatov sodišč pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje.
Na podlagi deponiranih podpisov sodnikov in odtisov pečatov
sodišč ministrstvo, pristojno za pravosodje, opravi potrditev iz
prejšnjega odstavka.
(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, deponira podpise
uradnikov ministrstva, ki so pooblaščeni opravljati potrditve iz
prvega odstavka tega člena in odtis žiga ministrstva pri ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve. Na podlagi deponiranih

Št.

9 / 24. 2. 2017 /

Stran

1321

podpisov pooblaščenih uradnikov in odtisa žiga ministrstva, pristojnega za pravosodje, opravi ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve, potrditev iz prvega odstavka tega člena.
11. člen
(neposredna overitev pri ministrstvu, pristojnem
za zunanje zadeve)
Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena
lahko domače listine, ki jih izdajo državni organi, brez poprejšnje overitve pri sodiščih iz 9. člena tega zakona in pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, overi neposredno ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve.
12. člen
(overitev pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje)
(1) Potrditev verodostojnosti podpisa in odtisa pečata
sodne tolmačke oziroma sodnega tolmača na listinah, namenjenih za uporabo v tujini, opravlja ministrstvo, pristojno za
pravosodje.
(2) Ne glede na določbo 9. člena tega zakona lahko
podpis in pečat oziroma žig notarja in podpis notarskega pomočnika na listinah, ki se overjajo po tem zakonu, overi tudi
ministrstvo, pristojno za pravosodje.
13. člen
(overitev domače listine za uporabo v državah
članicah haaške Konvencije o odpravi potrebe legalizacije
tujih javnih listin)
(1) Domače listine, ki so namenjene za uporabo v državah članicah haaške Konvencije o odpravi potrebe legalizacije
tujih javnih listin (Uradni list FLRJ – Mednarodne pogodbe,
št. 10/62; v nadaljnjem besedilu: konvencija), se overijo na
način, ki ga določa ta konvencija.
(2) Overitve iz prejšnjega odstavka opravljajo okrožna sodišča in ministrstvo, pristojno za pravosodje. Nadaljnje overitve
domačih listin, ki so namenjene za uporabo v državah članicah
konvencije, niso potrebne.
14. člen
(overitev tujih listin za uporabo v Republiki Sloveniji)
(1) Tuje listine se lahko uporabijo v Republiki Sloveniji,
če jih po predhodnih overitvah v državi izvora listine overi
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, oziroma diplomatsko
predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije v tujini, če ni
z mednarodno pogodbo ali pravnim aktom Evropske Unije
določeno drugače.
(2) Če organ, ki mu je predložena tuja listina, dvomi o
njeni verodostojnosti, lahko zahteva od ministrstva, pristojnega
za zunanje zadeve, naj preveri, ali jo je izdal organ, ki je v njej
naveden.
(3) Tuje listine, izdane v državah članicah konvencije,
overjajo organi, ki jih v skladu s 6. členom te konvencije določi
država izvora listine, nadaljnje overitve pri ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, oziroma pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini pa niso potrebne.
(4) Opravljanje overitev po tem členu natančneje določi
minister, pristojen za zunanje zadeve.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(izvršilna predpisa in prehodno obdobje)
(1) Predpisa iz četrtega odstavka 8. člena in četrtega
odstavka 14. člena tega zakona se izdata v treh mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
(2) Do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 8. člena
tega zakona se za overitev javnih listin, izdanih v Republiki
Sloveniji za uporabo v tujini, uporabljajo potrdila, ki se izdajajo
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v skladu z določbami Zakona o overitvi listin v mednarodnem
prometu (Uradni list RS, št. 64/01).
(3) Do uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 14. člena
tega zakona se za overitev tujih listin za uporabo v Republiki
Sloveniji uporablja Pravilnik o overitvah javnih listin, podpisov,
rokopisov in prepisov oziroma fotokopij v diplomatskih in konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini (Uradni list
RS, št. 7/02), kolikor ni v nasprotju s tem zakonom.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o overitvi listin v mednarodnem prometu (Uradni list RS,
št. 64/01).
17. člen
(začetek uporabe)
(1) Določba drugega odstavka 4. člena tega zakona se
v delu, ki se nanaša na obveznost priglasitve potrdil za elektronski podpis notarjev in notarskih pomočnikov pri ministrstvu,
pristojnem za pravosodje, določba drugega odstavka 8. člena
pa v delu, kolikor potrdilo o overitvi v elektronski obliki izda
ministrstvo, pristojno za pravosodje, začneta uporabljati, ko so
zagotovljeni tehnični pogoji za njuno izvajanje.
(2) Minister, pristojen za pravosodje, ob zagotovitvi tehničnih pogojev z odredbo, ki se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, določi datum, od katerega bo mogoče priglasiti potrdila za elektronski podpis notarjev in notarskih pomočnikov in
izdajanje potrdil v elektronski obliki pri ministrstvu, pristojnem
za pravosodje.
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 040-10/16-1/16
Ljubljana, dne 15. februarja 2017
EPA 1648-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

406.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o občinskem redarstvu (ZORed-A)

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 občinskem redarstvu
(ZORed-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o občinskem redarstvu (ZORed-A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 14. februarja 2017.
Št. 003-02-2/2017-2
Ljubljana, dne 22. februarja 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O OBČINSKEM REDARSTVU (ZORed-A)
1. člen
V Zakonu o občinskem redarstvu (Uradni list RS,
št. 139/06) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Način imenovanja in razrešitve vodje medobčinskega
redarstva določijo občine ustanoviteljice z odlokom o ustanovitvi medobčinskega redarstva.«.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(vrste pooblastil)
(1) Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja
pooblastila:
– opozorilo,
– ustna odredba,
– ugotavljanje identitete,
– varnostni pregled osebe,
– zaseg predmetov,
– zadržanje osebe,
– uporaba telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje
ter plinskega razpršilca (v nadaljnjem besedilu: prisilna sredstva).
(2) Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za izvajanje pooblastil iz prejšnjega odstavka uporabljajo določbe
zakona, ki ureja naloge in pooblastila policije.«.
3. člen
V 11. členu se za besedo »daje« doda besedilo »ukaze,«.
4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(ugotavljanje identitete)
(1) Občinski redar ugotavlja identiteto osebe, ki s svojim
obnašanjem in ravnanjem na določenem kraju ali ob določenem času vzbuja sum, da bo storila, izvršuje ali je izvršila
prekršek ali kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po
uradni dolžnosti.
(2) Identiteto ugotavlja občinski redar tako, da osebo
na primeren način ustavi in ji pojasni razlog ustavitve, nato
zahteva izročitev javne listine z njeno fotografijo, ki jo je izdal
državni organ.
(3) Če je oseba zakrita ali zamaskirana, sme občinski
redar zahtevati, da se odkrije, zato da lahko nedvomno ugotovi
njeno identiteto.
(4) Če občinski redar dvomi o pristnosti javne listine, ali je
oseba nima, ali identitete ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, sme
občinski redar ugotavljati identiteto z razgovorom, v katerem
preverja podatke o identiteti z uporabo drugih listin, s pomočjo
drugih oseb ali na drugem kraju ali na način, ki ga predlaga
oseba, če je varen in razumen.
(5) Če občinski redar ne more ugotoviti identitete osebe,
zahteva ugotovitev identitete od policije.«.
5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(zadržanje osebe)
(1) Z zadržanjem občinski redar začasno omeji gibanje
osebi v postopku.
(2) Občinski redar pojasni osebi razlog zadržanja, na njeno zahtevo pa tudi predviden čas trajanja zadržanja.
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(3) Občinski redar sme na kraju dogodka zadržati:
– osebo, katere identiteto mora ugotoviti;
– osebo, zaloteno pri storitvi kaznivega dejanja, za katero
se storilec preganja po uradni dolžnosti;
– storilca prekrška, če gre za prekršek iz pristojnosti
drugega prekrškovnega organa, ko je to potrebno zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja.
(4) Zadržanje iz prejšnjega odstavka sme trajati, dokler je
to nujno za izvedbo postopka oziroma do prihoda policistov ali
uradne osebe drugega prekrškovnega organa, vendar največ
eno uro od začetka postopka.«.
6. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(uporaba prisilnih sredstev)
(1) Sredstva za vklepanje in vezanje sme občinski redar
uporabiti:
– če se oseba upira zadržanju,
– zaradi odvrnitve napada ali
– zaradi preprečitve samopoškodbe osebe.
(2) Občinski redar sme uporabiti telesno silo, če ne more
drugače obvladati upiranja osebe, ki jo je treba zadržati, odvrniti napada ali preprečiti samopoškodbe.
(3) Plinski razpršilec sme občinski redar uporabiti, če so
izpolnjeni pogoji za uporabo telesne sile in če ne more uporabiti
drugega, milejšega prisilnega sredstva, s katerim bi obvladal upiranje zadržanju, odvrnil napad ali preprečil samopoškodbo osebe.
(4) Občinski redar prisilnih sredstev ne sme uporabiti
proti otrokom, vidno bolnim, starim, onemoglim osebam, vidno
težkim invalidom in vidno nosečim ženskam, razen če ni to
nujno za obvladovanje njihovega upiranja zadržanju, odvrnitve
njihovega napada ali preprečitve samopoškodbe osebe.«.
7. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(obveščanje o varnostnem pregledu osebe, zasegu
predmetov, zadržanju in uporabi prisilnih sredstev)
(1) O varnostnem pregledu osebe, zasegu predmetov,
zadržanju in uporabi prisilnih sredstev občinski redar pisno poroča vodji občinskega redarstva oziroma svojemu nadrejenemu
ali osebi, ki jo ta pooblasti.
(2) Če je oseba med postopkom telesno poškodovana, je
občinski redar dolžan zagotoviti, da v najkrajšem možnem času
dobi ustrezno medicinsko pomoč.
(3) Če je osebi med postopkom povzročena telesna poškodba ali smrt, ali je bilo prisilno sredstvo uporabljeno proti
več kot trem osebah, vodja občinskega redarstva nemudoma
obvesti župana občine, kjer je sedež občinskega redarstva, v
primeru smrti osebe pa tudi policijo.
(4) V obvestilu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni podatki o osebi, razlogu, času in kraju zadržanja, uporabi
prisilnega sredstva, vrsti uporabljenega prisilnega sredstva ter
drugih okoliščinah in dejstvih, pomembnih za oceno zakonitosti
in strokovnosti ravnanja občinskega redarja.«.
8. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(ocena uporabe prisilnih sredstev)
(1) Vodja občinskega redarstva na podlagi poročila iz
prvega odstavka prejšnjega člena oceni, ali je bilo ravnanje
občinskega redarja zakonito in strokovno. Ob ugotovljenih kršitvah sproži postopek za ugotavljanje odgovornosti.
(2) Če je bila osebi pri uporabi prisilnih sredstev povzročena telesna poškodba ali smrt ali je bilo prisilno sredstvo uporabljeno proti več kot trem osebam, oceno ravnanja občinskega
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redarja opravi komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja občinskega redarstva (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(3) Komisijo sestavljajo:
– direktor občinske uprave, pri medobčinskem redarstvu pa
direktor občinske uprave s sedežem medobčinskega redarstva,
– predstavnik policije in
– eden ali več predstavnikov nevladnih organizacij, zainteresiranih za nadzor nad varstvom človekovih pravic in svoboščin, ali predstavnikov javnosti, ki jih določi župan.
(4) Komisijo imenuje župan, pri medobčinskem redarstvu
pa župan občine, v kateri je sedež medobčinskega redarstva.
Župan imenuje komisijo najpozneje v petih delovnih dneh od
prejema obvestila iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(5) Komisijo vodi direktor občinske uprave, pri medobčinskem redarstvu pa direktor občinske uprave s sedežem medobčinskega redarstva. Vodja komisije skliče prvo sejo komisije
najpozneje v petih delovnih dneh od njenega imenovanja.«.
9. člen
V 18. členu se naslov člena spremeni, tako da se glasi:
»(postopek pred komisijo)«.
V prvem odstavku se besedilo »zakona o splošnem
upravnem postopku« nadomesti z besedilom »poslovnika občinskega sveta, ki se nanašajo na sklicevanje in vodenje sej,
sklepčnost in sprejemanje odločitev.«.
10. člen
V tretjem odstavku 20. člena se besedilo »visokošolsko
izobrazbo prve stopnje ali njej enakovredno raven izobrazbe«
nadomesti z besedilom »šesto raven izobrazbe v skladu s
predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema
izobraževanja in usposabljanja«.
11. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
(evidenca uporabe prisilnih sredstev)
(1) Občinsko redarstvo upravlja evidenco uporabe prisilnih sredstev. V evidenci se obdelujejo podatki o:
– občinskem redarju, ki je uporabil prisilno sredstvo: osebno ime in njegovi rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj);
– osebi, zoper katero je bilo uporabljeno prisilno sredstvo:
osebno ime in njeni rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj),
spol, naslov, EMŠO, če gre za tujca, pa osebno ime in njegovi
rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj), spol, naslov in številka
osebnega dokumenta;
– dogodku, v katerem je bilo uporabljeno prisilno sredstvo,
in oceni uporabe prisilnega sredstva.
(2) Podatki v evidenci se hranijo dve leti po datumu uporabe prisilnega sredstva. Po poteku tega roka se podatki izbrišejo
oziroma uničijo.«.
12. člen
V 29. členu se besedilo »prejšnjega člena« nadomesti z
besedilom »28. in 28.a člena tega zakona.«.
KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 212-03/16-4/23
Ljubljana, dne 14. februarja 2017
EPA 1576-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-G)

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 trgu finančnih
instrumentov (ZTFI-G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-G), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 15. februarja 2017.
Št. 003-02-2/2017-5
Ljubljana, dne 23. februarja 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI-G)
1. člen
V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS,
št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12
– ZBan-1J, 63/13 – ZS-K in 30/16) se besedilo 2. člena spremeni, tako da se glasi:
»(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašajo naslednje direktive:
1. Direktiva Sveta 89/117/EGS z dne 13. februarja 1989
o obveznostih podružnic, ustanovljenih v državi članici, ki pripadajo kreditnim in finančnim institucijam s sedežem zunaj
te države članice, glede objave letnih računovodskih izkazov
(UL L št. 44 z dne 16. 2. 1989, str. 40; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 89/117/EGS),
2. Direktiva 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 3. marca 1997 o odškodninskih shemah za vlagatelje
(UL L št. 84 z dne 26. 3. 1997, str. 22; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 97/9/ES),
3. Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in
sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166 z dne
11. 6. 1998, str. 45), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU)
št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija
2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v
Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi
direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012
(UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 98/26/ES),
4. Direktiva 2001/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 28. maja 2001 o sprejemu vrednostnih papirjev v uradno
kotacijo na borzi in o informacijah, ki jih je treba objaviti v zvezi
s temi vrednostnimi papirji (UL L št. 184 z dne 6. 7. 2001, str.
1), zadnjič spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta
in Sveta 2005/1/ES z dne 9. marca 2005 o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 85/611/EGS, 91/675/EGS, 92/49/EGS
in 93/6/EGS ter direktiv 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES,
2001/34/ES, 2002/83/ES in 2002/87/ES za vzpostavitev nove
organizacijske strukture odborov za finančne storitve (UL L
št. 79 z dne 24. 3. 2005, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/34/ES),
5. Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni
ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, in o
spremembi Direktive 2001/34/ES (UL L št. 345 z dne 31. 12.
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2003, str. 64), zadnjič spremenjena z Direktivo 2014/51/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o
spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES ter uredb (ES)
št. 1060/2009, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 glede
pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski organ
za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge)
(UL L št. 153 z dne 22. 5. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2003/71/ES),
6. Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive
2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi
Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L št. 145 z dne 30. 4. 2004,
str. 1), zadnjič spremenjena Direktivo (EU) 2016/1034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi
Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (UL L
št. 175 z dne 30. 6. 2016, str. 8) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/39/ES),
7. Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji
so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembi
Direktive 2001/34/ES (UL L št. 390 z dne 31. 12. 2004, str. 38),
zadnjič spremenjena z Direktivo 2013/50/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o spremembi Direktive
2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uskladitvi
zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih
vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem
trgu, Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta o
prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, ter Direktive Komisije 2007/14/ES o
določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Direktive 2004/109/ES (UL L št. 294 z dne 6. 11. 2013, str. 13), (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/109/ES),
8. Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij
in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv
2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013,
str. 338) zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih
storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES,
2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter
razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L št. 337 z dne 23. 12.
2015, str. 35), v delu, ki se nanaša na borznoposredniške družbe, (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2013/36/EU) in
9. Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2015/2392 z dne
17. decembra 2015 o Uredbi (EU) št. 596/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta glede poročanja pristojnim organom o
dejanskih ali morebitnih kršitvah navedene uredbe (UL L št. 332
z dne 18. 12. 2015, str. 126).
(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih uredb:
1. Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 z dne 29. aprila
2004 o izvajanju Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta
in Sveta o informacijah, ki jih vsebujejo prospekti, in o obliki
prospektov, vključitvi informacij s sklicevanjem in objavi teh
prospektov in razširjanju oglaševanj (UL L št. 149 z dne 30. 4.
2004, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/301 z dne 30. novembra 2015 o dopolnitvi
Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
z regulativnimi tehničnimi standardi za odobritev in objavo prospekta in razširjanje oglasov ter o spremembi Uredbe Komisije
(ES) št. 809/2004 (UL L št. 58 z dne 4. 3. 2016, str. 13), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2004/ES),
2. Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne
institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU)
št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič
spremenjena z Uredbo (EU) 2016/1014 Evropskega parla-
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menta in Sveta z dne 8. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU)
št. 575/2013 glede izjem za trgovce z blagom (UL L št. 171
z dne 29. 6. 2016, str. 153), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
575/2013/EU),
3. Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi
trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES
in 2004/72/ES (UL L št. 173 z dne 16. 4. 2014, str. 1), zadnjič
spremenjena z Uredbo (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe
(EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU)
št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in
o centralnih depotnih družbah (UL L št. 175 z dne 30. 6. 2016,
str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 596/2014/EU) in
4. Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav
vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih
družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU
ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014,
str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi
Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014
o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski
uniji in o centralnih depotnih družbah (UL L št. 175 z dne 30. 6.
2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 909/2014/EU).«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se beseda »in« na koncu
7. točke nadomesti z vejico in se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. Uredba 1031/2010/EU je Uredba Komisije (EU)
št. 1031/2010 z dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu,
upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami
do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L št. 302 z dne
18. 11. 2010, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije
(EU) št. 176/2014 z dne 25. februarja 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 zlasti zaradi določitve količine pravic do
emisije toplogrednih plinov, ki se bodo prodajale na dražbi med
letoma 2013–2020 (UL L št. 56, z dne 26. 2. 2014, str. 11) in«.
Dosedanja 8. točka postane 9. točka.
3. člen
V tretjem odstavku 5. člena se za besedilom »»upravljalni
organ«,« doda besedilo »»organ vodenja«, »organ nadzora«,
»subjekt finančnega sektorja«,«.
4. člen
Tretji odstavek 6. člena se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
5. člen
Naslov 32. člena se spremeni tako, da se glasi: »(opravljanje investicijskih storitev in poslov ter pomožne investicijske
storitve iz 1. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona)«.
Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(4) V Republiki Sloveniji lahko investicijsko storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti opravljata tudi družba za
upravljanje, ki je pridobila dovoljenje agencije za opravljanje
storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti v skladu z zakonom, ki ureja družbe za upravljanje, in upravljavec alternativnega investicijskega sklada, ki je pridobil dovoljenje agencije
za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti
v skladu z zakonom, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov.
(5) Investicijske storitve in posle lahko opravljajo tudi osebe iz prvega odstavka 34. člena tega zakona in sicer v obsegu,
ki ga določajo tam določene izjeme.«.
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Za petim odstavkom se doda novi šesti odstavek, ki se

»(6) V Republiki Sloveniji lahko pomožne investicijske
storitve iz 1. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona kot
samostojno storitev opravljajo le osebe iz prvega ali drugega
odstavka tega člena.«.
6. člen
V sedmem odstavku 33. člena se vejica na koncu 1. točke
nadomesti z besedo »in«, vejica na koncu 2. točke se nadomesti s piko, 3. točka pa se črta.
7. člen
V 106. členu se besedilo »386. členom tega zakona«
nadomesti z besedilom »17. členom Uredbe 596/2014/EU«.
8. člen
Prvi odstavek 108. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija predpiše podrobnejša pravila za obveščanje
o izboru matične države članice javne družbe po 2. točki drugega odstavka ter po tretjem ali devetem odstavku 102. člena
tega zakona in druga podrobnejša merila za uporabo 3. poglavja tega zakona.«.
9. člen
V petem odstavku 113. člena se beseda »tveganja« nadomesti z besedo »tveganj«, za besedilom »tekočega poslovnega leta« pa se doda besedilo »ali navedbo, da navedenih
pomembnejših poslovnih dogodkov ali bistvenih vrst tveganj
in negotovosti ni«.
10. člen
Četrti in peti odstavek 117. člena se črtata.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta četrti in
peti odstavek.
11. člen
V četrtem odstavku 118. člena se v napovednem stavku
za besedilom »trgovalne knjige banke« doda vejica in besedilo
»banke države članice, banke tretje države«.
12. člen
V drugem odstavku 123. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. ko je na podlagi objave iz 126. člena tega zakona
obveščen o dejstvu iz 2. točke prvega odstavka 118. člena
tega zakona,«.
V četrtem odstavku se besedilo »delniških opcij« nadomesti z besedilom »finančnih instrumentov«.
13. člen
V prvem odstavku 128. člena se beseda »opcija« nadomesti z besedilom »kateri koli finančni instrument iz 119. člena
tega zakona«.
14. člen
V prvem in drugem odstavku 134. člena se besedilo »delniških opcij« nadomesti z besedilom »finančnega instrumenta
iz 119. člena tega zakona«.
15. člen
V tretjem odstavku 138. člena se besedilo »2., 3. in
10. poglavju« nadomesti z besedilom »2. in 3. poglavju«. Črta
se besedilo », v skladu z drugim odstavkom 22. člena Direktive
2004/109/ES«.
16. člen
V 143. členu se besedilo »delniških opcij« nadomesti z
besedilom »finančnega instrumenta iz 119. člena tega zakona«.
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17. člen
V prvem odstavku 146. člena se v 5. točki besedilo »šestega in sedmega« nadomesti z besedilom »četrtega in petega«.
18. člen
V 153. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
»(4) Agencija lahko dovoli borznoposredniški družbi iz prvega odstavka tega člena, ki izvršuje naročila za račun strank,
da ne glede na 244. člena tega zakona, vodi finančne inštrumente strank v svojem imenu in za svoj račun, če:
1. je borznoposredniška družba imetnik finančnega instrumenta zato, ker ni natančno izpolnila naročila stranke;
2. skupna tržna vrednost finančnih instrumentov, ki se vodijo v imenu in za račun borznoposredniške družbe, ne presega
15 odstotkov ustanovnega kapitala borznoposredniške družbe;
3. borznoposredniška družba izpolnjuje zahteve iz 92. do
95. člena in 4. dela Uredbe 575/2013/EU;
4. so takšne pozicije naključne in začasne ter strogo
omejene na čas, ki je potreben za izvedbo zadevnega posla.«.
19. člen
Besedilo 155. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za delničarje borznoposredniške družbe se smiselno
uporabljajo 59. do 74. člen, razen določb osmega odstavka
64. člena in četrtega odstavka 69. člena, 76. do 78. člen in 266.
do 269. člen ZBan-2.
(2) Pri smiselni uporabi določb ZBan-2 iz prejšnjega odstavka se:
1. namesto pojma »banka« uporablja pojem »borznoposredniška družba«,
2. namesto pojma »Banka Slovenije« uporablja pojem
»agencija«, razen pri uporabi 77. člena ZBan-2,
3. namesto splošnega sklicevanja na pravila ZBan-2 uporabi splošno sklicevanje na pravila tega zakona,
4. pri smiselni uporabi drugega odstavka 65. člena ZBan-2
namesto pojmov »borznoposredniška družba ali družba za
upravljanje« uporablja pojem »banka«,
5. pri smiselni uporabi drugega odstavka 74. člena ZBan-2
namesto besedne zveze »banka, z delnicami katere se trguje
na organiziranem trgu« uporablja pojem »borznoposredniška
družba«,
6. pri smiselni uporabi tretjega odstavka 268. člena
ZBan-2 namesto napotila na 339. člen ZBan-2 uporablja napotilo na 545. člen tega zakona.«.
20. člen
Prvi odstavek 157. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za člane oziroma članice uprave in nadzornega
sveta (v nadaljnjem besedilu: član uprave oziroma član
nadzornega sveta) borznoposredniške družbe z dvotirnim
sistemom upravljanja se smiselno uporabljajo 34., 36. do
58., 136., 137. ter 270. do 273. členi ZBan-2 in določbe tega
zakona o upravi ali nadzornemu svetu borznoposredniške
družbe.«.
V drugem odstavku se za besedilom »47.,« doda besedilo
»136., 137.,«.
V tretjem odstavku se na koncu 6. točke pika nadomesti
z vejico ter doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. namesto pojma »Evropski bančni organ«, uporabi
pojem »ESMA.«.
V četrtem odstavku se beseda »sem« nadomesti z besedo »sme«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Za borznoposredniško družbo se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju,
glede predstavnikov delavcev v upravi in nadzornem svetu
borznoposredniške družbe.«.
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21. člen
V drugem odstavku 184. člena se v 1. točki besedilo
»10.,« črta.
Na koncu 4. točke se pika nadomesti z vejico in doda
nova 5. točka, ki se glasi:
»5. določbe Uredbe 596/2014/EU, ki se nanašajo na
investicijska podjetja.«.
22. člen
V prvem odstavku 189. člena se v 2. točki besedilo
»10. poglavja tega zakona« nadomesti z besedilom »Uredbe
596/2014/EU«.
23. člen
V prvem odstavku 193. člena se za besedo »člen« doda
besedilo »in prvi odstavek 205. člena«.
24. člen
Za tretjim odstavkom 245. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena, mora borznoposredniška družba denarni znesek, ki ga je prejela na podlagi
uresničitve pravic iz lastniških vrednostnih papirjev stranke,
nakazati stranki, ki je fizična oseba, v dobro njenega denarnega
računa v dveh delovnih dnevih po prejemu tega zneska, razen
če je po pogodbi o gospodarjenju s temi finančnimi instrumenti
upravičena nalagati te denarne zneske v druge finančne instrumente.«.
25. člen
Za devetim odstavkom 255. člena se doda nov deseti
odstavek, ki se glasi:
»(10) Odvetnik, notar ali odvetniška družba ne sme voditi
nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke na fiduciarnem
računu, kadar je predmet ali podlaga pogodbe, na podlagi katere bi se nematerializirani vrednostni papirji vodili na fiduciarnem
računu, le vodenje teh nematerializiranih vrednostnih papirjev
na fiduciarnem računu. Odvetnik, notar ali odvetniška družba
ne krši prepovedi iz prejšnjega stavka, če se nematerializirani
vrednostni papirji vodijo na fiduciarnem računu zaradi izvedbe
posla nakupa ali prodaje, ki je skupen več imetnikom nematerializiranih vrednostnih papirjev.«.
26. člen
V drugem odstavku 273. člena se besedilo »po 10. poglavju tega zakona« nadomesti z besedilom »iz Uredbe
596/2014/EU«.
27. člen
Besedilo 300. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad
osebami, ki opravljajo investicijske storitve in posle, a niso
osebe iz prvega do petega odstavka 32. člena tega zakona. Agencija opravlja nadzor v obsegu, določenem v oddelku
9.4 ZBan-2 v zvezi s tretjim odstavkom 301. člena tega zakona.
(2) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad
osebami, ki kot samostojno storitev opravljajo pomožne investicijske storitve iz 1. točke prvega odstavka 10. člena tega
zakona, a niso osebe iz prvega ali drugega odstavka 32. člena
tega zakona. Agencija opravlja nadzor v obsegu, določenem
v oddelku 9.4 ZBan-2 v zvezi s tretjim odstavkom 301. člena
tega zakona.«.
28. člen
Za petim odstavkom 302. člena se dodata nova šesti in
sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Agencija lahko v borznoposredniški družbi, pri kateri
so podani pogoji za reševanje v skladu z zakonom, ki ureja
reševanje in prisilno prenehanje bank, prevzame upravljanje z
imenovanjem izredne uprave.
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(7) Za izvajanje izredne uprave se smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja reševanje in prisilno prenehanje bank,
pri čemer naloge organa za reševanje borznoposredniške družbe opravlja agencija.«.
29. člen
V napovednem stavku četrtega odstavka 367. člena se
beseda »četrtem« nadomesti z besedo »tretjem«.
30. člen
V četrtem odstavku 368. člena se 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. nad člani uprave in nadzornega sveta borze v obsegu, določenem v 270. do 273. členu ZBan-2 v zvezi s 313. in
321. členom tega zakona, in«.
31. člen
V tretjem odstavku 369. člena se 1. točka črta.
Dosedanji 2. in 3. točka postaneta 1. in 2. točka.
32. člen
Oddelek »10.1 Temeljna pravila o prepovedi zlorabe trga«
in 372. do 381. člen se črtajo.
Oddelek »10.2 Prepovedana ravnanja zlorab trga« in 382.
do 385. člen se črtajo.
Oddelek »10.3 Druge obveznosti za preprečevanje in
odkrivanje zlorab trga« in 386. do 391. člen se črtajo.
33. člen
Besedilo 392. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za nadzor nad izvajanjem Uredbe 596/2014/EU je
pristojna agencija.
(2) Agencija pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka osebne podatke obdeluje v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.«.
34. člen
V 393. členu se besedilo »10. poglavjem tega zakona«
nadomesti z besedilom »Uredbo 596/2014/EU«.
35. člen
V napovednem stavku 394. člena se besedilo »10. poglavja tega zakona« nadomesti z besedilom »Uredbe
596/2014/EU«.
V 1. točki se za besedo »morajo« doda besedilo »na
podlagi Uredbe 596/2014/EU ali«.
V 2. točki se besedilo »395. členom tega zakona« nadomesti z besedilom »tem zakonom in Uredbo 596/2014/EU«.
V 3. točki se besedilo »396. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »tega zakona in Uredbe 596/2014/EU«.
395. člen se črta.

36. člen

37. člen
396. člen se spremeni tako, da se glasi:
»396. člen
(preiskovalni in nadzorni ukrepi agencije)
(1) Agencija za dosego namena nadzora iz 393. člena
tega zakona uporabi ukrepe iz drugega odstavka 23. člena
Uredbe 596/2014/EU. Če ta zakon ne določa drugače, se ukrepi iz drugega odstavka 23. člena Uredbe 596/2014/EU izvedejo
v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(2) Če agencija pri nadzoru ugotovi kršitev določb Uredbe
596/2014/EU navedenih v točki (a) prvega odstavka 30. člena
Uredbe 596/2014/EU, izreče ukrepe nadzora iz točke (a) do (g)
drugega odstavka 30. člena Uredbe 596/2014/EU ter globe iz
566. člena tega zakona.
(3) Agencija pri določanju ukrepov nadzora in določanju
višine glob upošteva vse ustrezne okoliščine kršitve, tako da

Št.

9 / 24. 2. 2017 /

Stran

1327

se z izrečenimi ukrepi zagotovi učinkovita odprava kršitev in
preprečijo nadaljnja ravnanja ali opustitve, ki pomenijo kršitev
Uredbe 596/2014/EU. Agencija pri tem upošteva zlasti:
1. resnost in trajanje kršitve;
2. stopnjo odgovornosti osebe, odgovorne za kršitev;
3. finančno stanje osebe, odgovorne za kršitev, kot se
ugotovi na primer na podlagi skupnega prometa pravne osebe
ali letnih prihodkov fizične osebe;
4. obseg pridobljenega dobička ali preprečene izgube za
osebo, odgovorno za kršitev, če ju je mogoče opredeliti;
5. raven sodelovanja osebe, odgovorne za kršitev, z
agencijo, pri čemer agencija ne upošteva vprašanja potrebe
po vrnitvi pridobljenega dobička ali preprečene izgube na podlagi kršitve;
6. prejšnje kršitve osebe, odgovorne za kršitev, in
7. ukrepe, ki jih je oseba, odgovorna za kršitev, sprejela,
da ne bi kršitve ponovila.«.
38. člen
Za 396. členom se dodajo novi 369.a do 369.c člen, ki
se glasijo:
»396.a člen
(preiskovalna dejanja, ki se lahko izvedejo le na podlagi
odredbe sodišča)
(1) Ukrepa iz točk (e) in (h) drugega odstavka 23. člena
Uredbe 596/2014/EU se lahko izvedeta le na podlagi privolitve
pravne osebe, in če je to potrebno, fizične osebe, katere podatki se pregledujejo, ali obrazložene pisne odredbe pristojnega
sodišča.
(2) Sodišče izda odredbo za preiskavo na predlog agencije, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je oseba kršila določbe Uredbe 596/2014/EU tako, da je narava kršitve posebno
huda zaradi višine pridobljene protipravne premoženjske koristi
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
koristoljubnosti, in je verjetno, da se bodo odkrili dokazi, ki so
pomembni za postopek nadzora. V primeru preiskave elektronskih naprav in z njo povezanih naprav ter nosilcev elektronskih
podatkov, kot so telefon, telefaks, računalnik, optični mediji,
spominske kartice, drugi nosilci elektronskih podatkov, in tudi
podatki na elektronskih napravah, ki jih podjetje hrani pri ponudniku storitev informacijske tehnologije, kakor so zlasti storitev
najema strežnika in storitve v oblaku (v nadaljnjem besedilu:
elektronska naprava), mora agencija izkazati tudi verjetnost,
da elektronska naprava vsebuje elektronske podatke, ki so
pomembni za postopek.
(3) Odredbo za preiskavo izda sodnik pri Okrožnem sodišču v Ljubljani najpozneje v 48 urah od prejema popolnega
predloga agencije. Predlog agencije mora vsebovati:
1. opredelitev prostorov, dokumentacije, elektronskih naprav, ki jih je treba pregledati,
2. utemeljitev razlogov za pridobitev podatkov,
3. dokaze oziroma vsebine podatkov, ki se iščejo,
4. rok za izvedbo preiskave in
5. navedbo okoliščin za uporabo preiskovalnega dejanja
in način njegove izvršitve.
(4) Zadeve v postopku izdaje odredbe iz drugega odstavka tega člena so nujne in sodišče o njih odloča prednostno.
396.b člen
(začasna zamrznitev sredstev, odvzem premoženja, začasna
prepoved izvajanja poklicne dejavnosti)
(1) Izvedbo nadzornih ukrepov iz točk (i)in (l) drugega
odstavka 23. člena Uredbe 596/2014/EU odredi agencija v
skladu s tem členom.
(2) Agencija odredi izvedbo nadzornih ukrepov iz točk
(i) in (l) drugega odstavka 23. člena Uredbe 596/2014/EU, če
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je oseba, na katero se
nanaša odredba agencije, kršila določbe Uredbe 596/2014/EU
tako, da je narava kršitve posebno huda zaradi višine prido-
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bljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega
naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti.
(3) Odredba agencije mora vsebovati:
1. utemeljitev razlogov za izvedbo ukrepov,
2. navedbo dejstev iz katerih izhaja utemeljen sum,
3. navedbo sredstev, ki naj se zamrznejo, ali premoženja,
ki naj se odvzame, ali dejavnosti, ki naj se prepove, in
4. v primeru, da agencija odredi začasno zamrznitev
sredstev ali začasno prepoved izvajanja poklicne dejavnosti,
rok, do katerega naj zamrznitev ali prepoved velja.
396.c člen
(razkritje informacij o izrečenih ukrepih)
Agencija pri uporabi 34. člena Uredbe 596/2014/EU smiselno upošteva 1., 2. in 3. točko tretjega odstavka 146.a člena
tega zakona.«.
39. člen
Besedilo 397. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Agencija je pristojna za sodelovanje s pristojnimi organi
držav članic, pristojnimi organi tretjih držav, ESMA in Agencijo
za sodelovanje energetskih regulatorjev v skladu z Uredbo
596/2014/EU.«.
40. člen
397.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»397.a člen
(sistem sprejemanja prijav o kršitvah ter pravice prijaviteljev)
(1) Agencija vzpostavi sistem sprejemanja prijav o
dejstvih, ki pomenijo ali bi lahko pomenili kršitev Uredbe
596/2014/EU.
(2) Agencija:
1. določi primerno število zaposlenih, ki so usposobljeni,
da posredujejo zainteresiranim osebam informacije o načinu
obveščanja agencije o prijavah,
2. določi primerno število zaposlenih, ki so usposobljeni,
da sprejemajo prijave,
3. določi primerno število zaposlenih, ki so usposobljeni,
da ohranjajo stik z osebo, ki je podala prijavo (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelj),
4. vzpostavi neodvisne in avtonomne komunikacijske kanale preko katerih sprejema prijave,
5. vzpostavi postopke obravnave prijav,
6. vodi evidenco o vseh prijavah, prijaviteljih in osebah,
na katere se prijava nanaša, pri čemer se evidenca hrani v
zaupnem in varnem sistemu, dostop do evidence pa je lahko
dovoljen le zaposlenim v agenciji, ki potrebujejo dostop do
evidence, za opravljanje svojih delovnih nalog.
(3) Agencija na svoji spletni stran, v vsebinsko ločenem in
prepoznavnem delu, navede:
1. komunikacijske kanale, preko katerih sprejema prijave
in ki omogočajo vzpostavitev stika z zaposlenimi, ki opravljajo
naloge iz prvih treh točk prejšnjega odstavka,
2. postopek obravnave prijave,
3. kako bo varovana zaupnost prijavitelja, ki vsebuje podroben opis okoliščin, v katerih se lahko v skladu s 27., 28. in
29. členom Uredbe 596/2014/EU razkrijejo podatki o prijavitelju, pri čemer mora biti navedeno, kdaj se podatki o prijavitelju
lahko razkrijejo brez prijaviteljevega soglasja,
4. postopke za zaščito prijaviteljev, ki so zaposleni v družbi, na katero se privajava nanaša,
5. da se za prijavitelja, ki v skladu z Uredbo 596/2014/EU
da na razpolago informacije agenciji, ne šteje, da je kršil kakršne koli pogodbene ali zakonske prepovedi razkritja informacij,
in da zaradi obvestila o kršitvi ni odškodninsko ali kazensko
odgovoren.
(4) Agencija lahko na svoji spletni strani objavi podrobnejše informacije o prejemu in nadaljnjem obravnavanju posamezne prijave.
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(5) Podatki iz 3. točke tretjega odstavka tega člena se
lahko razkrijejo brez soglasja prijavitelja, kadar je razkritje
identitete prijavitelja nujno za izvedbo kazenskega postopka
ali nadaljnjih sodnih postopkov. Agencija osebi, na katero se
prijava nanaša, ne sme razkriti podatkov o prijavitelju. Agencija
si prizadeva, da se pri ugotavljanju in obravnavi kršitev, ki so
predmet prijave, prepreči razkritje identitete prijavitelja.
(6) Agencija oblikuje postopek obravnave prijave, tako, da:
1. je omogočen sprejem anonimne prijave,
2. se prijava lahko sprejme po telefonu, pri čemer mora
biti prijavitelj, če se pogovor snema, o tem obveščen na začetku pogovora,
3. se prijava lahko sprejme preko elektronske ali navadne
pošte, pri čemer mora biti elektronski naslov, na katerega se
prijava posreduje, varen in mora omogočati zaupnost,
4. se prijava lahko sprejme v okviru osebnega srečanja
prijavitelja z zaposlenim, ki sprejema prijave,
5. je določen način, na katerega agencija od prijavitelja
zahteva, da pojasni sporočene informacije ali zagotovi dodatne
informacije, ki so ji na voljo,
6. je določena vrsta, vsebina in časovni okvir povratnih
informacij o rezultatih prijave,
7. so komunikacijski kanali za sprejemanje prijav ločeni
od preostalih komunikacijskih kanalov agencije ter zagotavljajo
popolnost, zaupnost in celovitost informacij ter preprečujejo
dostop nepooblaščenim osebam,
8. komunikacijski kanali omogočajo shranjevanje informacij v evidenci iz šeste točke drugega odstavka tega člena,
9. se prijave, ki niso prejete preko komunikacijskih kanalov, ki so skladni s sedmo in osmo točko tega odstavka, nemudoma in brez sprememb posredujejo pristojnim zaposlenim
preko komunikacijskih kanalov, ki so skladni z določbami tega
odstavka.
(7) Agencija posreduje informacije iz tretjega odstavka
tega člena prijavitelju pred prejemom prijave ali najkasneje ob
njenem prejemu.
(8) Agencija na poštni ali elektronski naslov, ki ga navede
prijavitelj, takoj potrdi prejem pisnih prijav, razen če prijavitelj
izrecno zahteva, da agencija tega ne stori ali če agencija utemeljeno meni, da bi potrditev prejema prijave ogrozila varstvo
identitete prijavitelja.
(9) Če je agencija sprejela prijavo po telefonu, se prijava
evidentira kot popolni in točni zapis pogovora, ki ga pripravi
zaposleni, ki je usposobljen, da sprejema prijave. Če se je
sprejem prijave po telefonu snemal, se lahko prijava evidentira
tudi v obliki trajnega in dostopnega posnetka pogovora. Če je
prijavitelj agenciji razkril svojo identiteto in je agencija prijavo
evidentirala v obliki zapisa pogovora, omogoči agencija prijavitelju, da pregleda, popravi in se strinja z zapisom pogovora
tako, da ga podpiše.
(10) Če je agencija sprejela prijavo v okviru osebnega
srečanja prijavitelja z zaposlenim, ki sprejema prijave, se prijava evidentira kot popolni in točni zapis pogovora, ki ga pripravi
zaposleni, ki je sprejel prijavo. Če se je sprejem prijave snemal,
lahko agencija prijavo evidentira tudi v obliki trajnega in dostopnega posnetka pogovora. Če je prijavitelj agenciji razkril svojo
identiteto, omogoči agencija prijavitelju, da pregleda, popravi in
se strinja z zapisom pogovora tako, da ga podpiše.
(11) Agencija enkrat na dve leti preveri ustreznost postopkov obravnave prijav. Po potrebi jih prilagodi razvoju trga
in tehnologije.
(12) Agencija varuje osebne podatke prijavitelja in osebe
na katero se prijava nanaša ter druge podatke, ki bi omogočali
identifikacijo prijavitelja ali osebe na katero se prijava nanaša,
v skladu z zakonom, ki ureja osebne podatke. Agencija posreduje osebne podatke prijavitelja ali osebe na katero se prijava
nanaša ali druge podatke, ki bi omogočali identifikacijo prijavitelja ali osebe na katero se prijava nanaša drugim pristojnim
nadzornim organom le, če je tako posredovanje v skladu s 27.,
28. in 29. členom Uredbe 596/2014/EU in petim odstavkom
tega člena.
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(13) Če agenciji drug pristojni nadzorni organ posreduje
osebne podatke prijavitelja ali kršitelja, ki javnosti še niso znani,
jih agencija varuje v skladu z zakonodajo, ki velja v Republiki
Sloveniji, razen, če so v državi, iz katere so agenciji posredovani, varovani strožje. V tem primeru jih agencija varuje na način,
kot ga določajo pravila države, iz katere so bili posredovani.
Podatki o prijaviteljih in kršiteljih, ki jih je agenciji posredoval
drug pristojni nadzorni organ, se vodijo v zaupnem in varnem
sistemu, pri čemer je dostop do njega dovoljen le tistim zaposlenim v agenciji, ki potrebujejo dostop, za opravljanje svojih
delovnih nalog
(14) Prijava delodajalca ali oseb, ki so z njim v pogodbenem razmerju, v skladu s tem členom, se šteje kot neutemeljen
razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Prijava delodajalca
ali oseb, ki so z njim v pogodbenem razmerju, v skladu s tem
členom, ne predstavlja kršitve pogodbe o zaposlitvi ali kršitve
zakonsko določenih obveznosti delavcev.
(15) Prijavitelj ne odgovarja za škodo, ki jo je s svojo
prijavo povzročil delodajalcu ali tretji osebi, razen če je škoda
povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti.
(16) Kadar je identiteta prijavitelja razkrita, zagotovi delodajalec, pri katerem je prijavitelj zaposlen in na katerega se
prijava nanaša, ustrezne pogoje, da se preprečijo povračilni
ukrepi, diskriminacija ali druge oblike neprimerne obravnave
prijavitelja, oziroma da se odpravijo njihove posledice.
(17) Agencija na zahtevo prijavitelja posreduje prijavitelju
nabor pravnih sredstev in opis postopkov, ki so prijavitelju na
voljo za zaščito njegovih pravic.«.
41. člen
Za 397.a členom se doda nov 397.b člen, ki se glasi:
»397.b člen
(sistem obveščanja v subjektih finančnega sektorja)
(1) Subjekt finančnega sektorja vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah Uredbe 596/2014/EU, ki omogoča zaposlenim,
da prek neodvisnih in samostojnih poročevalskih linij interno
poročajo o kršitvah Uredbe 596/2014/EU. Subjekt finančnega sektorja lahko za ta namen uporabi tudi sisteme, ki so že
vzpostavljeni v okviru neodvisnega organiziranega delovanja
zaposlenih, če so izpolnjeni pogoji iz tega člena.
(2) Sistem iz prejšnjega odstavka omogoča enostaven
in lahko dostopen način posredovanja prijav zaposlenih ter
vključuje jasno opredeljene postopke za sprejem in obravnavo
prijav, vključno s poročanjem o ugotovitvah v zvezi s prejetimi
prijavami ter izvedenimi aktivnostmi.
(3) Subjekt finančnega sektorja lahko upoštevajoč določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, za namene
obravnave prijav iz prvega odstavka tega člena, vključno s poročanjem o ugotovitvah v zvezi s prejetimi prijavami ter izvedenimi aktivnostmi, obdeluje osebne podatke osebe, ki je podala
prijavo, in osebe, ki je domnevno odgovorna za kršitev. Subjekt
finančnega sektorja zagotovi, da se vsi podatki o osebah, ki so
podale prijavo iz prvega odstavka tega člena, obravnavajo kot
zaupni in teh podatkov ne sme razkriti brez soglasja oseb, ki
so podale prijavo, razen kadar je razkritje identitete prijavitelja
v skladu z Uredbo 596/2014/EU. Osebni podatki, ki se lahko
v skladu s prvim stavkom tega odstavka obdelujejo so osebno
ime, datum rojstva ter naslov bivališča.
(4) Subjekt finančnega sektorja zagotovi ukrepe, s katerimi se preprečijo povračilni ukrepi, diskriminacija ali druge
oblike neprimerne obravnave zaposlenih v subjektu finančnega
sektorja, ki so podali prijavo iz prvega odstavka tega člena, in
ukrepe, s katerimi se odpravijo posledice povračilnih ukrepov,
če je do neprimerne obravnave že prišlo.«.
42. člen
398., 400. in 401. člen se črtajo.
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43. člen
V četrtem odstavku 437. člena se 1. točka črta.
Dosedanji 2. in 3. točka postaneta 1. in 2. točka.
44. člen
V drugem odstavku 499. člena se v 3. točki besedilo », in«
nadomesti s piko, 4. točka pa se črta.
524.a člen se črta.

45. člen

46. člen
V prvem odstavku 558. člena se v 3. točki besedilo »členom in prvim odstavkom 113. člena« nadomesti z besedilom
»in 113. členom«.
47. člen
V prvem odstavku 558.a člena se besedilo »šestim in
sedmim« nadomesti z besedilom »četrtim in petim«.
V tretjem odstavku se besedilo »šestim in sedmim« nadomesti z besedilom »četrtim in petim«.
V petem odstavku se besedilo »šestim in sedmim« nadomesti z besedilom »četrtim in petim«.
48. člen
V prvem odstavku 561. člena se za 27. točko doda nova
27.a točka, ki se glasi:
»27.a ne poroča agenciji v skladu s prvim odstavkom
205. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena tega
zakona ali če ne poroča agenciji v skladu z 241. členom ZBan-2
v zvezi s prvim odstavkom 301. člena tega zakona;«.
49. člen
V prvem odstavku 562. člena se v 1. točki za besedo
»prvega« dodata besedi »in drugega«.
50. člen
566. člen se spremeni tako, da se glasi:
»566. člen
(kršitve Uredbe 596/2014/EU)
(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba ali izdajatelj, z globo od 25.000 do
500.000 eurov pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:
1. v nasprotju s 14. členom Uredbe 596/2014/EU trguje
ali poskuša trgovati na podlagi notranjih informacij s finančnim
instrumentom, za katerega se uporablja Uredba 596/2014/EU,
ki pa ni uvrščen na organiziran trg v Republiki Sloveniji ali v vsaj
eni državi članici Evropske unije ali za katerega ni bil vložen
predlog za uvrstitev na tak trg;
2. v nasprotju s 14. členom Uredbe 596/2014/EU trguje ali
poskuša trgovati s pravico ali blagom, ki ni finančni instrument,
a se zanj uporablja Uredba 596/2014/EU;
3. v nasprotju s 14. členom Uredbe 596/2014/EU drugi
osebi priporoča ali jo napeljuje k trgovanju na podlagi notranjih
informacij s finančnim instrumentom, za katerega se uporablja
Uredba 596/2014/EU, ki pa ni uvrščen na organiziran trg v Republiki Sloveniji ali v vsaj eni državi članici Evropske unije ali za
katerega ni bil vložen predlog za uvrstitev na tak trg;
4. v nasprotju s 14. členom Uredbe 596/2014/EU drugi
osebi priporoča ali jo napeljuje k trgovanju ali poskusu trgovati s
pravico ali blagom, ki ni finančni instrument, a se zanj uporablja
Uredba 596/2014/EU;
5. izvaja ali poskuša izvajati tržno manipulacijo v nasprotju
s 15. členom Uredbe 596/2014/EU, pri čemer se tržna manipulacija ali njen poskus nanaša na pogodbo, ki ni pogodba o
finančnem instrumentu, ali na trgovanje s pravico, ki ni finančni
instrument, če se za to pogodbo, pravico ali blago uporablja
Uredba 596/2014/EU;
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6. ne vzpostavi in vzdržuje učinkovite ureditve, sistema
in postopkov za izpolnjevanje zahtev iz prvega in drugega
odstavka 16. člena Uredbe 596/2014/EU ter ne obvesti agencije v skladu s prvim in drugim odstavkom 16. člena Uredbe
596/2014/EU;
7. notranje informacije razkrije ali odloži njihovo objavo v
nasprotju s prvim, drugim, četrtim, petim in osmim odstavkom
17. člena Uredbe 596/2014/EU;
8. ne sestavi seznama oseb z dostopom do notranjih informacij oziroma sestavi seznam oseb z dostopom do notranjih
informacij v nasprotju s prvim do šestim odstavkom 18. člena
Uredbe 596/2014/EU;
9. ne izpolnjuje zahtev iz prvega, drugega, tretjega, petega, šestega, sedmega in enajstega odstavka 19. člena Uredbe
596/2014/EU;
10. ustvarja ali razširja naložbena priporočila ali druge
informacije v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena Uredbe
596/2014/EU;
11. agenciji ne pošlje poročil, pojasnil, podatkov in dokumentacije ali ji ne omogoči pregleda poslovanja v skladu z
drugim odstavkom 23. člena Uredbe 596/2014/EU.
(2) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka
tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
koristoljubnosti, se pravna oseba kaznuje z globo v višini do:
1. 15.000.000 eurov ali 15 odstotkov skupnega letnega
prometa glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, ki
jih je odobril upravljalni organ, oziroma skupnega letnega prometa ali ustrezne vrste prihodka, ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane letne bilance, ki jo je odobril upravljalni organ,
če mora pravna oseba pripraviti konsolidirane računovodske
izkaze na podlagi ZGD-1, če gre za kršitev iz 1. do 5. točke
prejšnjega odstavka, ali
2. 2.500.000 eurov ali dveh odstotkov skupnega letnega
prometa glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, ki
jih je odobril upravljalni organ, oziroma skupnega letnega prometa ali ustrezne vrste prihodka, ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane letne bilance, ki jo je odobril upravljalni organ,
če mora pravna oseba pripraviti konsolidirane računovodske
izkaze na podlagi ZGD-1, če gre za kršitev iz 6. ali 7. točke
prejšnjega odstavka, ali
3. 1.000.000 eurov, če gre za kršitev iz 8., 9. ali 10. točke
prejšnjega odstavka, ali
4. trikratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali
izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti.
(3) Z globo od 25.000 do 150.000 eurov se za prekršek
kaznuje podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 2.500 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena, in odgovorna oseba podjetnika
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 130 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(6) Če je narava storjenega prekrška iz tretjega, četrtega ali petega odstavka tega člena posebno huda zaradi
višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa
oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se oseba iz
tretjega, četrtega ali prejšnjega odstavka tega člena kaznuje
z globo do višine:
1. 5.000.000 eurov, če gre za kršitev iz 1. do 5. točke
prvega odstavka tega člena, ali
2. 1.000.000 eurov, če gre za kršitev iz 6. ali 7. točke
prvega odstavka tega člena, ali
3. 500.000 eurov, če gre za kršitev iz 8., 9. ali 10. točke
prvega odstavka tega člena, ali
4. trikratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali
izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti.«.
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51. člen
Prvi odstavek 568. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, z globo od 25.000 do 500.000 eurov
pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko
gospodarsko družbo, če:
1. opravlja investicijske storitve in ni oseba iz prvega do
četrtega odstavka 32. člena ali iz 34. člena tega zakona;
2. kot samostojno storitev opravljajo pomožno investicijsko storitev iz 1. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona
in ni oseba iz šestega odstavka 32. člena tega zakona;
3. uporablja firmo, ki je v nasprotju s 151. členom tega
zakona;
4. daje ali objavlja informacije oziroma tržna sporočila iz
šestega odstavka 212. člena tega zakona;
5. oseba iz 300. člena tega zakona agenciji ne predloži
poročila iz tretjega odstavka 313. člena ZBan-2 v zvezi s
300. členom tega zakona, v katerem opiše ukrepe v zvezi s
prenehanjem opravljanja investicijskih storitev ali pomožnih
investicijskih storitev ali dajanja ali objavljanja informacij ali
tržnih sporočil;
6. upravlja borzni trg in ni borza (drugi odstavek 310. člena tega zakona);
7. pridobi delnice borznoposredniške družbe, borze ali
centralno klirinškodepotne družbe v nasprotju s prvim odstavkom 70. člena ZBan-2 v zvezi s 155., 319. in 409. členom tega
zakona;
8. oseba iz 300. člena tega zakona ali oseba, ki jo agencija nadzoruje na podlagi 525. člena tega zakona, agenciji ne
pošlje poročil in informacij v skladu z 241. členom ZBan-2 v
zvezi s 525. členom tega zakona.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Z globo v višini od 5.000 do 150.000 eurov se za
prekršek kaznuje odvetnik, notar ali odvetniška družba, ki vodi
nematerializirane vrednostne papirje stranke na fiduciarnem
računu v nasprotju z desetim odstavkom 255. člena tega zakona.«.
570. člen se črta.

52. člen

53. člen
V četrtem odstavku 571. člena se besedilo »10. poglavja
tega zakona« nadomesti z besedilom »Uredbe 596/2014/EU«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
(uporaba določb o prekrških)
Do sprememb določb o višinah in razponih glob, ki jih
določa zakon, ki ureja prekrške, se višine in razponi glob, ki so
določeni v 566. členu zakona, uporabljajo ne glede na določbe
zakona, ki ureja prekrške.
55. člen
(končanje začetih postopkov)
(1) Postopki agencije, ki so se začeli pred uveljavitvijo
tega zakona in v katerih agencija do uveljavitve tega zakona še
ni odločila, se končajo po določbah tega zakona.
(2) Postopki sodnega varstva zoper odločbe agencije, ki
so bile izdane pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po
določbah tega zakona.
56. člen
(vzpostavitev sistema sprejemanja prijav o kršitvah in sistema
obveščanja)
(1) Agencija vzpostavi sistem sprejemanja prijav o kršitvah iz 397.a člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
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(2) Subjekti finančnega sektorja vzpostavijo sistem sprejemanja prijav o kršitvah iz 397.b člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
57. člen
(izdaja podzakonskega akta)
Agencija uskladi akt iz prvega odstavka 108. člena zakona z besedilom zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
58. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. Sklep o posebnih pravilih za obveščanje o notranjih informacijah in naložbenih priporočilih (Uradni list RS, št. 106/07,
36/08 – popr. in 6/12),
2. Sklep o obveščanju o sumljivih poslih (Uradni list RS,
št. 106/07),
3. Sklep o dejavnikih v zvezi z opredelitvijo dovoljenih
tržnih ravnanj oziroma priznanih tržnih običajev ter podrobnejših merilih za opredelitev predpostavk pri opredelitvi notranjih
informacij (Uradni list RS, št. 106/07 in 62/10) in
4. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o zlorabi trga (Uradni
list RS, št. 60/16 in 64/16).
59. člen
(začetek veljavnosti in uporabe zakona)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Novi šesti odstavek 32. člena, novi deseti odstavek
255. člena, novi drugi odstavek 300. člena in 1. ter 2. točka
spremenjenega prvega odstavka 568. člena zakona se začnejo
uporabljati 31. oktobra 2017.
Št. 450-12/16-13/22
Ljubljana, dne 15. februarja 2017
EPA 1702-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

408.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
Univerze na Primorskem (OdUUP-G)

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) in prvega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je
Državni zbor na seji 17. februarja 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi
Univerze na Primorskem (OdUUP-G)
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni
list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11 in 17/15)
se v 3. členu za besedilom »drugi zavodi:« črta besedilo:
»Univerza na Primorskem
Znanstveno-raziskovalno središče
Skrajšano ime: UP ZRS
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Centro
di Ricerche Scientifiche
Sedež: Koper, Garibaldijeva 1«.
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2. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organa Inštituta Andrej Marušič sta direktor in znanstveni svet.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Univerza na Primorskem mora najpozneje v treh mesecih
od uveljavitve tega odloka uskladiti statut.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/16-49/6
Ljubljana, dne 17. februarja 2017
EPA 1676-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

409.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
Sveta za radiodifuzijo

Na podlagi 100. člena Zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1,
77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12,
47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) in tretjega odstavka 108. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji
17. februarja 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi
Sveta za radiodifuzijo
1.
V Odloku o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list
RS, št. 62/01, 115/06, 100/07, 30/12, 18/16 in 30/16) se v I. točki besedilo »imenujejo člani Sveta za radiodifuzijo« nadomesti
z besedilom »opredeli sestava in trajanje njegovega mandata«.
2.
IV. točka se spremeni tako, da se glasi:
»Člane sveta imenuje Državni zbor s sklepom.«
3.
Sedanji člani sveta, imenovani z Odlokom o spremembi
Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS,
št. 30/12), Odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta
za radiodifuzijo (Uradni list RS, št. 18/16) in Odlokom o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list
RS, št. 30/16), nadaljujejo delo do izteka mandata.
4.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 010-02/17-3/2
Ljubljana, dne 17. februarja 2017
EPA 1742-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
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VLADA
410.

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,
97/10 in 56/15) 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 prenaša Direktiva Komisije (EU) 2016/2309 z dne 16. decembra
2016 o četrti prilagoditvi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega
blaga znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 345 z
dne 20. 12. 2016, str. 48).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00710-2/2017
Ljubljana, dne 16. februarja 2017
EVA 2016-2430-0048
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar 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 1.1.3.2 se alineja (a) spremeni tako, da se glasi:
»(a) plinov v rezervoarjih ali jeklenkah vozila, s katerim se opravlja prevoz, namenjenih za
pogon vozila ali za delovanje katerekoli njegove opreme, ki se uporablja ali je
namenjena uporabi med prevozom (npr. hladilne opreme).
Plini se lahko prevažajo v pritrjenih rezervoarjih ali jeklenkah, ki so neposredno
povezane z motorjem vozila in/ali dodatno opremo, ali v premičnih tlačnih posodah, ki
izpolnjujejo ustrezne zakonske določbe.
Skupna prostornina rezervoarjev za gorivo ali jeklenk, vključno s tistimi, ki so dovoljeni
v skladu z 1.1.3.3 (a), na prevozno enoto ne sme presegati energijske vrednosti (MJ)
ali mase (kg), ki ustreza 54.000 MJ energijskega ekvivalenta.
OPOMBA 1: Vrednost 54.000 MJ energijskega ekvivalenta ustreza omejitvi za gorivo
iz 1.1.3.3 (a) (1500 litrov). Za energijsko vrednost goriv glej spodnjo tabelo:
Gorivo
dizelsko gorivo
bencin
zemeljski plin/bioplin
utekočinjeni naftni plin (UNP)
etanol
biodizel
emulzijsko gorivo
vodik

Energijska vrednost
36 MJ/liter
32 MJ/liter
35 MJ/Nm3
24 MJ/liter
21 MJ/liter
33 MJ/liter
32 MJ/liter
11 MJ/Nm3

Skupna zmogljivost ne sme presegati:
‒
1080 kg za UZP in SZP,
‒
2250 litrov za UNP.
OPOMBA 2: Zabojnik z opremo za uporabo med prevozom, zavarovano na vozilu, se
šteje za sestavni del vozila in zanj veljajo enake izjeme glede goriva, ki je potrebno za
delovanje opreme.«.
V 1.1.3.2 se alineja (b) spremeni tako, da se glasi:
»(b) (črtano),«.
V 1.1.3.3 se v alineji (a) za dosedanjim besedilom dodata novi opombi, ki se glasita:
»OPOMBA 1: Zabojnik z opremo za uporabo med prevozom, zavarovano na vozilu,
se šteje za sestavni del vozila in zanj veljajo enake izjeme glede goriva, ki je potrebno
za delovanje opreme.
OPOMBA 2: Skupna prostornina cistern ali jeklenk, vključno s tistimi, ki vsebujejo
plinasta goriva, ne sme preseči 54.000 MJ energijskega ekvivalenta (glej OPOMBO 1
v 1.1.3.2 (a)).«.
V 1.1.3.3 se alineja (b) spremeni tako, da se glasi:
»(b) (črtano),«.
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V 1.1.3.3 se alineja (c) spremeni tako, da se glasi:
»(c) (črtano).«.
V 1.1.3.3 se črta opomba pod črto št. 1 in preštevilči opomba pod črto št. 2 v 1.1.4.3, ki postane opomba
pod črto št. 1.
V 1.1.3.6.3 se:
–
v drugi koloni tabele pri prevozni skupini 0 pri razredu 9 besedilo »oprema, ki vsebuje« nadomesti s
»predmeti, ki vsebujejo«,
–
v drugi koloni tabele pri prevozni skupini 1 pri razredu 4.1 besedilo »in 3231 do 3240« nadomesti s
», 3231 do 3240, 3533 in 3534«,
–
v drugi koloni tabele pri prevozni skupini 2 besedilo »Snovi ali predmeti, uvrščeni v embalažno
skupino II, ki niso uvrščeni« nadomesti s »Snovi, uvrščene v embalažno skupino II, ki niso
uvrščene«, za besedo »snovi« se doda besedilo »in predmeti«,
–
v drugi koloni tabele pri prevozni skupini 2 pri razredu 4.1 za dosedanjim besedilom doda », 3531
in 3532«,
–
v drugi koloni tabele pri prevozni skupini 2 za vrstico z razredom 4.1 doda dve novi vrstici z
besedilom, ki se glasi:
»Razred 4.3: UN št. 3292
Razred 5.1: UN št. 3356«,
–
v drugi koloni tabele pri prevozni skupini 2 pri razredu 6.1 besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Razred 6.1: UN št. 1700, 2016 in 2017 ter snovi embalažne skupine III«,
–
v drugi koloni tabele pri prevozni skupini 2 pri razredu 9 številka »3245« nadomesti z besedilom
»3090, 3091, 3245, 3480 in 3481«,
–
v drugi koloni tabele pri prevozni skupini 3 besedilo »Snovi ali predmeti, uvrščeni v embalažno
skupino III, ki niso uvrščeni« nadomesti s »Snovi, uvrščene v embalažno skupino III, ki niso
uvrščene«,
–
v drugi koloni tabele pri prevozni skupini 3 pri razredu 8 besedilo »in 3477« nadomesti s », 3477 in
3506«,
–
v drugi koloni tabele pri prevozni skupini 4 pri razredu 9 besedilo »in 3509« nadomesti s », 3508 in
3509«.
V 1.1.3.10 (b) se besedilo »ISO 9001:2008« nadomesti z »ISO 9001«.
Poglavje 1.2
V 1.2.1 se spremenijo naslednji pomeni izrazov:
Pri pomenu izraza »zabojnik za razsuto blago« se doda nov predzadnji odstavek, ki se glasi:
3
»"prožni zabojnik za razsuto blago" je prožni zabojnik s prostornino do 15 m , ki ima obloge
in pritrjene ustrezne manipulativne priprave in delovno opremo,«.
Pri pomenu izraza »CGA« se besedilo »CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923,
Združene države Amerike« nadomesti s »CGA, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA
20151, Združene države Amerike«.
Pri pomenu izraza »aerosol ali aerosolni razpršilec« se besedilo »je vsaka posoda« nadomesti z »je
predmet, sestavljen iz posode«.
Pri pomenu izraza »GHS« se beseda »petič« nadomesti s »šestič«, besedilo »ST/SG/AC.10/30/Rev.5«
pa s »ST/SG/AC.10/30/Rev.6«.
Pri pomenu izraza »Priročnik preizkusov in meril« se beseda »petič« nadomesti s »šestič«, besedilo v
oklepaju pa se spremeni tako, da se glasi »ST/SG/AC.10/11/Rev.6«.
Pri pomenu izraza »velika zasilna embalaža« se besedi »ali netesni« nadomestita z besedilom », netesni
ali neskladni«.
Pri pomenu izraza »zasilna tlačna posoda« se številka »1000« nadomesti s »3000«.
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Pri pomenu izraza »velika jeklenka« se besedilo »premična tlačna posoda iz celega« nadomesti s
»premična tlačna posoda iz celega ali sestavljena iz več delov«.
Pri pomenu izraza »največji delovni tlak (nadtlak)« se besedilo »najvišja vrednost med naslednjimi tremi
vrstami tlaka:« nadomesti z »najvišji od naslednjih treh tlakov, ki lahko nastanejo na vrhu cisterne med
obratovanjem:«, za pomenom izraza se doda nova opomba 1, ki se glasi »OPOMBA 1: Največji delovni
tlak ne velja za cisterne, ki se praznijo težnostno v skladu s 6.8.2.1.14 (a).«, dosedanji opombi 1 in 2 pa
se preštevilčita in postaneta opombi 2 in 3.
Pri pomenu izraza »Modalni predpisi ZN« se beseda »osemnajsti« nadomesti z »devetnajsti«, besedilo
»(ST/SG/AC.10/1/Rev.18)« pa s »(ST/SG/AC.10/1/Rev.19)«.
Pomen izraza " tovorna prevozna enota" se spremeni tako, da se glasi (opomba se črta):
»"tovorna prevozna enota" je vozilo, vagon, zabojnik, cisterna zabojnik, premična cisterna ali
MEGC,«.
Pri pomenu izraza »odobritev« se besedilo »pristojni organ prve države pogodbenice ADR, v katero ali
skozi katero bo pošiljka prepeljana« nadomesti s »pristojni organ pogodbenice ADR«.
V 1.2.1 se na koncu zadnjega pomena izraza (živalske snovi) pika nadomesti z vejico in doda nov pomen
izraza, ki se glasi:
»"življenjska doba" je za jeklenke in velike jeklenke iz sestavljenih materialov število let, za katere je
jeklenka ali velika jeklenka odobrena za uporabo.«.
V 1.2.1 se po abecednem redu na ustrezno mesto dodajo naslednji pomeni izrazov:
»"nakladanje" je vsaka dejavnost, ki jo opravlja nakladalec v skladu s pomenom izraza nakladalec,«.
»"predvidena življenjska doba" je za jeklenke in velike jeklenke iz sestavljenih materialov najdaljša doba
(v številu let), za katero je jeklenka ali velika jeklenka izdelana in odobrena za uporabo v skladu z
veljavnim standardom,«.
»"prožni zabojnik za razsuto blago" glej "zabojnik za razsuto blago",«.
»"razkladanje" je vsaka dejavnost, ki jo opravlja razkladalec v skladu s pomenom izraza razkladalec,«.
»"samopospešujoča temperatura polimerizacije (SAPT)" je najnižja temperatura, pri kateri se lahko pojavi
polimerizacija pri snovi v embalaži, IBC ali cisterni, kakor je dana v prevoz. SAPT se določi v skladu s
postopki preizkusa, ki veljajo za samopospešujočo temperaturo razpada samoreaktivnih snovi v skladu z
28. razdelkom II. dela Priročnika preizkusov in meril,«.
»"SAPT" – glej "samopospešujoča temperatura polimerizacije",«.
»"stisnjeni zemeljski plin (SZP)" je stisnjeni plin, sestavljen iz zemeljskega plina z visoko vsebnostjo
metana, ki je uvrščen v UN št. 1971,«.
»"utekočinjeni zemeljski plin (UZP)" je globoko ohlajeni utekočinjeni plin, sestavljen iz zemeljskega plina z
visoko vsebnostjo metana, ki je uvrščen v UN št. 1972,«.
»"zadrževalni čas" je čas, ki poteče od vzpostavitve začetnega pogoja polnjenja do takrat, ko se zaradi
dotoka toplote poveča tlak do najnižjega nastavljenega tlaka naprave ali naprav za omejevanje tlaka
cistern, ki so namenjene prevozu globoko ohlajenih utekočinjenih plinov,
OPOMBA: Za premične cisterne glej 6.7.4.1.«.
Poglavje 1.4
V 1.4.2.1.1 (e) se besedilo », veliki in majhni zabojniki za prevoz razsutega tovora, ustrezno označeni,
cisterne pa zaprte in enako neprepustne kot polne.« nadomesti z »in zabojniki za prevoz razsutega blaga,
opremljeni s tablami (velikimi nalepkami) nevarnosti, oznakami in nalepkami nevarnosti v skladu s
poglavjem 5.3, ter da so prazne neočiščene cisterne zaprte in enako neprepustne kot polne.«.
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V 1.4.2.2.1 (f) se besedi »in oznake« nadomestita z besedilom », oznake in oranžne table, predpisane za
vozila v skladu s poglavjem 5.3«.
V 1.4.2.2.1 (d) se v opombi za številko »4.2.4.4,« doda »4.3.2.3.7,«.
1.4.2.2.1 (g) se spremeni tako, da se glasi:
»(g) zagotoviti, da je oprema za prevozno enoto, posadko vozila in določene razrede, kot
je predpisana v ADR, na prevozni enoti.«.
Doda se nov odstavek 1.4.2.2.6, ki se glasi:
»1.4.2.2.6 Prevoznik mora posadki vozila zagotoviti pisna navodila, ki so predpisana v ADR.«.
V 1.4.3.1.1 (c) se besedilo »med nakladanjem nevarnega blaga na vozilo ali v velik oziroma majhen
zabojnik mora upoštevati« nadomesti z besedama »upoštevati mora«.
V 1.4.3.1.1 (d) se besedilo »glede označevanja upoštevati določbe poglavja 5.3« nadomesti z »glede
označevanja s tablami (velikimi nalepkami) nevarnosti, oznakami in oranžnimi tablami upoštevati določbe
poglavja 5.3«.
1.4.3.3 (h) se spremeni tako, da se glasi:
»(h) pri pripravi nevarnega blaga za prevoz mora poskrbeti, da so na cisternah, vozilih in
zabojnikih za prevoz razsutega blaga table (velike nalepke) nevarnosti, oznake,
oranžne table in nalepke nevarnosti nameščene v skladu s poglavjem 5.3,«.
V 1.4.3.7 se črta opomba.
V 1.4.3.7.1 (c) se beseda »razkladanje,« nadomesti z besedilom »razkladanje in delo,«.
V 1.4.3.7.1 (f) se besedilo »z njih odstranjene oznake za nevarnost, ki so določene v poglavju 5.3«
nadomesti z »z njih odstranjene table (velike nalepke) nevarnosti, oznake in oranžne table, nameščene v
skladu s poglavjem 5.3«.
Poglavje 1.6
1.6.1.1 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.1
Če ni drugače določeno, se smejo snovi in predmeti ADR do 30. junija 2017 prevažati po
določbah ADR, ki so veljale do 31. decembra 2016.«.
1.6.1.20 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.20 (Črtano)«.
1.6.1.25 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.25 Jeklenke s prostornino do 60 litrov, ki so označene z UN številko v skladu z določbami ADR,
kot so veljale do 31. decembra 2012, in ki 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 naslednjega
rednega pregleda, vendar najdlje do 30. junija 2018.«.
1.6.1.28 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.28 (Črtano)«.
1.6.1.30 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.30 Nalepke nevarnosti, ki ustrezajo zahtevam iz 5.2.2.2.1.1, veljavnim do 31. decembra 2014,
se lahko uporabljajo do 30. junija 2019.«.
1.6.1.31 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.31 (Črtano)«.
1.6.1.32 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.32 (Črtano)«.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

9 / 24. 2. 2017 /

Stran

1337

V 1.6.1 se dodajo novi odstavki 1.6.1.37 do 1.6.1.43, ki se glasijo:
»1.6.1.37 (Rezervirano)
1.6.1.38

Države pogodbenice lahko še do 31. decembra 2018 izdajajo certifikate o usposobljenosti
varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga, ki ustrezajo vzorcu, veljavnem do 31.
decembra 2016, namesto certifikatov, ki izpolnjujejo zahteve iz 1.8.3.18, ki veljajo od 1.
januarja 2017. Ti certifikati se lahko uporabljajo do poteka njihove petletne veljavnosti.

1.6.1.39

Ne glede na zahteve posebne določbe 188 poglavja 3.3, veljavne od 1. januarja 2017, se
lahko tovorki, ki vsebuje litijeve celice in baterije, do 31. decembra 2018 označuje v skladu z
zahtevami posebne določbe 188 poglavja 3.3, veljavne do 31. decembra 2016.

1.6.1.40

Ne glede na zahteve ADR, ki veljajo od 1. januarja 2017, se lahko predmeti z UN št. 0015,
0016 in 0303, ki vsebujejo snov ali snovi, ki proizvajajo dim in so pri vdihavanju strupene v
skladu z merili iz razreda 6.1 ter so proizvedene pred 31. decembrom 2016, do 31.
decembra 2018 prevažajo brez nalepke za dodatno nevarnost "STRUPENO" (vzorec št. 6.1,
glej 5.2.2.2.2).

1.6.1.41

Ne glede na zahteve ADR, ki veljajo od 1. januarja 2017, se lahko velika embalaža, ki
izpolnjuje preizkusne zahteve za embalažno skupino III v skladu s posebnim pogojem
pakiranja L2 navodila za pakiranje LP02 iz 4.1.4.3, veljavnih do 31. decembra 2016, še
uporablja do 31. decembra 2022 za UN št. 1950.

1.6.1.42

Ne glede na zahteve iz kolone (5) tabela A v poglavja 3.2, veljavne od 1. januarja 2017, se
za UN št. 3090, 3091, 3480 in 3481 do 31. decembra 2018 še uporablja nalepka nevarnosti
razreda 9 (vzorec št. 9, glej 5.2.2.2.2).

1.6.1.43

Vozila, registrirana ali dana v uporabo pred 1. julijem 2017, kot določajo posebne določbe
240, 385 in 669 poglavja 3.3, in njihova oprema, namenjena uporabi med prevozom, ki so v
skladu z zahtevami ADR, veljavnimi do 31. decembra 2016, vendar vsebujejo litijeve celice
in baterije, ki niso v skladu z zahtevo 2.2.9.1.7, se lahko še naprej prevažajo kot tovor v
skladu z zahtevami posebne določbe 666 poglavja 3.3.«.

1.6.3.40 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.3.40 (Črtano)«.
V 1.6.3 se dodata nova odstavka 1.6.3.45 in 1.6.3.46, ki se glasita:
»1.6.3.45 (Rezervirano)
1.6.3.46

Pritrjene cisterne (vozila cisterne) in zamenljive cisterne, izdelane pred 1. julijem 2017 v
skladu z zahtevami, veljavnimi do 31. decembra 2016, ki niso v skladu z zahtevami iz
6.8.2.1.23, veljavnimi od 1. januarja 2017, se lahko še uporabljajo.«.

V 1.6.3 se besedilo »1.6.3.45 do 1.6.3.49« nadomesti z »1.6.3.47 do 1.6.3.49«.
1.6.4.19 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.4.19 (Črtano)«.
1.6.4.36 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.4.36 (Črtano)«.
V 1.6.4.37 se črta drugi stavek.
1.6.4.41 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.4.41 (Črtano)«.
V 1.6.4 se dodata nova odstavka 1.6.4.47 in 1.6.4.48, ki se glasita:
»1.6.4.47 Cisterne zabojniki za globoko ohlajene utekočinjene pline, izdelane pred 1. julijem 2017 v
skladu z zahtevami, veljavnimi do 31. decembra 2016, ki ne ustrezajo zahtevam iz
6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 in 6.8.3.5.4, veljavnim od 1. januarja 2017, se lahko še naprej
uporabljajo do naslednjega pregleda po 1. juliju 2017. Do takrat se lahko dejanski
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zadrževalni čas oceni brez uporabe referenčnega zadrževalnega časa, da se izpolnijo
zahteve iz 5.3.3.5 in 5.4.1.2.2(d).
1.6.4.48

Cisterne zabojniki, izdelane pred 1. julijem 2017 v skladu z zahtevami, veljavnimi do
31. decembra 2016, ki ne ustrezajo zahtevam iz 6.8.2.1.23, veljavnim od 1. januarja 2017,
se lahko še uporabljajo.«.

V 1.6.5.4 se besedilo »decembra 2014« nadomesti z »decembra 2016«, besedilo »marca 2016« pa z
»marca 2018«.
V 1.6.5 se dodajo novi odstavki 1.6.5.16 do 1.6.5.20, ki se glasijo:
»1.6.5.16 EX/II, EX/III, FL in OX vozila, registrirana pred 1. aprilom 2018, opremljena z rezervoarji za
gorivo, ki niso odobrena v skladu z ECE Pravilnikom št. 34, se lahko še uporabljajo.
1.6.5.17

Vozila, prvič registrirana ali dana v uporabo pred 1. aprilom 2018, ki ne ustrezajo
podrazdelku 9.2.2.8.5 ali standardu ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012 ali ISO 6722-2:2013 za
električne vodnike podrazdelka 9.2.2.2.1, vendar ustrezajo zahtevam, veljavnim do
31. decembra 2016, se lahko še uporabljajo.

1.6.5.18

Vozila, prvič registrirana ali dana v uporabo pred 1. aprilom 2018, posebej odobrena kot OX
vozila, se lahko še uporabljajo za prevoz snovi z UN št. 2015.

1.6.5.19

Za letne tehnične preglede vozil, ki so prvič registrirana ali dana v uporabo pred 1. aprilom
2018 in so posebej odobrena kot OX vozila, se lahko zahteve iz 9. dela, veljavne do 31.
decembra 2016, še naprej uporabljajo.

1.6.5.20

Certifikati o brezhibnosti OX vozil, ki ustrezajo vzorcu, prikazanem v 9.1.3.5, veljavnem do
31. decembra 2016, se lahko še uporabljajo.«.

Poglavje 1.7
V 1.7.1.5.1 (a) se številka »5.2.1.9« nadomesti s »5.2.1.10«.
Poglavje 1.8
V 1.8.3.2 (b) se besedilo »nakladanje ali razkladanje nevarnega blaga, ampak le znotraj države občasno
prevažajo,« spremeni tako, da se glasi »pakiranje, polnjenje, nakladanje ali razkladanje nevarnega blaga,
ampak le znotraj države občasno prevažajo, pakirajo, polnijo,«.
V 1.8.3.3 se v tretjem odstavku:
–
v tretji alineji za besedo »prevozu,« doda besedi »pakiranju, polnjenju,«,
–
v peti alineji za besedo »prevoza,« doda besedi »pakiranja, polnjenja,«,
–
v šesti in deseti alineji za besedo »prevozom,« doda besedi »pakiranjem, polnjenjem,«,
–
v deveti alineji za besedo »prevoz,« doda besedi »pakiranje, polnjenje,«,
–
v dvanajsti alineji za besedama »predpisov pri« doda »pakiranju, polnjenju,«.
V 1.8.3.6 se za besedo »blaga,« doda besedi »pakiranju, polnjenju,«.
V 1.8.3.9 se za besedo »prevozom« doda besedilo », pakiranjem, polnjenjem, nakladanjem ali
razkladanjem«.
V 1.8.3.10 se na koncu druge alineje doda besedilo: »vključno, če je treba, z infrastrukturo in organizacijo
elektronskih preizkusov v skladu z 1.8.3.12.5, če se izvajajo na ta način,«.
V 1.8.3.11 (b) se v deseti alineji za besedo »zlaganje (« doda besedi »pakiranje, polnjenje,«, v enajsti
alineji pa za besedo »pred« besedi »pakiranjem, polnjenjem,«.
1.8.3.12.2 se spremeni tako, da se glasi:
»1.8.3.12.2 Pristojni organ ali izpitna komisija, ki jo imenuje pristojni organ, mora nadzorovati vsak izpit.
Kolikor je mogoče, je treba izključiti vsako potvarjanje in prevare. Preveriti je treba
istovetnost kandidata. Razen mednarodnih ali nacionalnih predpisov se pri pisnem izpitu ne
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sme uporabljati nobene druge literature. Celotna dokumentacija za izpit se evidentira in hrani
v tiskani obliki ali kot datoteka v elektronski obliki.«.
V 1.8.3.12.4 (a) se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»–
oznakam, nalepkam in tablam (velikim nalepkam) nevarnosti,«.
Doda se nov odstavek 1.8.3.12.5, ki se glasi:
»1.8.3.12.5 Pisni izpiti se lahko v celoti ali delno opravljajo v elektronski obliki, pri čemer se odgovori
zapisujejo in ocenjujejo z uporabo postopkov elektronske obdelave podatkov (EDP), če so
izpolnjeni ti pogoji:
(a)

pristojni organ ali izpitna komisija, ki jo imenuje pristojni organ, mora pregledati in
odobriti strojno in programsko opremo,

(b)

zagotovljeno mora biti nemoteno tehnično delovanje. V primeru izpada naprav in
aplikacij mora biti določeno, ali in kako se lahko izpit nadaljuje. Na vhodnih enotah ne
sme biti na voljo nobenih pripomočkov (npr. funkcija elektronskega iskanja). Pri
opremi iz 1.8.3.12.3 kandidatom med izpitom ne sme biti omogočena komunikacija z
drugo napravo,

(c)

končni vnosi vsakega kandidata se morajo zabeležiti. Določitev rezultata mora biti
preverljiva.«.

V 1.8.3.18 se besedilo »natovarjanje in raztovarjanje« nadomesti s »pakiranje, polnjenje, nakladanje ali
razkladanje« in črta:
»Podaljšano do: .....................................
Podaljšal: ..........................................
Datum: ................................................
Podpis: .............................................«.
Poglavje 1.9
V 1.9.5.2.2 se pri predoru kategorije D v tabeli besedilo »3242 in 3251,« nadomesti s »3242, 3251, 3531,
3532, 3533 in 3534,«, črta se »ter UN št. 3507«, za črkami »TFW« pa se doda »ter UN št. 3507«.
V 1.9.5.2.2 se pri predoru kategorije E odstavek pred opombo spremeni, tako, da se glasi:
»Omejitev za prevoz vsega nevarnega blaga razen tistega, ki je označeno z "(-)" v koloni 15
tabele A v poglavju 3.2, in vsega nevarnega blaga v skladu z določbami poglavja 3.4, če
skupna bruto masa prevažane količine presega 8 ton na prevozno enoto.«.
V 1.9.5.3.6 se črta opomba pod črto št. 3.
2. DEL
Poglavje 2.1
V 2.1.1.1 se za besedama »samoreaktivne snovi« doda besedilo », snovi, ki polimerizirajo,«.
V 2.1.2.2 se za dosedanjim besedilom doda: »Snovi, ki so imensko navedene v koloni (2) tabele A v
poglavju 3.2, se morajo prevažati v skladu s svojo razvrstitvijo v tabeli A ali pod pogoji, določenimi v
2.1.2.8.«.
Doda se nov podrazdelek 2.1.2.8, ki se glasi:
»2.1.2.8
Pošiljatelj, ki je na podlagi preizkusnih podatkov ugotovil, da imensko navedena snov v
koloni (2) tabele A poglavja 3.2, izpolnjuje razvrstitvena merila za razred, ki ni opredeljen v
koloni (3a) ali (5) tabele A v poglavju 3.2, lahko z odobritvijo pristojnega organa pošlje snov:
–

pod najustreznejšo skupinsko oznako, ki je navedena v podrazdelkih 2.2.x.3 in
vključuje vse nevarnosti ali

–

pod enako UN številko in imenom, vendar z dodatno navedbo podatkov o nevarnosti
ki so potrebni, da je (so) razvidno(a) dodatno(a) tveganje(a) (dokumentacija, nalepka
nevarnosti, tabla (velika nalepka) nevarnosti), pod pogojem, da razred ostane
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nespremenjen in da so vsi drugi pogoji prevoza (npr. omejena količina, pakiranje in
določbe za cisterne), ki bi se sicer uporabljale za snov, ki imajo tako kombinacijo
nevarnosti, enaki kot tisti, ki veljajo za navedeno snov.
OPOMBA 1: Pristojni organ, ki izda odobritev, je lahko pristojni organ 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.
OPOMBA 2: Če pristojni organ izda takšno odobritev, mora obvestiti pododbor
strokovnjakov za prevoz nevarnega blaga pri ZN in predložiti ustrezen predlog za
spremembo seznama nevarnega blaga iz Modalnih predpisov ZN. Če se predlagana
sprememba zavrne, mora pristojni organ svojo odobritev umakniti.
OPOMBA 3: Za prevoz v skladu z 2.1.2.8 glej tudi 5.4.1.1.20.«.
V 2.1.3.4.2 se za besedilom »UN št. 3151 POLIHALOGENIRANI BIFENILI, TEKOČI,« doda »UN št. 3151
HALOGENIRANI MONOMETILDIFENILMETANI, TEKOČI,«, za besedilom »UN št. 3152
POLIHALOGENIRANI
BIFENILI,
TRDNI,«
pa
»UN
št.
3152
HALOGENIRANI
MONOMETILDIFENILMETANI, TRDNI,«.
V 2.1.3.5.5 se v opombi pod črto št. 2 črta besedilo »(zamenjala jo je direktiva Evropskega parlamenta in
Sveta 2006/12/EC (Uradni list Evropskih skupnosti, št. L 114 z dne 27. aprila 2006, str. 9)«, na koncu se
črta pika in doda besedilo »in Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra
2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (Uradni list Evropske unije št. L312 z dne 22. novembra
2008, strani 3–30).«.
Poglavje 2.2
V 2.2.1.1.5 se pri pomenu izraza podrazreda 1.6 besedi »vsebujejo le« nadomesti z besedilom »v
pretežni meri vsebujejo«.
V 2.2.1.1.6 se pomen skupine združljivosti N spremeni tako, da se glasi:
»N
Predmeti, ki v pretežni meri vsebujejo izredno neobčutljive snovi.«.
V 2.2.1.1.7.1 se črta drugi stavek in doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kljub temu pa se:
(a)

slapovi, ki dajejo pozitiven rezultat pri preizkusu HSL za bliskovno zmes iz dodatka 7 k
Priročniku preizkusov in meril, razvrstijo kot 1.1G ne glede na rezultate preizkusa
serije 6.

(b)

Ker je raznovrstnost teh predmetov zelo velika, zmogljivosti preizkusnih naprav pa
omejene, se lahko uvrstitev v podrazrede opravi tudi po postopku iz 2.2.1.1.7.2.«.

V 2.2.1.1.7.5 se v tabeli pri vpisu »fontana« v stolpcu »Vključuje: / Sinonim:« črta »fontane z učinkom
pršenja,«, v tretji koloni pa se za dosedanjim besedilom doda opomba, ki se glasi:
»OPOMBA:
Fontane, namenjene tvorbi navpične kaskade ali zavese isker, se štejejo
za slapove (glej naslednjo vrstico).«.
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V 2.2.1.1.7.5 se v tabeli za vrstico z vpisom »fontana« v prvi koloni doda nova vrstica z besedilom, ki se
glasi:
»slap
kaskade, iskre
pirotehnična
vsebuje pirotehnično snov, ki daje 1.1G
fontana,
pozitiven rezultat pri preizkusu
namenjena tvorbi HSL za bliskovno zmes iz dodatka
navpične
7 k Priročniku preizkusov in meril
kaskade ali
ne glede na rezultate preizkusa
zavese isker
serije 6 (glej 2.2.1.1.7.1 (a))
vsebuje pirotehnično snov, ki daje 1.3G«.
negativen rezultat pri preizkusu
HSL za bliskovno zmes iz dodatka
7 k Priročniku preizkusov in meril
Doda se nov odstavek 2.2.1.1.9, ki se glasi:
»2.2.1.1.9 Dokumentacija o razvrstitvi
2.2.1.1.9.1 Pristojni organ, ki uvrsti predmet ali snov v razred 1, to razvrstitev pisno potrdi prosilcu.
2.2.1.1.9.2 Dokument pristojnega organa o razvrstitvi je lahko v kakršni koli obliki in ima lahko več kakor
eno stran, če so strani oštevilčene zaporedno. Dokument mora imeti enkratno referenčno
številko.
2.2.1.1.9.3 Dani podatki v dokumentu morajo biti enostavno prepoznavni, čitljivi in trajni.
2.2.1.1.9.4 Primeri podatkov, ki so lahko navedeni v dokumentih o razvrstitvi, so:
(a)

ime pristojnega organa in določbe nacionalne zakonodaje, po kateri mu je bilo
dodeljeno pooblastilo,

(b)

modalni ali nacionalni predpisi, za katere velja dokument o razvrstitvi,

(c)

potrditev, da je bila razvrstitev odobrena, izvedena ali potrjena v skladu z Modalnimi
predpisi ZN ali ustreznimi modalnimi predpisi,

(d)

ime in naslov pravne osebe, ki ji je bila dodeljena razvrstitev, in podatki o registraciji
družbe, ki enovito opredelijo družbo ali drugo pravno osebo po nacionalni zakonodaji,

(e)

ime, pod katerim bodo razstreliva dana na trg ali kako drugače dobavljena za prevoz,

(f)

uradno ime blaga za prevoz, UN številka, razred, podrazred in ustrezna skupina
združljivosti razstreliva,

(g)

kadar je primerno, največja neto masa eksploziva v embalaži ali predmetu,

(h)

jasno vidni ime, podpis, žig, pečat ali druga identifikacija osebe, ki jo je pristojni organ
pooblastil za izdajo dokumenta o razvrstitvi,

(i)

če se oceni, da je varnost prevoza ali podrazreda odvisna od pakiranja, oznaka
embalaže ali opis dovoljene:
–

notranje embalaže,

–

vmesne embalaže,

–

zunanje embalaže,

(j)

številka predmeta, številka skladiščenja ali druga referenčna številka, pod katero bodo
razstreliva dana na trg ali kako drugače dobavljena za prevoz,

(k)

ime in naslov pravne osebe, ki je proizvedla razstrelivo, in podatki o registraciji družbe,
ki enovito opredelijo družbo ali drugo pravno osebo po nacionalni zakonodaji,
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(l)

morebitne dodatne informacije v zvezi z veljavnimi navodili za pakiranje in posebne
določbe o pakiranju, kadar je to primerno,

(m)

podlaga za razvrstitev, in sicer rezultati preizkusa, vnaprej določena razvrstitev za
pirotehniko, analogija z razvrščenim razstrelivom glede na pomen izraza v tabeli A v
poglavju 3.2 itd.,

(n)

morebitni posebni pogoji ali omejitve, ki jih je opredelil pristojni organ kot primerne za
varnost prevoza razstreliva, obvestilo o nevarnosti in mednarodnem prevozu,

(o)

datum poteka veljavnosti dokumenta o razvrstitvi, če pristojni organ meni, da je
potreben.«.

V 2.2.1.4 se pri pomenu izraza »RAKETNI MOTORJI« za številko »0281,« doda »0510,«.
2.2.2.2.1 se spremeni tako, da se glasi:
»2.2.2.2.1 Kemično nestabilni plini razreda 2 se smejo sprejeti v prevoz le, če so bili sprejeti ustrezni
previdnostni ukrepi za preprečitev možnosti nevarnega razpada ali polimerizacije med
običajnimi prevoznimi pogoji ali se, če je to primerno, prevažajo v skladu s posebno določbo
o pakiranju (r) navodila za pakiranje P200 (10) iz 4.1.4.1. Za previdnostne ukrepe, ki se
zahtevajo za preprečitev polimerizacije, glej posebno določbo 386 iz poglavja 3.3. Pri tem je
treba posebno pozornost nameniti temu, da se zagotovi, da posode in cisterne ne vsebujejo
nobenih snovi, ki lahko te reakcije pospešijo.«.
V 2.2.2.3 se v tabeli »Druge snovi, ki vsebujejo plin pod tlakom« besedi »Druge snovi« nadomestita z
»Drugi predmeti«, za dosedanjim besedilom pa se dodajo nove vrstice z besedilom, ki se glasi:
»3529 MOTOR Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM NA VNETLJIV PLIN ali
3529
MOTOR Z GORIVNO CELICO NA VNETLJIV PLIN ali
3529
STROJI Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM NA VNETLJIV PLIN ali
3529
STROJI Z GORIVNO CELICO NA VNETLJIV PLIN«.
Odstavek 2.2.3.1.5 se preštevilči in postane odstavek 2.2.3.1.5.1.
V odstavku 2.2.3.1.5.1 (dosedanji 2.2.3.1.5) se besedilo »Za viskozne snovi« nadomesti s »Če v
2.2.3.1.5.2 ni določeno drugače, za viskozne tekočine«
Doda se odstavek 2.2.3.1.5, ki se glasi:
»2.2.3.1.5 Viskozne tekočine«.
Doda se nov odstavek 2.2.3.1.5.2, ki se glasi:
»2.2.3.1.5.2 Za viskozne tekočine, ki so tudi okolju nevarne, izpolnjujejo pa vsa druga merila iz
2.2.3.1.5.1, ne veljajo druge določbe ADR, če se prevažajo v posamezni ali mešani embalaži
z neto količino do 5 l tekočine na posamezno ali notranjo embalažo in embalaža ustreza
splošnim določbam iz 4.1.1.1, 4.1.1.2 in 4.1.1.4 do 4.1.1.8.«.
2.2.3.2.2 se spremeni tako, da se glasi:
»2.2.3.2.2 Kemično nestabilne snovi razreda 3 se sprejmejo v prevoz le, če so bili sprejeti ustrezni
previdnostni ukrepi za preprečitev možnosti nevarnega razpada ali polimerizacije med
običajnimi prevoznimi pogoji. Za previdnostne ukrepe, ki se zahtevajo za preprečitev
polimerizacije, glej posebno določbo 386 iz poglavja 3.3. Pri tem je treba posebno pozornost
nameniti temu, da se zagotovi, da posode in cisterne ne vsebujejo nobenih snovi, ki lahko te
reakcije pospešijo.«.
V 2.2.3.3 se pri UN 3269 za besedo »VEČKOMPONENTNA« doda besedilo », na osnovi tekočine«.
V 2.2.3.3 se v tabeli pri »F3 predmeti« za dosedanjim besedilom doda:
»3528 MOTOR Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM NA VNETLJIVO TEKOČINO ali
3528 MOTOR Z GORIVNO CELICO NA VNETLJIVO TEKOČINO ali
3528 STROJ Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM NA VNETLJIVO TEKOČINO ali
3528 STROJ Z GORIVNO CELICO NA VNETLJIVO TEKOČINO«.
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V 2.2.41 se v naslovu razreda 4.1 za besedama »samoreaktivne snovi« doda besedilo », snovi, ki
polimerizirajo«.
V 2.2.41.1.1 se v prvem odstavku besedilo »ter samoreaktivne tekočine ali trdne snovi« nadomesti s
»samoreaktivne tekočine ali trdne snovi in snovi, ki polimerizirajo«, v drugem odstavku pa se na koncu
pika nadomesti z vejico in doda alineja, ki se glasi:
»–
snovi, ki polimerizirajo (glej 2.2.41.1.20 in 2.2.41.1.21).«.
V 2.2.41.1.2 se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»PM Snovi, ki polimerizirajo:
PM1 za katere se ne zahteva nadzor temperature,
PM2 za katere se zahteva nadzor temperature.«.
V 2.2.41.1.2 se za besedilom »F3 anorganske,« doda »F4 predmeti,«.
Dodata se nova odstavka 2.2.41.1.20 in 2.2.41.1.21, ki se glasita:
»Snovi, ki polimerizirajo
Pomen izrazov in lastnosti
2.2.41.1.20 Snovi, ki polimerizirajo so snovi, pri katerih lahko, če niso stabilizirane, med običajnimi
prevoznimi pogoji pride do močne eksotermne reakcije, ki ima za posledico tvorbo večjih
molekul ali polimerov. Take snovi se štejejo kot snovi, ki polimerizirajo razreda 4.1, če:
(a)

je njihova samopospešujoča temperatura polimerizacije (SAPT) do 75 °C, pod pogoji
(s kemično stabilizacijo ali brez nje, kakor je dana v prevoz) in v embalaži, IBC ali
cisterni, v katerih se snov ali zmes prevaža,

(b)

je reakcijska toplota nad 300 J/g in

(c)

ne izpolnjujejo nobenih drugih meril za uvrstitev v razrede 1 do 8.

Zmes, ki izpolnjuje merila za snov, ki polimerizira, se uvrsti kot snov, ki polimerizira, razreda
4.1.
Zahteve za nadzor temperature
2.2.41.1.21 Pri snoveh, ki polimerizirajo, je treba nadzirati temperaturo pri prevozu, če je njihova
samopospešujoča temperatura polimerizacije (SAPT):
(a)

če so dane v prevoz v embalaži ali IBC: do vključno 50 °C v embalaži ali IBC, v kateri
se snov prevaža ali

(b)

če so dane v prevoz v cisterni: do vključno 45 °C v cisterni, v kateri se snov prevaža.«.

V 2.2.41.3 se pri »vnetljive trdne snovi/brez dodatnih nevarnosti« doda novi krak z besedilom, ki se glasi:
3527 POLIESTRSKA SMOLA,
VEČKOMPONENTNA, na osnovi trdne
»predmeti F4
snovi«.
V 2.2.41.3 se za dosedanjim besedilom doda novi krak z besedilom, ki se glasi:
nadzor
PM1 3531 SNOV, KI POLIMERIZIRA, TRDNA,
temperature se
STABILIZIRANA, N.D.N.
»snovi, ki
ne zahteva
3532 SNOV, KI POLIMERIZIRA, TEKOČA,
polimerizirajo
STABILIZIRANA, N.D.N.
PM
nadzor
3533 SNOV, KI POLIMERIZIRA, TRDNA,
temperature se PM2
NADZOR TEMPERATURE, N.D.N.
zahteva
3534 SNOV, KI POLIMERIZIRA, TEKOČA,
NADZOR TEMPERATURE, N.D.N.«.
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V 2.2.52.1.6 se besedilo »v eni embalaži« nadomesti z »v enem tovorku«.
V 2.2.52.1.17 se besedilo »razdelkih 20 in 28.4, dela II, Priročnika preizkusov in meril« nadomesti s
»Priročniku preizkusov in meril, del II, razdelek 20 in preizkusi serije E v razdelku 25«.
V 2.2.52.4 se v tabeli pri vpisih iz spodnje tabele naredijo naslednje spremembe:
Organski peroksid

Kolona

Sprememba
»>51 – 100« se nadomesti
z »>52 – 100«.

DIBENZOILPEROKSID

(prva
vrstica)

Koncentracija (%)

terc-BUTILKUMILPEROKSID

(prva
vrstica)

UN št. (skupinska oznaka) »3107« se nadomesti s »3109«.

DICETILPEROKSIDIKARBONAT

(prva
vrstica)

Metoda pakiranja

DICETILPEROKSIDIKARBONAT

(prva
vrstica)

UN št. (skupinska oznaka) »3116« se nadomesti s »3120«.

terc-BUTILPEROKSI-3,5,5TRIMETILHEKSANOAT

(prva
vrstica)

Koncentracija (%)

»>32-100« se nadomesti
s »>37-100«.

terc-BUTILPEROKSI-3,5,5TRIMETILHEKSANOAT

(tretja
vrstica)

Koncentracija (%)

»≤ 32« se nadomesti s »≤37«.

terc-BUTILPEROKSI-3,5,5TRIMETILHEKSANOAT

(tretja
vrstica)

Razredčilo vrste B (%)

»≥ 68« se nadomesti s »≥ 63«.

»OP7« se nadomesti z »OP8«.

2.2.61.1.14 se spremeni tako, da se glasi:
»2.2.61.1.14 Snovi, raztopine in zmesi, razen snovi in pripravkov, ki se uporabljajo kot pesticidi, ki niso
razvrščene v kategorijo 1, 2 ali 3 akutno strupeno v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/20083, se
lahko štejejo kot snovi, ki ne spadajo v razred 6.1.«.
V 2.2.61.1.14 se opomba pod črto št. 3 spremeni tako, da se glasi:
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o
»3
razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv
67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006, objavljena v Uradnem listu
Evropske unije št. L 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1‒1355.«.
V 2.2.61.1.14 se črta opomba pod črto št. 4.
2.2.61.2.1 se spremeni tako, da se glasi:
»2.2.61.2.1 Kemično nestabilne snovi razreda 6.1 se sprejmejo v prevoz le, če so bili sprejeti ustrezni
previdnostni ukrepi za preprečitev možnosti nevarnega razpada ali polimerizacije med
običajnimi prevoznimi pogoji. Za previdnostne ukrepe, ki se zahtevajo za preprečitev
polimerizacije, glej posebno določbo 386 iz poglavja 3.3. Pri tem je treba posebno pozornost
nameniti temu, da se zagotovi, da posode in cisterne ne vsebujejo nobenih snovi, ki lahko te
reakcije pospešijo.«.
V 2.2.61.3 se besedilo »ŽIVO SREBROV PESTICID« nadomesti z »PESTICID NA OSNOVI ŽIVEGA
SREBRA«, besedi »ŽIVOSREBROV PESTICID« pa se nadomestita z besedilom »PESTICID NA
OSNOVI ŽIVEGA SREBRA«, in sicer dvakrat.
V 2.2.62.1.1 se opomba 1 spremeni tako, da se glasi:
»OPOMBA 1: Gensko spremenjeni mikroorganizmi in organizmi, biološki proizvodi,
diagnostični vzorci in namerno okužene žive živali se uvrstijo v ta razred, če izpolnjujejo
pogoje za ta razred.
Za prevoz nenamerno ali naravno okuženih živih živali veljajo samo ustrezna pravila in
predpisi posameznih držav izvora, tranzitnih in namembnih držav.«.
V 2.2.62.1.12.1 se črta opomba pod črto št. 5 in preštevilči opomba pod črto št. 6, ki postane opomba pod
črto št. 4.
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V 2.2.62.1.12.1 se za dosedanjim besedilom doda nova opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Odobritev pristojnih organov se izda na podlagi ustreznih pravil za prevoz živih
živali, pri čemer se upoštevajo vidiki nevarnega blaga. Organi, pristojni za določitev teh
pogojev in pravil za odobritev, se določijo na nacionalni ravni.
Če ni odobritve pristojnega organa nobene države pogodbenice ADR, lahko pristojni organ
države pogodbenice ADR prizna odobritev, ki jo je izdal pristojni organ države, ki ni
pogodbenica ADR.
Pravila za prevoz živali so na primer v Uredbi Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra
2004 o zaščiti živali med prevozom (Uradni list Evropske skupnosti št. L 3 z dne 5. januarja
2005), kakor je bila spremenjena.«.
V 2.2.7.2.2.1 se besedilo »Pb212« nadomesti s »Pb-212«, »Tl208 (0.36)« se nadomesti s »Tl-208
(0.36)«, »l208 (0.36)« pa s »Tl-208 (0.36)«.
V 2.2.7.2.2.2 (a) se »A2« nadomesti z »A2«.
V 2.2.7.2.3.3.6 (a) (i) se črta »enaka ali«.
V 2.2.7.2.4.1.5 (b) se številka »2.2.7.2.4.5.1« nadomesti z »2.2.7.2.4.5.2«.
2.2.8.1.9 se spremeni tako, da se glasi:
»2.2.8.1.9 Snovi, raztopine in zmesi, ki niso razvrščene v kategorijo 1 jedko za kožo ali kovine v skladu
z Uredbo (ES) št. 1272/20083, se lahko štejejo kot snovi, ki ne spadajo v razred 8.
OPOMBA: Za UN št. 1910 kalcijev oksid in UN št. 2812 natrijev aluminat, ki sta navedena v
Modalnih predpisih ZN, ne veljajo določbe ADR.«.
V 2.2.8.1.9 se opomba pod črto št. 3 spremeni tako, da se glasi:
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o
»3
razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv
67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006, objavljena v Uradnem listu
Evropske unije št. L 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1‒1355.«.
V 2.2.8.1.9 se črta opomba pod črto št. 4.
2.2.8.2.1 se spremeni tako, da se glasi:
»2.2.8.2.1 Kemično nestabilne snovi razreda 8 se sprejmejo v prevoz le, če so bili sprejeti ustrezni
previdnostni ukrepi za preprečitev možnosti nevarnega razpada ali polimerizacije med
običajnimi prevoznimi pogoji. Za previdnostne ukrepe, ki se zahtevajo za preprečitev
polimerizacije, glej posebno določbo 386 iz poglavja 3.3. Pri tem je treba posebno pozornost
nameniti temu, da se zagotovi, da posode in cisterne ne vsebujejo nobenih snovi, ki lahko te
reakcije pospešijo.«.
V 2.2.8.1.6 se opombe pod črto št. 7 do 10 preštevilčijo in postanejo opombe pod črto št. 5 do 8.
V 2.2.9.1.2 se beseda »naprave« nadomesti s »predmeti«, besedi »druge snovi« pa se nadomesti z
besedilom »druge snovi in predmeti«.
V 2.2.9.1.5 se v naslovu beseda »naprave« nadomesti s »predmeti«, besedilo »So snovi in naprave, ki
lahko ob požaru sproščajo dioksine. V to skupino spadajo poliklorirani in polihalogenirani bifenili (PCB) in
terfenili (PCT) ter predmeti, ki vsebujejo te snovi ali njihove zmesi, npr. naprave, kot so transformatorji,
kondenzatorji in hidravlične naprave.« pa se nadomesti s »So snovi in predmeti, ki lahko ob požaru
sproščajo dioksine, med katere spadajo poliklorirani bifenili (PCB) in terfenili (PCT), polihalogenirani
bifenili in terfenili ter zmesi, ki vsebujejo te snovi, in tudi predmeti, kot so transformatorji, kondenzatorji in
drugi predmeti, ki vsebujejo te snovi in njihove zmesi.«.
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V 2.2.9.1.7 se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Če v ADR ni določeno drugače (npr. za prototipe baterij in majhne proizvodne serije v
skladu s posebno določbo 310 ali poškodovane baterije v skladu s posebno določbo 376),
morajo litijeve baterije izpolnjevati zahteve v nadaljevanju.«.
V 2.2.9.1.7 se črta zadnja opomba.
V 2.2.9.1.10.1.2 se opomba pod črto št. 11 preštevilči in postane opomba pod črto št. 9.
V 2.2.9.1.10.1.3 se opomba pod črto št. 12 preštevilči in postane opomba pod črto št. 10.
V 2.2.9.1.10.2.5 se besedilo »preizkuse 107 ali 117« nadomesti s »preizkuse 107, 117 ali 123«.
V 2.2.9.1.10.2.6 se opombi pod črto št. 13 in 14 preštevilčita in postaneta opombi pod črto št. 11 in 12.
V 2.2.9.1.10.2.6 (c) se črta besedi »ali zmes«.
V 2.2.9.1.10.3.2 se opomba pod črto št. 15 preštevilči in postane opomba pod črto št. 13.
V 2.2.9.1.10.5 se v naslovu in alineji (a) sklic na opombo pod črto za »1272/2008/EC« preštevilči kot 3,
besedilo opombe pod črto št. 3 pa se spremeni tako, da se glasi:
3
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o
»
razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv
67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006, objavljena v Uradnem listu
Evropske unije št. L 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1‒1355.«.
V 2.2.9.1.10.5 se v alineji (a) črta besedilo »ali, če to še velja po navedeni uredbi, označiti z opozorilnim(i)
stavkom(i) R50, R50/53 ali R51/53 v skladu z direktivo 67/548/EEC3 ali 1999/45/EC4« in opombo pod črto
št. 4.
V 2.2.9.1.10.5 se alineja (b) spremeni tako, da se glasi:
»(b) lahko šteje kot okolju nenevarna snov (vodno okolje), če je ni treba uvrstiti v to
kategorijo v skladu z navedeno uredbo.«.
V 2.2.9.1.11 se opomba pod črto št. 17 preštevilči in postane opomba pod črto št. 14 ter spremeni tako,
da se glasi:
Glej del C direktive 2001/18/EC Evropskega parlamenta in Sveta o namernem sproščanju
»14
gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS
(Uradni list Evropskih skupnosti, št. L 106 z dne 17. aprila 2001, strani 8-14) ter Uredbo (ES)
št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (Uradni
list Evropske unije št. L 268 z dne 18. oktobra 2003, strani 1–23), ki določata postopke
odobritve za Evropsko unijo.«.
V 2.2.9.1.11 se doda nova opomba 3 (dosedanja opomba 3 se preštevilči in postane opomba 4), ki se
glasi:
»OPOMBA 3: Za gensko spremenjene žive živali, ki v skladu s trenutnim stanjem
znanstvenih dognanj nimajo znanih patogenih učinkov na ljudi, živali in rastline ter se
prevažajo v posodah, ki so primerne, da varno preprečijo pobeg živali in nepooblaščeni
dostop do njih, ne veljajo določbe ADR. Določbe, ki jih je Mednarodno združenje letalskih
prevoznikov (IATA) natančno opredelilo za zračni promet, "Predpisi o živih živalih (LAR)", se
lahko uporabijo kot smernice za ustrezne posode za prevoz živih živali.«.
V 2.2.9.1.14 se za vrstico z besedilom »kemična oprema in oprema za prvo pomoč,« doda nova vrstica z
besedilom »vozila, motorji in stroji z notranjim zgorevanjem,«.
V 2.2.9.1.14 se v opombi črta »UN št. 3166 motor z notranjim izgorevanjem ali vozilo na vnetljiv plin ali
3166 vozilo na vnetljivo tekočino ali 3166 motor z gorivno celico na vnetljiv plin ali 3166 motor z gorivno
celico na vnetljivo tekočino ali 3166 vozilo z gorivno celico na vnetljiv plin ali 3166 vozilo z gorivno celico
na vnetljivo tekočino, UN št. 3171 vozila na baterijski pogon ali 3171 stroji na baterijski pogon (mokra
baterija) (glej tudi opombo na koncu 2.2.9.1.7),«.
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V 2.2.9.1.14 se opomba pod črto št. 18 preštevilči in postane opomba pod črto št. 15.
V 2.2.9.3 se beseda »naprave« nadomesti »predmeti«.
V 2.2.9.3 se:
–
za besedilom »3151 POLIHALOGENIRANI BIFENILI, TEKOČI, ali« doda nov vpis z besedilom
»3151 HALOGENIRANI MONOMETILDIFENILMETANI, TEKOČI, ali«,
–
za besedilom »3152 POLIHALOGENIRANI BIFENILI, TRDNI, ali« doda nov vpis z besedilom
»3152 HALOGENIRANI MONOMETILDIFENILMETANI, TRDNI, ali«,
–
v tabeli pri M11 doda nove vpise po naraščajoči UN številki:
»3166
VOZILO NA VNETLJIV PLIN, ali
3166
VOZILO NA VNETLJIVO TEKOČINO, ali
3166
VOZILO Z GORIVNO CELICO NA VNETLJIV PLIN, ali
3166
VOZILO Z GORIVNO CELICO NA VNETLJIVO TEKOČINO,
3171
VOZILO NA BATERIJSKI POGON, ali
3171
NAPRAVA NA BATERIJSKI POGON
3530
MOTOR Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM ali
3530
STROJ Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM«,
–
v tabeli pri M11 besedilo »snovi, ki so med prevozom nevarne« nadomesti z besedilom »snovi in
predmeti, ki so med prevozom nevarni«, besedilo »samo naslednje snovi« pa z »samo snovi in
predmeti«.
Poglavje 2.3
V 2.3.1.4 se beseda »jeklena« nadomesti z »svinčena«.
3. DEL
Poglavje 3.1
V 3.1.2.2 se besedilo »ali z njim označiti tovorkov« nadomesti z »ali oznakah na tovorkih«.
V 3.1.2.6 se besedi »nadtlaka, velja« nadomestita z besedilom »nadtlaka ali razvoj prekomerne toplote,
ali če se kemična stabilizacija uporablja v kombinaciji z nadzorom temperature, velja«.
3.1.2.6 (a) se spremeni tako, da se glasi:
2
»(a) za tekočine in trdne snovi: če je SAPT (merjena brez inhibitorja ali z njim, če se
uporablja kemična stabilizacija) manjša ali enaka vrednosti, ki je predpisana v
2.2.41.1.21, se uporabljajo določbe iz 2.2.41.1.17, posebna določba 386 iz poglavja
3.3, posebna določba V8 iz poglavja 7.2, posebna določba S4 iz poglavja 8.5 in
zahteve poglavja 9.6, razen da se izraz "SADT" v teh odstavkih uporablja in razume
tako, da vključuje "SAPT" tudi, če posamezna snov reagira s polimerizacijo,«.
V 3.1.2.6 se doda nova opomba pod črto št. 2, ki se glasi:
za pomen izraza samopospešujoča temperatura polimerizacije (SAPT), glej 1.2.1.«.
»2
Poglavje 3.2
V 3.2.1 se v razlagi pomena kolone (17) prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Vsebuje alfanumerične
kode, ki se začnejo s črkama "VC" in alfanumerične kode, ki se začnejo s črkama "AP" in se nanašajo na
prevoz razsutega tovora.«, tretji stavek pa se spremeni tako, da se glasi: »Če v tej koloni ni navedena
posebna določba, ki jo označuje kod "VC", ali sklic na določen odstavek, ki izrecno dovoljuje ta način
prevoza, in če v stolpcu (10) ni navedena posebna določba, opredeljena s kodom "BK", ali sklic na
določen odstavek, ki izrecno dovoljuje ta način prevoza, prevoz razsutega tovora ni dovoljen.«.
Tabela A v poglavju 3.2
Pri UN št. 1005 in 3516 se v koloni (6) doda »379«.
Pri UN št. 1006, 1013, 1046, 1056, 1065, 1066, 1956 in 2036 se v koloni (6) doda »378«.
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Pri UN št. 1010, 1051, 1060, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087, 1092, 1093, 1143, 1167, 1185, 1218, 1246,
1247, 1251, 1301, 1302, 1303, 1304, 1545, 1589, 1614, 1724, 1829, 1860, 1917, 1919, 1921, 1991,
2055, 2200, 2218, 2227, 2251, 2277, 2283, 2348, 2352, 2383, 2396, 2452, 2521, 2527, 2531, 2607,
2618, 2838, 3022, 3073 in 3079 se v koloni (6) doda »386«, v koloni (16) se doda »V8«, v koloni (19) pa
»S4«.
Pri UN št. 1092 se v koloni (11) črta »TP33«.
Pri UN št. 1098, 1143, 1163, 1238, 1239, 1244, 1595, 1695, 1752, 1809, 2334, 2337, 2646 in 3023 se v
koloni (11) črta »TP35«.
Pri UN št. 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 in 1999 se pri
vsakem prvem vpisu za embalažno skupino III v koloni (6) črta »640E«.
Pri UN št. 1135, 1182, 1251, 1541, 1580, 1605, 1670, 1810, 1834, 1838, 1892, 2232, 2382, 2474, 2477,
2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2521, 2605, 2606, 2644, 2668, 3079 in 3246 se v
koloni (11) črta »TP37«.
Pri UN št. 1202 se v koloni (2) besedilo »EN 590:2009 + A1:2010« nadomesti z »EN 590:2013 +
AC:2014«, in sicer dvakrat.
Pri UN št. 1202 (vsi vpisi), 1203, 1223, 1268 (vsi vpisi), 1863 (vsi vpisi) in 3475 se v koloni (6) črta »363«.
Pri UN št. 1334, 1350, 1454, 1474, 1486, 1498, 1499, 1942, 2067, 2213, 3077, 3377 in 3378 (embalažna
skupina III) se v koloni (10) doda »BK3«.
Pri UN št. 1361 in 3088, embalažna skupina III, se v koloni (6) doda »665«.
Pri UN št. 1415 se v koloni (10) doda »T9«, v koloni (11) pa »TP7 TP33«.
Pri UN št. 1845 se besedilo »NE SPADA V ADR – če se uporablja kot hladilno sredstvo, glej 5.5.3«
nadomesti z »NE SPADA V ADR, razen razdelka 5.5.3«.
Pri UN št. 1950 (vsi vpisi) se v koloni (8) besedilo »LP02« nadomesti z »LP200«.
Pri UN št. 1966 se v koloni (11) črta »TP23«.
Pri UN št. 2000 se v koloni (6) doda »383«.
Pri UN št. 2015 (oba vpisa) se v koloni (14) črki »OX« nadomestita s »FL«.
Pri UN št. 2211 se v koloni (6) številka »207« nadomesti s »382«.
Pri UN št. 2211 in 3314 se v koloni (18) doda »CV36«.
Pri UN št. 2777 (vsi vpisi) se v koloni (2) besedilo »ŽIVO SREBROV PESTICID« nadomesti z »PESTICID
NA OSNOVI ŽIVEGA SREBRA«.
Pri UN št. 2778 (oba vpisa) se v koloni (2) besedi »ŽIVOSREBROV PESTICID« nadomestita z besedilom
»PESTICID NA OSNOVI ŽIVEGA SREBRA«.
Pri UN št. 2813 (vsi vpisi) se v koloni (9a) črta »PP83«.
Pri UN št. 2814 (prvi vpis), 2900 (prvi vpis), 3077 in 3082 se v koloni (15) črka »(E)« nadomesti s »(-)«.
Pri UN št. 2815 se v koloni (5) doda »+ 6.1«, v koloni (3b) se »C7« nadomesti s »CT1«, v koloni (20) pa
»80« s »86«.
Pri UN št. 2977 in 2978 se v koloni (5) pred »+ 8« doda »+ 6.1«, v koloni (20) pa se številka »78«
nadomesti s »768«.
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Pri UN št. 3090, 3091, 3480 in 3481 se v koloni (5) številka »9« nadomesti z besedilom »9A«, v koloni (8)
pa se doda »P910«.
Pri UN št. 3091 in 3481 se v koloni (6) doda »310«.
Pri UN št. 3011 (vsi vpisi) in 3012 (vsi vpisi) se v koloni (2) besedi »ŽIVOSREBROV PESTICID«
nadomestita z besedilom »PESTICID NA OSNOVI ŽIVEGA SREBRA«.
Pri UN št. 3151 se v koloni (2) besedilo spremeni tako, da se glasi: »POLIHALOGENIRANI BIFENILI,
TEKOČI ali HALOGENIRANI MONOMETILDIFENILMETANI, TEKOČI ali POLIHALOGENIRANI
TERFENILI, TEKOČI«.
Pri UN št. 3152 se v koloni (2) besedilo spremeni tako, da se glasi: »POLIHALOGENIRANI BIFENILI,
TRDNI ali HALOGENIRANI MONOMETILDIFENILMETANI, TRDNI ali POLIHALOGENIRANI
TERFENILI, TRDNI«.
Vpisa za UN št. 3166 in 3171 se spremenita tako, da se glasita:
(1)

(2)

(3a) (3b) (4)

(5)

(6)

»3166

VOZILO NA VNETLJIV PLIN ali VOZILO NA
VNETLJIVO TEKOČINO ali VOZILO Z GORIVNO
CELICO NA VNETLJIV PLIN ali VOZILO Z
GORIVNO CELICO NA VNETLJIVO TEKOČINO

9

M11

312
385
666
667
669

3171

VOZILO NA BATERIJSKI POGON ali NAPRAVA
NA BATERIJSKI POGON

9

M11

240
666
667
669«.

(7a) do (20)

Pri UN št. 3257 (oba vpisa) se v koloni (6) doda »668«.
Pri UN št. 3269 (embalažna skupina II in III) se v koloni (2) za dosedanjim opisom doda besedilo », na
osnovi tekočine«.
Pri UN št. 3507 se v koloni (3) številka »8« nadomesti s »6.1«, v koloni (5) se »8« nadomesti s »6.1+8«, v
koloni (8) pa se besedilo »P805« nadomesti s »P603«.

1.4C

0510 RAKETNI MOTORJI

Embalažna skupina

II

(4)

(5)

Nalepke nevarnosti

4.1

1.4

+6.1

1.4

+6.1

1

+6.1

1

Posebne določbe

340

236

(6)

5
kg

0

0

0

0

E0

E0

E0

E0

E0

(7b)

Omejene in izvzete
količine
(7a)

(8)

Navodilo za
pakiranje

PP67 MP23

PP67 MP23

PP67 MP22

P412

LP101 L1

P130

LP101 L1

P130

LP101 L1

P130

(9b)

Skupno
pakiranje

PP67 MP23

(9a)

Posebni pogoji
pakiranja

LP101 L1

P130

(10)

(11)

Kod cisterne
(12)

Posebne
določbe
(13)

Vozila za prevoz cistern
(14)

Prevozna skupina
(Kod omejitve za predore)

(E)

2

(E)

2

(E)

2

(C5000D)

1

(B1000C)

1

(15)

Posebni pogoj za prevoz

Tovorki

V2

V2

V2

V2

(16) (17)

(18)

CV3

CV2

CV1

CV28

CV3

CV2

CV1

CV28

CV3

CV2

CV1

CV28

CV3

CV2

CV1

(19)

S1

S1

S1

S1
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(20)
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3527 POLIESTRSKA
4.1 F4
SMOLA,
VEČKOMPONENTNA,
na osnovi trdne snovi

1

1.4G

(3b)

0303 STRELIVO, DIMNO, z 1
ločilno ali izmetno ali
pogonsko polnitvijo, ki
vsebuje snovi, ki so
strupene ob vdihovanju

UN št.

1.3G

(3a)

Razred

0016 STRELIVO, DIMNO, z 1
ločilno ali izmetno ali
pogonsko polnitvijo, ki
vsebuje snovi, ki so
strupene ob vdihovanju

(2)

Razvrstitveni kod

1.2G

Ime in opis

(1)

ADR cisterne

Št.

»0015 STRELIVO, DIMNO, z 1
ločilno ali izmetno ali
pogonsko polnitvijo, ki
vsebuje snovi, ki so
strupene ob vdihovanju

Navodila

1350 /

Posebne
določbe

UN premične
cisterne in
zabojniki za
razsuto blago
Razsuti tovor

Embalaža

Nakladanje,
razkladanje in
delo

Na ustrezno mesto po naraščajočih UN številkah in po potrebi abecednem redu v koloni (2) se dodajo novi vpisi:

Prevoz
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Ime in opis

(2)

UN št.

(1)

Razred

(3a)

(4)

Razvrstitveni kod

(3b)

3528 MOTOR Z
3
NOTRANJIM
ZGOREVANJEM NA
VNETLJIVO
TEKOČINO ali MOTOR
Z GORIVNO CELICO
NA VNETLJIVO
TEKOČINO ali STROJ
Z NOTRANJIM
ZGOREVANJEM NA
VNETLJIVO
TEKOČINO ali STROJ
Z GORIVNO CELICO
NA VNETLJIVO
TEKOČINO

F3

(5)

Nalepke nevarnosti

3

III 4.1

Embalažna skupina

3527 POLIESTRSKA
4.1 F4
SMOLA,
VEČKOMPONENTNA,
na osnovi trdne snovi

(6)

Posebne določbe

669

667

363

340

236

0

5
kg

E0

E0

(7b)

Omejene in izvzete
količine
(7a)

(8)

Navodilo za
pakiranje

P005

P412

Posebni pogoji
pakiranja
(9a)

Skupno
pakiranje
(9b)

(10)

Navodila
(11)

ADR cisterne

Kod cisterne
(12)

Posebne
določbe
(13)

Vozila za prevoz cistern
(14)

Prevozna skupina
(Kod omejitve za predore)

(E)

3

(15)

Posebni pogoj za prevoz

Razsuti tovor

Tovorki
(16) (17)

Nakladanje,
razkladanje in
delo
(18)

(19)

Prevoz

Embalaža

Posebne
določbe

UN premične
cisterne in
zabojniki za
razsuto blago
Št. nevarnosti
(20)
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Razred

UN št.

(3b)

4.1 PM1

4.1 PM1

3531 SNOV, KI
POLIMERIZIRA,
TRDNA,
STABILIZIRANA,
N.D.N.

3532 SNOV, KI
POLIMERIZIRA,
TEKOČA,
STABILIZIRANA,
N.D.N.

M11

(3a)

Razvrstitveni kod

3530 MOTOR Z
9
NOTRANJIM
ZGOREVANJEM ali
STROJ Z NOTRANJIM
ZGOREVANJEM

(2)

Embalažna skupina

9

2.1

(5)

Nalepke nevarnosti
(6)

Posebne določbe

386

274

386

274

669

667

363

669

363
667

0

0

0

E0

E0

E0

E0

(7b)

Omejene in izvzete
količine
(7a)

0

(8)

Navodilo za
pakiranje

PP92

(9a)

Posebni pogoji
pakiranja

PP93

IBC03 B19

P001

IBC07 B18

P002

P005

P005

Skupno
pakiranje
(9b)

T7

T7

(10)

TP6

TP4

TP33

TP6

TP4

(11)

Kod cisterne

L4BN+

SGAN+

(12)

Posebne
določbe

TU30
TE11

TE11

TU30

(13)

Vozila za prevoz cistern

AT

AT

(14)

Prevozna skupina
(Kod omejitve za predore)

2
(D)

(D)

2

(15)

Razsuti tovor

Tovorki

V1

V1

(16) (17)

CV15
CV22

CV22

CV15

(18)

(19)

Št. nevarnosti

40

40

(20)
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III 4.1

(4)
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Ime in opis

(1)

Posebni pogoj za prevoz
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3529 MOTOR Z
2
NOTRANJIM
ZGOREVANJEM NA
VNETLJIV PLIN ali
MOTOR Z GORIVNO
CELICO NA VNETLJIV
PLIN ali STROJ Z
NOTRANJIM
ZGOREVANJEM NA
VNETLJIV PLIN ali
STROJ Z GORIVNO
CELICO NA VNETLJIV
PLIN

Navodila

ADR cisterne

Nakladanje,
razkladanje in
delo

Embalaža

Posebne
določbe

UN premične
cisterne in
zabojniki za
razsuto blago

Prevoz

Stran
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(4)

III

(3b)

4.1 PM2

UN št.
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Poglavje 3.3
V 3.3.1 se:
–
dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Če posebna določba vključuje zahtevo za
označitev embalaže, morajo biti izpolnjene določbe iz 5.2.1.2 (a) in (b). Če je zahtevana oznaka
v obliki posebnega besedila, navedenega v narekovajih, kot npr. "poškodovane litijeve baterije",
mora biti velikost znakov najmanj 12 mm, če ni drugače navedeno v posebni določbi ali drugje v
ADR.«,
–
v posebni določbi 172 (b) besedilo »vozilo ali zabojnik« nadomesti s »tovorno prevozno enoto«,
–
v posebni določbi 188 alineja (f) spremeni tako, da se glasi:
»(f) vsak tovorek mora biti označen z ustrezno oznako za litijevo baterijo, kot je prikazana v
5.2.1.9.
Ta zahteva ne velja za:
(i)

tovorke, ki vsebujejo samo v opremo vgrajene baterije v obliki gumba (vključno s
ploščami s tiskanim vezjem) in

(ii)

–
–

–
–
–
–
–
–

–

tovorke, ki ne vsebujejo več kot štiri celice ali dve bateriji, ki so vgrajene v opremo,
če nista v pošiljki več kot dva tovorka,«,
v posebni določbi 188 črta alineja (g), dosedanji alineji (h) in (i) pa postaneta alineji (g) in (h),
v posebni določbi 188 za dosedanjim besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Baterija s samo eno celico, kot je opredeljena v podrazdelku 38.3.2.3 III. dela Priročnika
preizkusov in meril, se šteje za "celico" in se za namene te posebne določbe prevaža v skladu z
zahtevami za "celice".«,
v posebni določbi 207 besedilo »Polimeri v zrnati obliki in plastične« nadomesti z besedo
»Plastične«,
v posebni določbi 216 besedilo », vozila ali zabojnika« nadomesti z »ali tovorne prevozne
enote«,
v posebni določbi 217 besedilo », vozila ali zabojnika« nadomesti z »ali tovorne prevozne
enote«,
v posebni določbi 218 besedilo », vozila ali zabojnika« nadomesti z »ali tovorne prevozne
enote«,
v posebni določbi 225 besedilo »za ustrezni plin« nadomesti z »za ustrezno nevarno blago«,
posebna določba 236 spremeni tako, da se glasi:
»236 Večkomponentne poliestrske smole vsebujejo dve sestavini: osnovni produkt (razred 3 ali
razred 4.1, embalažna skupina II ali III) in sredstvo za aktiviranje (organski peroksid).
Organski peroksid mora biti vrste D, E ali F, ki ne zahteva nadzora temperature. Osnovni
produkt mora po merilih za razred 3 oziroma razred 4.1 spadati v embalažno skupino II
ali III. Količinska omejitev iz kolone (7a) tabele A v poglavju 3.2 velja za osnovni
produkt.«,
posebna določba 240 spremeni tako, da se glasi:
»240 Vpis velja samo za vozila, ki jih poganjajo mokre, natrijeve, litijeve kovinske ali litijeve
ionske baterije, in za naprave, ki jo poganjajo mokre ali natrijeve baterije, in se prevažajo
s temi vgrajenimi baterijami. Litijeve baterije morajo izpolnjevati zahteve iz 2.2.9.1.7,
razen če ni drugače določeno v posebni določbi 667.
Za namen te posebne določbe so vozila naprave na lastni pogon, namenjene prevozu
ene ali več oseb ali blaga. Primeri takih vozil so avtomobili na električni pogon, motorji,
skuterji, tri- in štirikolesna vozila ali motorji, tovorna vozila, lokomotive, kolesa (kolesa s
pedali z električnim motorjem) in druga vozila te vrste (na primer samouravnoteževalna
vozila ali vozila, ki niso opremljena z najmanj enim sedežem), invalidski vozički, traktorji
za trato, kmetijske in gradbene naprave na lastni pogon, čolni in letala. Vključuje tudi
vozila, ki se prevažajo v embalaži. V tem primeru se nekateri deli vozila lahko snamejo iz
okvirja, da se prilegajo embalaži.
Primeri naprav so vrtne kosilnice, čistilni stroji ali modeli plovil in modeli letal. Naprave na
litijeve kovinske ali litijeve ionske baterije se uvrsti v ustrezni vpis UN 3091 LITIJEVE
KOVINSKE BATERIJE, V OPREMI, ali UN 3091 LITIJEVE KOVINSKE BATERIJE,
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PAKIRANE Z OPREMO, ali UN 3481 LITIJEVE IONSKE BATERIJE, V OPREMI, oziroma
UN 3481 LITIJEVE IONSKE BATERIJE, PAKIRANE Z OPREMO. Hibridna električna
vozila, ki jih hkrati poganjajo motor z notranjim zgorevanjem in mokre baterije, natrijeve
baterije, litijeve kovinske ali litijeve ionske baterije, ki se prevažajo z vgrajeno baterijo ali
baterijami, se uvrsti v ustrezni vpis UN 3166 VOZILO NA VNETLJIV PLIN oziroma UN
3166 VOZILO NA VNETLJIVO TEKOČINO. Vozila, ki vsebujejo gorivno celico, se uvrsti v
ustrezni vpis UN 3166 VOZILO Z GORIVNO CELICO NA VNETLJIV PLIN ali UN 3166
VOZILO Z GORIVNO CELICO NA VNETLJIVO TEKOČINO.

–

Poleg baterij lahko vozila vsebujejo drugo nevarno blago (npr. gasilne aparate,
akumulatorje ali varnostne naprave na stisnjeni plin), ki se zahteva za njihovo delovanje
ali varno obratovanje, ne da bi veljale kakršne koli dodatne zahteve za to drugo nevarno
blago, razen če v ADR ni drugače določeno.«,
posebna določba 310 spremeni tako, da se glasi:
»310 Zahteve za preizkušanje iz podrazdelka 38.3 III. dela Priročnika preizkusov in meril ne
veljajo za proizvodne serije z največ 100 celicami in baterijami ali za predproizvodne
prototipe celic in baterij, če se ti prevažajo na preizkušanje in so pakirani v skladu z
navodilom za pakiranje P910 iz 4.1.4.1.
V prevozni listini mora biti navedba "Prevoz v skladu s posebno določbo 310".
Poškodovane ali pokvarjene celice ali baterije oziroma celice in baterije, ki jih vsebuje
oprema, se morajo prevažati v skladu s posebno določbo 376 in pakirati v skladu z
navodilom za pakiranje P908 iz 4.1.4.1 oziroma LP904 iz 4.1.4.3.

–

Celice ali baterije oziroma celice in baterije, vsebovane v opremi, ki se prevažajo za
odlaganje ali reciklažo, se lahko pakirajo v skladu s posebno določbo 377 in navodilom
za pakiranje P909 iz 4.1.4.1.«,
posebna določba 312 spremeni tako, da se glasi:
»312 Vozila z motorjem z gorivno celico se uvrstijo v UN 3166 VOZILO Z GORIVNO CELICO
NA VNETLJIVI PLIN oziroma UN 3166 VOZILO Z GORIVNO CELICO NA VNETLJIVO
TEKOČINO. Vpisi vključujejo hibridna električna vozila, ki jih hkrati poganjata gorivna
celica in motor z notranjim zgorevanjem z mokrimi, natrijevimi, litijevimi kovinskimi ali
litijevimi ionskimi baterijami, ki se prevažajo z vgrajeno baterijo ali baterijami.
Druga vozila, ki imajo motor z notranjim zgorevanjem, se uvrstijo v UN 3166 VOZILO NA
VNETLJIV PLIN oziroma UN 3166 VOZILO NA VNETLJIVO TEKOČINO. Vpisa
vključujeta hibridna električna vozila, ki jih hkrati poganjajo motor z notranjim
zgorevanjem in mokre, natrijeve, litijeve kovinske ali litijeve ionske baterije, ki se
prevažajo z vgrajeno baterijo ali baterijami.

–
–
–
–
–

Litijeve baterije morajo izpolnjevati zahteve iz 2.2.9.1.7, razen če ni drugače določeno v
posebni določbi 667.«,
posebna določba 317 spremeni tako, da se glasi:
»317 "Cepljiva – izvzeta" se nanaša samo na tiste cepljive snovi in tovorke, ki vsebujejo
cepljive snovi, ki so izvzete v skladu z 2.2.7.2.3.5.«,
v posebni določbi 327 besedilo »Pred nenamerno izpraznitvijo« nadomesti s »Pred
premikanjem in nenamerno izpraznitvijo«, besedilo »LP02« pa se nadomesti z »LP200«,
v posebni določbi 335 besedilo », vozila ali zabojnika« nadomesti s »tovorne prevozne enote«,
in sicer dvakrat, besedilo »Vozilo ali zabojnik morata« pa se nadomesti s »Tovorna prevozna
enota mora«,
v posebni določbi 356 črta »vgrajeni v vozila, vagone, plovila ali zrakoplove ali v dokončane
dele ali so«,
posebna določba 363 spremeni tako, da se glasi:
»363 (a)
Vpis se nanaša na motorje ali stroje, ki jih poganja gorivo in so uvrščeni med
nevarno blago zaradi sistemov notranjega zgorevanja ali gorivnih celic (npr. motorji
z notranjim zgorevanjem, generatorji, kompresorji, turbine, grelne enote itd.), razen
opreme vozila, ki je v skladu s posebno določbo 666 uvrščena v UN 3166.
OPOMBA: Vpis se ne nanaša na opremo iz 1.1.3.2 (a), (d) in (e), 1.1.3.3 in 1.1.3.7.
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Za motorje ali stroje, ki so brez tekočega ali plinskega goriva in ne vsebujejo
drugega nevarnega blaga, ne veljajo določbe ADR.
OPOMBA 1: Za motor ali stroj se šteje, da je brez tekočega goriva takrat, ko je
tekoče gorivo iztočeno iz rezervoarja, motor ali stroj pa zaradi pomanjkanja goriva
ne more delovati. Delov motorja ali stroja, kot so cevi za gorivo, filtri za gorivo in
šobe za vbrizgavanje goriva, ni treba očistiti, izprazniti ali izprati, da se šteje, da je
motor ali stroj brez tekočega goriva. Poleg tega rezervoarja za tekoče gorivo ni
treba očistiti ali izprati.
OPOMBA 2: Za motor ali stroj se šteje, da je brez plinskega goriva, če so
rezervoarji za plinsko gorivo brez tekočine (velja za utekočinjene pline), tlak v
rezervoarjih pa ne presega dveh barov, zaporni ventil ali izolacijski ventil pa je
zaprt in zavarovan.

(c)

Motorji in stroji, ki vsebujejo goriva, ki izpolnjujejo merila za uvrstitev v razred 3, se
uvrstijo v UN 3528 MOTOR Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM NA VNETLJIVO
TEKOČINO ali UN 3528 MOTOR Z GORIVNO CELICO NA VNETLJIVO
TEKOČINO ali UN 3528 STROJ Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM NA VNETLJIVO
TEKOČINO ali UN 3528 STROJ Z GORIVNO CELICO NA VNETLJIVO
TEKOČINO, kakor je primerno.

(d)

Motorji in stroji, ki vsebujejo goriva, ki izpolnjujejo merila za uvrstitev med vnetljive
pline razreda 2, se uvrstijo v UN 3529 MOTOR Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM
NA VNETLJIV PLIN ali UN 3529 MOTOR Z GORIVNO CELICO NA VNETLJIV
PLIN ali UN 3529 STROJ Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM NA VNETLJIV PLIN ali
UN 3529 STROJ Z GORIVNO CELICO NA VNETLJIV PLIN, kakor je primerno.
Motorji in stroji na vnetljiv plin in vnetljivo tekočino se uvrstijo v ustrezni vpis UN št.
3529.

2

(e)

Motorji in stroji, ki vsebujejo tekoča goriva, ki izpolnjujejo merila iz 2.2.9.1.10 za
uvrstitev med okolju nevarne snovi in ne izpolnjujejo razvrstitvenih meril katerega
koli drugega razreda, se uvrstijo v vpise UN 3530 MOTOR Z NOTRANJIM
ZGOREVANJEM ali UN 3530 STROJ Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM, kakor je
primerno.

(f)

Razen goriv lahko motorji ali stroji vsebujejo drugo nevarno blago (npr. baterije,
gasilne aparate, akumulatorje na stisnjeni plin ali varnostne naprave), ki se
zahtevajo za njihovo delovanje ali varno obratovanje brez dodatnih zahtev za to ali
drugo nevarno blago, če v ADR ni drugače določeno. Kljub temu pa morajo litijeve
baterije izpolnjevati zahteve iz 2.2.9.1.7, razen če ni drugače določeno v posebni
določbi 667.

(g)

Za motorje ali stroje ne veljajo druge zahteve ADR, če so izpolnjene te zahteve:
(i)

Motor ali stroj, vključno s posodo, ki vsebuje nevarno blago, mora
izpolnjevati zahteve za izdelavo, ki jih določi pristojni organ v državi
izdelave.2

(ii)

Vsi ventili ali odprtine (npr. oddušniki) morajo biti med prevozom zaprti.

(iii)

Motorji ali stroji morajo biti usmerjeni tako, da se prepreči nenamerno
iztekanje nevarnega blaga, in zavarovani s sredstvi, ki so zmožna zadržati

Npr. v skladu 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. 24–86).
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motorje ali stroje in tako preprečiti vsako premikanje med prevozom, ki bi
spremenilo postavitev ali povzročilo poškodbe.
(iv)

Za UN št. 3528 in 3530:
Če motor ali stroj vsebuje več kot 60 l tekočega goriva in ima prostornino
nad 450 l, vendar ne več kot 3000 l, mora biti označen z nalepkami
nevarnosti na dveh nasprotnih straneh v skladu s 5.2.2.
Če motor ali stroj vsebuje več kot 60 l tekočega goriva in ima prostornino
nad 3000 l, mora biti označen s tablo (veliko nalepko) nevarnosti na dveh
nasprotnih straneh. Table (velike nalepke) nevarnosti morajo ustrezati
nalepkam nevarnosti, ki se zahtevajo v koloni (5) tabele A poglavja 3.2 in
morajo izpolnjevati specifikacije iz 5.3.1.7. Table (velike nalepke) nevarnosti
morajo biti nameščene na podlago kontrastne barve ali pa morajo biti
obrobljene s prekinjeno ali neprekinjeno črto.

(v)

Za UN št. 3529:
Če ima rezervoar za gorivo motorja ali stroja prostornino nad 450 l, vendar
ne več kot 1000 l, mora biti označen z nalepko nevarnosti na dveh
nasprotnih straneh v skladu s 5.2.2.
Če ima rezervoar za gorivo motorja ali stroja prostornino nad 1000 l, mora
biti označen s tablo (veliko nalepko) nevarnosti na dveh nasprotnih straneh.
Table (velike nalepke) nevarnosti morajo ustrezati nalepkam nevarnosti, ki
se zahtevajo v koloni (5) tabele A poglavja 3.2 in morajo izpolnjevati
specifikacije iz 5.3.1.7. Table (velike nalepke) nevarnosti morajo biti
nameščene na podlago kontrastne barve ali pa morajo biti obrobljene s
prekinjeno ali neprekinjeno črto.

(vi)

–

–

–
–
–
–
–

–
–
–

Prevozna listina v skladu s 5.4.1 se zahteva samo, če motor ali stroj vsebuje
več kot 1000 l tekočega goriva (za UN št. 3528 in 3530) ali če ima rezervoar
za gorivo prostornino več kot 1000 l (za UN št. 3529).

Prevozna listina mora vsebovati dodatno navedbo "Prevoz v skladu s
posebno določbo 363".«,
v posebni določbi 369 prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V skladu z 2.1.3.5.3 (a) je ta radioaktivna snov v izvzetem tovorku, ki ima strupene in
jedke lastnosti, uvrščena v razred 6.1 in ima dodatni nevarni lastnosti radioaktivno in
jedko.«,
v posebni določbi 369 tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Poleg določb, ki veljajo za prevoz jedkih snovi z dodatno nevarnostjo razreda 6.1,
veljajo tudi določbe iz 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 (b), 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) do (5.4) in
(6).«,
v posebni določbi 369 številka »2.2.7.2.3.6« nadomesti z »2.2.7.2.3.5«,
v posebni določbi 370 v drugi alineji besedilo »ni preobčutljiv, da bi se uvrstil v razred 1«
nadomesti z »daje pozitiven rezultat«.,
v posebni določbi 373 (a) besedilo »ISO 9001:2008« nadomesti z »ISO 9001«,
v posebni določbi 373 (b) (i) in (c) (ii) za besedo »absorpcijskega« doda besedi »ali
adsorpcijskega«,
v posebni določbi 376 beseda »organ.« nadomesti z besedilom »organ države pogodbenice
ADR, ki lahko tudi prizna odobritev, ki jo je izdal pristojni organ države, ki ni pogodbenica ADR,
če je bila ta odobritev izdana v skladu s postopki, ki veljajo po RID, ADR, ADN, IMDG Code ali
ICAO tehničnih navodilih. V tem primeru se celice in baterije uvrstijo v prevozno skupino 0.«,
za posebno določbo 377 besedilo »378-499 (Rezervirano)«, nadomesti s »387–499
(Rezervirano)«,
v posebni določbi 528 beseda »predmeti« nadomesti s »snovi«,
v posebni določbi 529 besedilo »Živosrebrov (I) klorid (kalomel) je snov razreda 9 (UN št.
3077)« nadomesti z »Živosrebrov klorid (kalomel) je snov razreda 6.1 (UN št. 2025)«,
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v posebni določbi 531 za besedilom »razreda 4.1« doda »(UN št. 2555, 2556 ali 2557)«,
posebna določba 581 spremeni tako, da se glasi:
»581 V vpis spadajo zmesi propadiena z enim do štirih odstotkov metilacetilena in naslednje
zmesi:
Zmes

Vsebnost, prostorninski odstotki
metilacetilen in
propadien, največ

P1
–
–

63

propan in
propilen, največ
24

C4-nasičeni
ogljikovodiki,
največ
14

Dovoljeno tehnično
ime za namene iz
5.4.1.1
"Zmes P1"

P2
48
50
5
"Zmes P2"«,
v posebni določbi 633 beseda »napis« nadomesti z »oznaka«, beseda »Napis« pa z »Oznaka«,
v posebni določbi 636 (b) besedilo pred pododstavkom (i) spremeni tako, da se glasi:
»(b) Druge določbe ADR, vključno s posebno določbo 376 in odstavkom 2.2.9.1.7, ne
veljajo do vmesnega predelovalnega obrata:
–

za litijeve celice in baterije, katerih posamezna bruto masa ne presega
500 g, ali litijeve ionske celice z maksimalno zmogljivostjo 20 Wh, litijeve
ionske baterije z maksimalno zmogljivostjo 100 Wh, litijeve kovinske celice,
ki ne vsebujejo več kot 1 g litija, in litijeve kovinske baterije, ki skupno ne
vsebujejo več kot 2 g litija, ki niso vsebovane v opremi, zbrane in predane v
prevoz zaradi sortiranja, odlaganja ali recikliranja, ter tudi

–

litijeve celice in baterije, ki so vsebovane v opremi iz zasebnih gospodinjstev
in so dane v prevoz zaradi odprave onesnaževanja, demontaže, recikliranja
ali odlaganja,
OPOMBA: "Oprema iz zasebnih gospodinjstev" je oprema, ki prihaja iz
zasebnih gospodinjstev, in oprema, ki prihaja iz komercialnih, industrijskih,
institucionalnih in drugih virov ter je zaradi svoje narave in količine podobna
opremi iz zasebnih gospodinjstev. Oprema, ki jo lahko uporabljajo tako
zasebna gospodinjstva kot tudi uporabniki, ki niso zasebna gospodinjstva,
se v vsakem primeru šteje kot oprema iz zasebnih gospodinjstev.

–
–

–

–
–
–

če so izpolnjeni naslednji pogoji:«,
v posebni določbi 636 (b) (i) besedi »se upoštevajo« nadomestita z »upoštevajo se«,
posebna določba 636 (b) (iii) spremeni tako, da se glasi:
»(iii) so tovorki označeni z "LITIJEVE BATERIJE ZA ODLAGANJE" ali "LITIJEVE
BATERIJE ZA RECIKLIRANJE", kot je primerno.
Če se oprema, ki vsebuje litijeve celice ali baterije, prevaža nepakirana ali
na paletah v skladu z navodilom za pakiranje P909 (3) iz 4.1.4.1, se ta
oznaka lahko namesti tudi na zunanjo površino vozil ali zabojnikov.«,
4
4
v posebni določbi 655 besedilo »direktivo 97/23/EC « nadomesti z »Direktivo 97/23/EC ali
5
Direktivo 2014/68/EU « (dvakrat) in doda nova opomba pod črto št. 5, ki se glasi:
Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o
»5
harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti tlačne opreme
na trgu (PED) (Uradni list Evropske unije št. L 189 z dne 27. junija 2014, str. 164–259).«,
dosedanje opombe pod črto št. 5 do 9 preštevilčijo in postanejo opombe pod črto št. 6 do 10,
v posebni določbi 658 (b) za besedo »vozilu« doda besedilo »ali velikem zabojniku«,
v posebni določbi 660 besedilo opombe pod črto št. 6 (dosedanja opomba pod črto št. 5)
spremeni tako, da se glasi:
Pravilnik ECE št. 67 (Enotni predpisi o homologaciji:
»6
I.

posebne opreme vozil kategorij M in N, ki za pogon uporabljajo utekočinjene naftne
pline,
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II.

–
–
–

vozil kategorij M in N, ki so opremljena s posebno opremo za uporabo
utekočinjenih naftnih plinov v pogonskem sistemu, kar zadeva vgradnjo te
opreme.).«,
v posebni določbi 663 za besedama »polihalogenirani bifenili« doda », halogenirani
monometildifenilmetani«,
v posebni določbi 664 (a) (ii) zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Varjenje mora biti
izvedeno v skladu s prvim odstavkom 6.8.2.1.23, razen če se smejo za potrditev kakovosti
varjenja uporabljati druge primerne metode.«,
v posebni določbi 664 (e) zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »V tem primeru mora biti v
prevozni listini navedba "naprava za aditive".«.

V 3.3.1 se na ustrezno mesto po naraščajočih številkah dodajo nove posebne določbe, ki se glasijo:
»378 Detektorji sevanja, ki vsebujejo ta plin v tlačnih posodah za enkratno polnjenje, ki ne
izpolnjujejo zahtev iz poglavja 6.2 in navodil za pakiranje P200 iz 4.1.4.1, se lahko
prevažajo pod tem vpisom, če:
(a)

delovni tlak v nobeni posodi ne presega 50 barov,

(b)

prostornina posode ne presega 12 litrov,

(c)

je porušitveni tlak vsake posode najmanj trikrat večji od delovnega tlaka, kadar je
vgrajena naprava za razbremenitev tlaka, in vsaj štirikrat večji, kadar naprava za
razbremenitev tlaka ni vgrajena,

(d)

je vsaka posoda izdelana iz materiala, ki se pri lomu ne razleti,

(e)

je vsak detektor izdelan po registriranem programu zagotavljanja kakovosti,
OPOMBA: V ta namen se lahko uporabi standard ISO 9001.

(f)

se detektorji prevažajo v močni zunanji embalaži. Celotni tovorek mora biti zmožen
prestati preizkus padca na trdo površino z višine 1,2 metra, ne da bi se detektor
poškodoval ali da bi počila zunanja embalaža. Oprema, ki vključuje detektor, se
mora zapakirati v močno zunanjo embalažo, razen če je detektor enakovredno
zavarovan z opremo, v kateri je, in

(g)

prevozna listina vsebuje navedbo "Prevoz v skladu s posebno določbo 378".

Za detektorje sevanja, vključno z detektorji v sistemih odkrivanja sevanja, ne veljajo
druge zahteve ADR, če detektorji izpolnjujejo zahteve iz (a) do (f) in prostornina posod
detektorjev ne presega 50 ml.
379

Za brezvodni amonijak, ki je adsorbiran ali absorbiran v trdni snovi, ki jo vsebujejo sistemi
za razprševanje amonijaka ali posode, ki naj bi bile del takih sistemov, ne veljajo druge
določbe ADR, če so upoštevani naslednji pogoji:
(a)

adsorpcija ali absorpcija pomeni te lastnosti:
(i)

tlak v posodi pri temperaturi 20 °C je manjši od 0,6 bara,

(ii)

tlak v posodi pri temperaturi 35 °C je manjši od 1 bara,

(iii)

tlak v posodi pri temperaturi 85 °C je manjši od 12 barov,

(b)

adsorpcijski ali absorpcijski material nima nevarnih lastnosti razredov od 1 do 8,

(c)

v posodi je lahko največ 10 kg amonijaka in

(d)

posode, ki vsebujejo adsorbirani ali absorbirani amonijak, morajo izpolnjevati te
pogoje:
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(i)

posode morajo biti iz materiala, ki je združljiv z amonijakom, kot je
opredeljeno v standardu ISO 11114-1:2012,

(ii)

posode in njihova zapirala morajo biti nepredušno zaprti in biti sposobni, da
zadržijo sproščeni amonijak,

(iii)

vsaka posoda mora biti odporna proti tlaku, ki se ustvari pri 85 °C s
prostorninskim raztezkom, ki ni večji od 0,1 %,

(iv)

vsaka posoda mora biti opremljena z napravo, ki omogoča izpraznitev plina
iz posode, ko tlak preseže 15 barov, ne da bi prišlo do nasilnega preloma,
eksplozije ali izstrelitve in

(v)

vsaka posoda mora zdržati tlak 20 barov, ne da bi puščala, ko je naprava za
razbremenitev tlaka deaktivirana.

Če prevoz poteka v sistemu za doziranje amonijaka, morajo biti posode povezane z
napravo za doziranje tako, da je zagotovljeno, da ima celoten sklop enako trdnost kot
posamezna posoda.
Lastnosti mehanične trdnosti, ki so navedene v tej posebni določbi, se preizkušajo z
uporabo prototipa posode in/ali sistema za doziranje, napolnjenih do nazivne prostornine,
s povečevanjem temperature, dokler se ne doseže določeni tlak.
Rezultati preizkusa se morajo dokumentirati, biti morajo sledljivi in na zahtevo poslani
ustreznim organom.
380

(Rezervirano)

381

(Rezervirano)

382

Polimeri v kroglicah so lahko izdelani iz polistirena, poli(metilmetakrilata) ali drugega
polimeričnega materiala. Če se lahko dokaže, da se ne morejo razvili vnetljivi hlapi, ki bi
imeli za posledico vnetljivo atmosfero v skladu s preizkusom U1 (preizkusna metoda za
snovi, pri katerih obstaja verjetnost nastanka vnetljivih hlapov) iz podrazdelka 38.4.4 III.
dela Priročnika preizkusov in meril, penljivih kroglic polimerov ni treba razvrstiti v to UN
številko. Ta preizkus se opravi samo, če se namerava proučitvi ustreznost razvrstitve
snovi.

383

Za žogice za namizni tenis, ki so izdelane iz celuloida, ADR ne velja, če neto masa vsake
namiznoteniške žogice ne presega 3,0 g, njihova skupna neto masa pa ne 500 g na
tovorek.

384

(Rezervirano)

385

Vpis velja za vozila na vnetljivo tekočino ali motorje z notranjim zgorevanjem ali na
gorivne celice.
Hibridna električna vozila, ki jih hkrati poganjajo motor z notranjim zgorevanjem in mokre
baterije, natrijeve baterije, litijeve kovinske ali litijeve ionske baterije, ki se prevažajo z
vgrajenimi baterijami, se ustrezno uvrstijo v ta vpis. Vozila, ki jih hkrati poganjajo mokre
baterije, natrijeve baterije, litijeve kovinske ali litijeve ionske baterije, ki se prevažajo z
vgrajenimi baterijami, se ustrezno uvrstijo v vpis z UN št. 3171 VOZILA NA BATERIJSKI
POGON (glej posebno določbo 240).
Za namen te posebne določbe so vozila naprave na lastni pogon, namenjene prevozu
ene ali več oseb ali blaga. Primeri takih vozil so avtomobili, motorji, tovorna vozila,
lokomotive, skuterji, tri- in štirikolesna vozila ali motorji, traktorji za trato, kmetijska in
gradbena oprema na lastni pogon, čolni in letala.
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Nevarno blago, kot so baterije, zračne blazine, gasilni aparati, akumulatorji na stisnjeni
plin, varnostne naprave in drugi sestavni deli vozila, ki so potrebni za delovanje vozila ali
za varnost njegovega upravljavca ali potnikov, mora biti varno vgrajeno v vozilo in zanj ne
veljajo druge zahteve ADR. Kljub temu pa morajo litijeve baterije izpolnjevati zahteve iz
2.2.9.1.7, razen če ni drugače določeno v posebni določbi 667.
386

Če so snovi stabilizirane z nadzorom temperature, se uporabljajo določbe iz 2.2.41.1.17,
posebna določba V8 iz poglavja 7.2, posebna določba S4 iz poglavja 8.5 in zahteve iz
poglavja 9.6. Če se uporablja kemična stabilizacija, mora oseba, ki da v prevoz
embalažo, IBC ali cisterno, zagotoviti, da je raven stabilizacije zadostna, da se prepreči
nevarna polimerizacija snovi v embalaži, IBC ali cisterni pri povprečni temperaturi vsebine
50 °C oziroma 45 °C, če gre za premično cisterno. Če postane kemična stabilizacija pri
nižjih temperaturah v predvidenem času prevoza neučinkovita, mora biti zagotovljen
nadzor temperature. Med dejavnike, ki jih je treba pri tem upoštevati, spadajo prostornina
in geometrijska oblika embalaže, IBC ali cisterne, učinek morebitne izolacije, ki je
prisotna, temperatura snovi, ko je dana v prevoz, trajanje prevoza in običajni temperaturi
pogoji med prevozom (ob upoštevanju letnega časa), učinkovitost ter druge lastnosti
uporabljenega stabilizatorja, veljavne operativne kontrole, ki se zahtevajo po predpisih
(npr. zahteve za zaščito pred toplotnimi viri, vključno z drugim tovorom, ki se prevaža pri
temperaturi, ki presega temperaturo okolja) in vsi drugi ustrezni dejavniki.

665

Za črni premog, koks in antracit, ki ustrezajo kriterijem za uvrstitev v razred 4.2,
embalažna skupina III, ne veljajo določbe ADR.

666

Določbe ADR ne veljajo za vozila, uvrščena v UN št. 3166 ali 3171, in naprave na
baterijski pogon, uvrščene v UN št. 3171 v skladu s posebnimi določbami 240, 312 in
385, ter nevarno blago, ki ga vozila in naprave vsebujejo in je potrebno za obratovanje
vozil ali njihove opreme, kadar se prevažajo kot tovor, če so izpolnjeni ti pogoji:
(a)

pri tekočih gorivih morajo biti med prevozom vsi ventili med motorjem ali napravami
in rezervoarjem za gorivo zaprti, razen če je nujno, da naprava ostane v delujočem
stanju. Vozila morajo biti natovorjena pokonci, če je to potrebno, in pritrjena tako,
da se ne morejo prevrniti,

(b)

pri plinastih gorivih mora biti ventil med rezervoarjem za plin in motorjem zaprt,
električni kontakt pa prekinjen, razen če je to potrebno za obratovanje opreme,

(c)

shranjevalne sisteme za kovinski hidrid mora odobriti pristojni organ države
izdelave. Če država izdelave ni pogodbenica ADR, mora odobritev priznati pristojni
organ države pogodbenice ADR,

(d)

določbi (a) in (b) se ne uporabljata za vozila, v katerih ni tekočega ali plinskega
goriva.
OPOMBA 1: Za vozilo se šteje, da je brez tekočega goriva takrat, ko je tekoče
gorivo iztočeno iz rezervoarja, vozilo pa zaradi pomanjkanja goriva ne more
delovati. Delov vozila, kot so cevi za gorivo, filtri za gorivo in šobe za vbrizgavanje
goriva, ni treba očistiti, izprazniti ali izprati, da se šteje, da je vozilo brez tekočega
goriva. Poleg tega rezervoarja za tekoče gorivo ni treba očistiti ali izprati.
OPOMBA 2: Za vozilo se šteje, da je brez plinskega goriva, če so rezervoarji za
plinsko gorivo brez tekočine (velja za utekočinjene pline), tlak v rezervoarjih pa ne
presega 2 barov, zaporni ventil ali izolacijski ventil pa je zaprt in zavarovan.

667

(a)

Določbe iz 2.2.9.1.7 (a) se ne uporabljajo za litijeve celice ali baterije iz majhne
proizvodne serije, ki je sestavljena iz največ 100 celic ali baterij, in za
predproizvodne prototipe litijevih celic ali baterij, vgrajenih v vozilo, motor ali stroj.
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Določbe iz 2.2.9.1.7 se ne uporabljajo za litijeve celice ali baterije, vgrajene v
poškodovana ali okvarjena vozila, motor ali stroj. V takih primerih morajo biti
izpolnjeni ti pogoji:
(i)

če škoda ali okvara nima pomembnega vpliva na varnost celice ali baterije,
se lahko poškodovana in okvarjena vozila, motorji ali stroji prevažajo pod
pogoji, ki so določeni v posebni določbi 363 oziroma 666,

(ii)

če ima škoda ali okvara pomemben vpliv na varnost celice ali baterije, se
mora litijeva celica ali baterija odstraniti in prevažati v skladu s posebno
določbo 376.

Če pa celice ali baterije ni mogoče varno odstraniti ali ni mogoče preveriti njenega
stanja, se lahko vozilo, motor ali stroj vleče ali prevaža, kot je opredeljeno v
odstavku (i).
668

669

Za segrete snovi za nanos talnih označb ne veljajo določbe ADR, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
(a)

snovi ne izpolnjujejo meril nobenega drugega razreda, razen razreda 9,

(b)

temperatura zunanje površine kotla ne presega 70 °C,

(c)

kotel je zaprt tako, da se med prevozom prepreči vsaka izguba vsebine,

(d)

prostornina kotla ne presega 3000 l.

Priklopnik z opremo, ki jo poganja tekoče ali plinsko gorivo, ali sistemom za shranjevanje
in proizvodnjo električne energije, ki je namenjen uporabi med prevozom s tem
priklopnikom in je del prevozne enote, se uvrsti v UN št. 3166 ali 3171, zanj pa veljajo
enaki pogoji, kot so določeni za ti dve UN številki, kadar se prevažata kot tovor na vozilu,
če skupna prostornina rezervoarjev s tekočim gorivom ne presega 500 litrov.«.

Poglavje 3.4
V 3.4.1 (e) se številka »5.2.1.9« nadomesti s »5.2.1.10«.
3.4.11 se spremeni tako, da se glasi:
»3.4.11
Uporaba ovojne embalaže
Za ovojno embalažo, ki vsebuje nevarno blago, pakirano v omejenih količinah, velja:
Če oznake, ki prikazujejo vse nevarno blago v ovojni embalaži, niso vidne, mora biti
ovojna embalaža:
–

označena z napisom "OVOJNA EMBALAŽA". Črke napisa "OVOJNA EMBALAŽA"
morajo biti visoke vsaj 12 mm. Oznaka mora biti v enem od uradnih jezikov države
izvora, če ta jezik ni angleški, francoski ali nemški, pa še v angleščini, francoščini
ali nemščini, razen če sporazumi med državami, udeleženimi v prevozu, če
obstajajo, ne določajo drugače in

–

označena z oznakami, ki jih zahteva to poglavje.

Razen za letalski prevoz veljajo druge določbe iz 5.1.2.1 samo, če je v ovojni embalaži
drugo nevarno blago, ki ni pakirano v omejenih količinah, in se nanašajo samo na to
nevarno blago.«.
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3.4.15 se spremeni tako, da se glasi:
»3.4.15
Oznake, določene v 3.4.13, morajo biti enake kot so predpisane v 3.4.7, razen najmanjše
velikosti, ki mora znašati 250 mm x 250 mm. Oznake je treba odstraniti ali prekriti, če se
ne prevaža nevarno blago v omejenih količinah.«.
Poglavje 3.5
V 3.5.2 (b) se besedilo za prvim stavkom spremeni tako, da se glasi:
»Za tekoče nevarno blago mora vmesna ali zunanja embalaža vsebovati zadostno
količino absorpcijskega materiala, da vpije celotno vsebino notranje embalaže.
Absorpcijski material je lahko polnilni material, če je nameščen v vmesno embalažo.
Nevarno blago ne sme nevarno reagirati s polnilnim in absorpcijskim materialom ter
materialom embalaže ali zmanjšati celovitosti ali funkcije materialov. Ne glede na to, kako
je tovorek obrnjen, mora tovorek v primeru poškodbe ali prepuščanja zadržati celotno
vsebino.«.
3.5.4.3 se spremeni tako, da se glasi:
»3.5.4.3
Uporaba ovojne embalaže
Za ovojno embalažo, ki vsebuje nevarno blago v izvzetih količinah, velja:
Če oznake, ki prikazujejo vse nevarno blago v ovojni embalaži, niso vidne, mora biti
ovojna embalaža:
–

označena z napisom "OVOJNA EMBALAŽA". Črke napisa "OVOJNA EMBALAŽA"
morajo biti visoke vsaj 12 mm. Oznaka mora biti v enem od uradnih jezikov države
izvora, če ta jezik ni angleški, francoski ali nemški, pa še v angleščini, francoščini
ali nemščini, razen če sporazumi med državami, udeleženimi v prevozu, če
obstajajo, ne določajo drugače in

–

označena z oznakami, ki jih zahteva to poglavje.

Druge določbe iz 5.1.2.1 veljajo samo, če je v ovojni embalaži drugo nevarno blago, ki ni
pakirano v izvzetih količinah, in se nanašajo samo na to nevarno blago.«.
4. DEL
Poglavje 4.1
V 4.1.1 se v opombi besedilo »LP02« nadomesti z »LP200«.
V 4.1.1.1 se besedilo »med prevoznimi enotami« nadomesti z »med tovornimi prevoznimi enotami«.
V 4.1.1.5 se številka »5.2.1.9« nadomesti s »5.2.1.10«.
4.1.1.12 se besedilo pred alinejo (a) spremeni tako, da se glasi:
»Vsaka embalaža iz poglavja 6.1, namenjena za tekočine, mora uspešno opraviti
ustrezen preizkus tesnosti. Preizkus je del programa zagotavljanja kakovosti, kot je
določeno v 6.1.1.4, ki prikazuje, da je embalaža zmožna izpolnjevati zahteve preizkusa,
kot je navedeno v 6.1.5.4.3:«.
V 4.1.1.19.1 se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Uporabi se lahko tudi večja embalaža, IBC
vrste 11A ali velika embalaža, ki je ustrezne vrste, zmogljivosti in v skladu s pogoji iz 4.1.1.19.2 in
4.1.1.19.3.«.
V 4.1.1.20.1 se besedi »biti označena« nadomestita z »imeti oznako«.
V 4.1.1.20.2 se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Največja velikost nameščene tlačne posode je
omejena na 1000 litrov prostornine.« in nov predzadnji stavek, ki se glasi: »V tem primeru skupna
vsota prostornin nameščenih tlačnih posod ne sme presegati 1000 litrov.«.
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V 4.1.1.21.6 se v tabeli besedilo »EN 590:2009 + A1:2010« nadomesti z »EN 590:2013 + AC:2014«,
in sicer dvakrat.
V 4.1.1.21.6 se v tabeli pri UN št. 2815 razvrstitveni kod spremeni tako, da se glasi »CT1«.
V 4.1.2.4 se beseda »označbo« nadomesti z »oznako«.
V 4.1.3.4 se besedilo »zaboji:

4A, 4B,« nadomesti z »zaboji: 4A, 4B, 4N,«

4.1.3.8.1 (a) se spremeni tako, da se glasi:
»(a) so veliki in robustni predmeti dovolj močni, da prenesejo udarce in obremenitve
med običajnimi prevoznimi pogoji, vključno s pretovarjanjem med tovornimi
prevoznimi enotami ter med tovornimi prevoznimi enotami in skladišči ter pri
odstranjevanju s palete zaradi poznejšega ročnega ali strojnega prelaganja,«.
V 4.1.3.8.1 (e) se besedilo »ali pa na prevozno enoto ali v zabojnik« nadomesti z »ali na tovorno
prevozno enoto«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P001 doda nov posebni pogoj pakiranja »PP93«, ki se glasi:
»PP93 Za UN št. 3532 in 3534 mora biti embalaža zasnovana in izdelana tako, da je
omogočeno izpuščanje plinov ali hlapov, s čimer se prepreči ustvarjanje tlaka,
zaradi katerega bi lahko prišlo do zloma embalaža, če ne bi bilo več stabilizacije.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P002 doda nov posebni pogoj pakiranja »PP92«, ki se glasi:
»PP92 Za UN št. 3531 in 3533 mora biti embalaža zasnovana in izdelana tako, da je
omogočeno izpuščanje plinov ali hlapov, s čimer se prepreči ustvarjanje tlaka,
zaradi katerega bi lahko prišlo do zloma embalaže, če ne bi bilo več stabilizacije.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P101 besedilo »V prevozni listini mora biti navedena okrajšava
države odobritve embalaže, ki se uporablja za označevanje motornih vozil v cestnem prometu«
nadomesti z »V prevozni listini mora biti naveden razpoznavni znak države, za katero organ deluje, ki
a
se uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu «, pod tabelo pa se doda nov odstavek z
besedilom, ki se glasi:
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»a
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
V 4.1.4.1 se v navodilih za pakiranje P112 (c), P114 (b) in P406 na
koncu
posebnega
pogoja
pakiranja PP48 doda nov zadnji stavek, ki se glasi: »Embalaža iz drugih materialov z majhno količino
kovin, npr. kovinskimi zapirali ali drugo kovinsko opremo, kot je navedena v 6.1.4, se ne šteje za
kovinsko embalažo.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P130 v posebnem pogoju pakiranja PP67 besedilo »in 0502«
nadomesti z », 0502 in 0510«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P137 v posebnem pogoju pakiranja PP70 besedilo »oznaka
"POSTAVI POKONCI"« nadomesti z »oznaka v skladu s 5.2.1.10.1«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (3) (d) opomba spremeni tako, da se glasi:
»OPOMBA: Za tlačne posode iz sestavljenih materialov obdobje med pregledi ne sme
biti daljše od petih let. Obdobje med pregledi se lahko podaljša na čas, ki je določen v
tabelah 1 in 2 (tj. do 10 let), če to odobri pristojni organ ali njegov pooblaščeni organ, ki je
izdal tipsko odobritev.«.
V 4.1.4.1 se v navodilo za pakiranje P200 (3) pododstavek (f) spremeni tako, da se glasi:
»(f) najvišji delovni tlak za tlačne posode za stisnjene pline (če vrednost ni dana,
delovni tlak ne sme presegati dveh tretjin preizkusnega tlaka) ali največja(e)
stopnja(e), odvisna(e) od preizkusnega(ih) tlaka(ov) za utekočinjene in raztopljene
pline,«.
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (5) doda nov pododstavek (e), ki se glasi:
»(e) Pri utekočinjenih plinih, prekritih s stisnjenimi plini, je treba pri izračunu notranjega
tlaka v tlačni posodi upoštevati obe komponenti – utekočinjeni plin in stisnjeni plin.
Največja masa vsebine na liter prostornine ne sme presegati 0,95-kratne gostote
tekoče faze pri 50 °C. Poleg tega tekoča faza pri kateri koli temperaturi do 60 °C ne
sme popolnoma napolniti tlačne posode.
Ko so tlačne posode polne, notranji tlak pri 65 °C ne sme preseči njihovega
preizkusnega tlaka. Upoštevati je treba parni tlak in prostorninski raztezek vseh
snovi v tlačnih posodah. Če eksperimentalni podatki niso na voljo, se izvede
naslednje korake:
(i)

izračunata se parni tlak utekočinjenega plina in delni tlak stisnjenega plina
pri 15 °C (temperatura polnjenja),

(ii)

izračuna se prostorninski raztezek tekoče faze, ki je posledica segrevanja od
15 °C do 65 °C, poleg tega pa se izračuna preostala prostornina plinske
faze,

(iii)

izračuna se parni tlak stisnjenega plina pri 65 °C ob upoštevanju
prostorninskega raztezka tekoče faze,
OPOMBA: Upošteva se količnik stisljivosti stisnjenega plina pri 15 °C in
65 °C.

(iv)

izračuna se parni tlak utekočinjenega plina pri 65 °C,

(v)

skupni tlak je vsota parnega tlaka utekočinjenega plina in delnega tlaka
stisnjenega plina pri 65 °C,

(vi)

upošteva se topnost stisnjenega plina pri 65 °C v tekoči fazi.

Preizkusni tlak tlačne posode ne sme biti nižji od izračunanega skupnega tlaka
zmanjšanega za 100 kPa (1 bar).
Če za izračun ni znana topnost stisnjenega plina v tekoči fazi, se lahko preizkusni
tlak izračuna brez upoštevanja topnosti plina (pododstavek (vi)).«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (7) (a) prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»–
skladnost posode in pribora z ADR,«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (7) (a) zadnja alineja spremeni tako, da se glasi:
»–
oznake in identifikacije.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (9) zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za tlačne posode iz sestavljenih materialov obdobje med pregledi ne sme biti daljše od
petih let. Obdobje med pregledi se lahko podaljša na čas, ki je določen v tabelah 1 in 2
(tj. do 10 let), če to odobri pristojni organ ali njegov pooblaščeni organ, ki je izdal tipsko
odobritev.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (10):
–
v posebni določbi p v prvih dveh odstavkih besedilo »oziroma ISO 3807-2:2000« nadomesti z
», ISO 3807-2:2000 oziroma ISO 3807:2013«,
–
v posebni določbi p v zadnjem odstavku besedilo »ki ustrezajo standardu ISO 3807-2:2000«
nadomesti s »ki so opremljene s taljivimi varnostnimi čepi«,
–
v posebni določbi u besedilo »ISO 7866:2012« nadomesti z »ISO 7866:2012 + Cor 1:2014«.
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (11) v tabeli za vrstico s standardom »EN 13365:2002
+A1:2005« doda pet novih vrstic z besedilom, ki se glasi:
»(7) (a)
ISO
Plinske jeklenke – Varjene jeklenke, prirejene za
10691:2004
ponovno polnjenje, za utekočinjeni naftni plin (UNP) –
Postopki za preizkus pred polnjenjem, med njim in po
njem
(7) (a)
ISO
Plinske jeklenke – Svežnji jeklenk za stisnjene in
11755:2005
utekočinjene pline (razen acetilena) – Kontrola v času
polnjenja
(7) (a)
ISO
Plinske jeklenke – Jeklenke za stisnjene in
24431:2006
utekočinjene pline (razen acetilena) – Kontrola v času
polnjenja
(7) (a) in (10) ISO
Plinske jeklenke – Jeklenke za acetilen – Pogoji in
p
11372:2011
kontrolna polnjenja
OPOMBA: EN različica tega ISO standarda izpolnjuje
zahteve in se prav tako lahko uporablja.
(7) (a) in (10) ISO
Plinske jeklenke – Svežnji jeklenk za acetilen – Pogoji
p
13088:2011
in kontrola polnjenja
OPOMBA: EN različica tega ISO standarda izpolnjuje
zahteve in se prav tako lahko uporablja.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (11)

v tabeli črta zadnji dve vrstici.

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (12) in (13) na koncu pododstavka 1.1 pika nadomesti z
vejico in doda besedilo, ki se glasi: »(za opredelitev organov Xb in IS glej 6.2.3.6.1).«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (12) 4. beseda »Znak« nadomesti z »Oznako«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (13) 4. beseda »Znak« nadomesti z »Oznako«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 v tabeli 2 pri UN št. 1058 v koloni »Posebni pogoji
pakiranja« doda », z«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 v tabeli 3 črta vrstica z UN št. 1790 v prvi koloni
(FLUOROVODIKOVA KISLINA, raztopina, z več kot 85 % vodikovega fluorida).
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P206 (3) za dosedanjim besedilom doda nov odstavek, ki se
glasi:
»Pri tekočinah, prekritih s stisnjenimi plini, je treba pri izračunu notranjega tlaka v tlačni
posodi upoštevati obe komponenti – tekočino in stisnjeni plin. Če eksperimentalni podatki
niso na voljo, se izvede naslednje korake:
(a)

izračunata se parni tlak tekočine in delni tlak stisnjenega plina pri 15 °C
(temperatura polnjenja),

(b)

izračuna se prostorninski raztezek tekoče faze, ki je posledica segrevanja od 15 °C
do 65 °C, poleg tega pa se izračuna preostala prostornina plinske faze,

(c)

izračuna se parni tlak stisnjenega plina pri 65 °C ob upoštevanju prostorninskega
raztezka tekoče faze,
OPOMBA: Upošteva se količnik stisljivosti stisnjenega plina pri 15 °C in 65 °C.

(d)

izračuna se parni tlak tekočine pri 65 °C,

(e)

skupni tlak je vsota parnega tlaka tekočine in delnega tlaka stisnjenega plina pri
65 °C,

(f)

upošteva se topnost stisnjenega plina pri 65 °C v tekoči fazi.

Preizkusni tlak jeklenk ali tlačnih sodov ne sme biti nižji od izračunanega skupnega tlaka
zmanjšanega za 100 kPa (1 bar).
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Če za izračun ni znana topnost stisnjenega plina v tekoči fazi, se lahko preizkusni tlak
izračuna brez upoštevanja topnosti plina (pododstavek (f)).«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P207 v zadnjem stavku pred posebnim pogojem pakiranja za
besedo »morejo« doda »pretirano«.
V 4.1.4.1 se v navodilih za pakiranje P403 in P410 posebni pogoj pakiranja PP83 spremeni tako, da
se glasi:
»PP83 (Črtano)«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P502 posebni pogoj pakiranja PP28 spremeni tako, da se glasi:
»PP28 Za UN št. 1873 morajo biti deli embalaže, ki so v neposrednem stiku s
perklorovo kislino, iz stekla ali plastike.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P620 v pododstavku (c) dodatne zahteve 2 v tretjem stavku
besedilo »določbe o pošiljkah« nadomesti z »določbe za prevoz«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P650 (1) besedilo »z vozil v zabojnike in z vozil ali zabojnikov v
skladišča« nadomesti z »med tovornimi prevoznimi enotami ter med tovornimi prevoznimi enotami in
skladišči«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P650 (14) besedilo »vozilu ali zabojniku, se ga ne sme ponovno
uporabiti, dokler ni bil temeljito očiščen in po potrebi razkužen ali dekontaminiran« nadomesti s
»tovorni prevozni enoti, se je ne sme ponovno uporabiti, dokler ni bil temeljito očiščena in po potrebi
razkužena ali dekontaminirana«, besedilo »istem vozilu ali zabojniku« pa z »isti tovorni prevozni
enoti«.
V 4.1.4.1 se navodilo za pakiranje P805 preštevilči v navodilo za pakiranje P603 in premesti za
navodilo za pakiranje P602.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P603 (dosedanje navodilo za pakiranje P805) črta »in 6.4.11.2«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P902 besedilo », vozilih ali zabojnikih« nadomesti z »ali tovornih
prevoznih enotah«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P906 odstavek (1) spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za tekočine in trdne snovi, ki vsebujejo PCB, polihalogenirane bifenile,
polihalogenirane terfenile ali halogenirane monometildifenilmetane ali so z njimi
kontaminirane: embalaža v skladu z navodili za pakiranje P001 oziroma P002.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P906 (2) beseda »naprave« nadomesti s »predmete«, beseda
»naprav« se nadomesti s »predmetov«, beseda »naprava« se nadomesti s »predmet«, beseda
»napravah« pa s »predmetih« (dvakrat).
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P906 (2) (b) besedilo »PCB, polihalogeniranih bifenilov ali
terfenilov« nadomesti s »PCB, polihalogeniranih bifenilov, polihalogeniranih terfenilov ali halogeniranih
monometildifenilmetanov«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P909 (3) besedilo »Velika oprema se sme izročiti v prevoz«
nadomesti z »Oprema se lahko izroči v prevoz tudi«.
V 4.1.4.1 se po naraščajočem številu dodajo nova navodila za pakiranje P005, P412 in P910, ki se
glasijo:
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P005

Navodilo velja za UN št. 3528, 3529 in 3530.
Zunanja embalaža se ne zahteva, če je motor ali stroj zgrajen in zasnovan tako, da posode, ki vsebujejo
nevarno blago, zagotavljajo ustrezno zaščito.
V ostalih primerih pa mora biti nevarno blago v motorjih ali strojih pakirano v zunanjo embalažo, izdelano iz
ustreznega materiala, ter primerno odporno in oblikovano glede na zmogljivost embalaže in njeno predvideno
uporabo, pri čemer mora izpolnjevati ustrezne zahteve iz 4.1.1.1, ali pa mora biti čvrsto nameščeno tako, da
se med običajnimi prevoznimi pogoji ne razsuje, npr. v oporno ogrodje, letvenice ali drugačne manipulativne
priprave.
Poleg tega morajo biti posode tako nameščene v motorju ali stroju, da se med običajnimi prevoznimi pogoji
prepreči poškodbe posod, ki vsebujejo nevarno blago. Če pa se posode, ki vsebujejo tekoče nevarno blago,
poškodujejo, mora biti zagotovljeno, da nevarno blago ne izteka iz motorja ali stroja (za izpolnitev te zahteve
se lahko uporabi neprepustna plast).
Posode, ki vsebujejo nevarno blago, morajo biti vgrajene tako, da so zavarovane ali obložene, da se prepreči
zlom ali puščanje ter da se nadzoruje njihovo premikanje v motorju ali stroju med običajnimi prevoznimi pogoji.
Obloga ne sme nevarno reagirati z vsebino posode. Morebitno puščanje vsebine ne sme znatno poškodovati
zaščitnih lastnosti obloge.
Dodatna zahteva:
Drugo nevarno blago (npr. baterije, gasilni aparati, shranjevalniki stisnjenih plinov ali varnostne naprave), ki se
zahteva za delovanje ali varno obratovanje motorja ali stroja, mora biti varno vgrajeno v motor ali stroj.
P412

NAVODILO ZA PAKIRANJE

P412

Navodilo velja za UN št. 3527.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste mešane embalaže, če so izpolnjene splošne določbe iz 4.1.1 in 4.1.3:
(1)

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),

(2)

notranja embalaža:
(a)

sredstvo za aktiviranje (organski peroksid) sme biti pakirano v notranji embalaži do 125 ml, če je
tekočina, in do 500 g, če je trdna snov,

(b)

osnovni produkt 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 4.1, ki veljajo za
osnovni produkt.
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Navodilo velja za UN št. 3090, 3091, 3480 in 3481 za proizvodne serije z največ 100 celicami in baterijami
ali za predproizvodne prototipe celic in baterij, če se prototipi prevažajo na preizkušanje.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste embalaže, če so izpolnjene splošne določbe iz 4.1.1 in 4.1.3:
(1) Za celice in baterije, tudi če so pakirane z opremo:
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 in izpolnjevati te zahteve:
(a) baterije in celice, vključno z opremo, različnih velikosti, oblik ali mase, se morajo pakirati v zunanjo
embalažo, ki ustreza zgoraj navedeni preizkušeni vrsti izdelave, če skupna bruto masa tovorka ne
presega bruto mase, za katero je bila vrsta izdelave preizkušena,
(b) vsaka celica ali baterija se mora posamezno zapakirati v notranjo embalažo in vstaviti v zunanjo
embalažo,
(c) vsaka notranja embalaža mora biti v celoti obložena z zadostno količino nevnetljivega in
neprevodnega toplotno izolacijskega materiala, ki varuje pred nevarnim ustvarjanjem toplote,
(d) sprejeti morajo biti ustrezni ukrepi za kar največje zmanjšanje učinkov tresljajev in udarcev,
preprečevanje premikanja celic ali baterij v tovorku, ki bi lahko povzročilo nadaljnjo škodo in
nevarne okoliščine med prevozom. Za izpolnitev te zahteve se lahko uporabi material za oblogo,
ki ni vnetljiv in prevoden,
(e) nevnetljivost se presoja po standardu, priznanem v državi, v kateri je embalaža zasnovana ali
izdelana,
(f)

pri celicah ali baterijah z neto maso nad 30 kg je količina omejena na eno celico ali baterijo na eno
zunanjo embalažo.

(2) Za celice in baterije, vsebovane v opremi:
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 in izpolnjevati te zahteve:
(a) oprema različne velikosti, oblike ali mase se mora pakirati v zunanjo embalažo, ki ustreza zgoraj
navedeni preizkušeni vrsti izdelave, če skupna bruto masa tovorka ne presega bruto mase, za
katero je bila vrsta izdelave preizkušena,
(b) oprema mora biti izdelana ali pakirana tako, da preprečuje naključno delovanje med prevozom,
(c) sprejeti morajo biti ustrezni ukrepi za kar največje zmanjšanje učinkov tresljajev in udarcev,
preprečevanje premikanja opreme v tovorku, ki bi lahko povzročilo nadaljnjo škodo in nevarne
okoliščine med prevozom. Če se za izpolnitev te zahteve uporabi material za oblogo, ne sme biti
vnetljiv in prevoden, in
(d) nevnetljivost se presoja po standardu, priznanem v državi, v kateri je embalaža zasnovana ali
izdelana.
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P910

(3) Oprema ali baterije se lahko prevažajo nepakirane pod pogoji, ki jih določi pristojni organ katerekoli
države pogodbenice ADR, ta pa lahko prizna tudi odobritev pristojnega organa države, ki ni
pogodbenica ADR, če je bila ta odobritev izdana v skladu s postopkom, določenim v RID, ADR, ADN,
IMDG Code ali ICAO Tehničnih navodilih. Dodatni pogoji, ki se lahko upoštevajo v postopku odobritve,
vključujejo, vendar niso omejeni na ta pogoja:
(a) oprema ali baterija mora biti dovolj močna, da zdrži udarce in obremenitve med običajnimi
prevoznimi pogoji, vključno s pretovarjanjem med prevoznimi tovornimi enotami ter med tovornimi
prevoznimi enotami in skladišči, ter vsako prelaganje s palet zaradi nadaljnjega ročnega ali
mehanskega premeščanja in
(b) oprema ali baterija mora biti čvrsto nameščena v oporno ogrodje, letvenice ali drugačne
manipulativne priprave tako, da ne more spremeniti položaja med običajnimi prevoznimi pogoji.
Dodatne zahteve
Celice in baterije morajo biti zaščitene pred kratkim stikom.
Zaščita pred kratkim stikom vključuje, vendar ni omejena na:
–
–
–
–

zaščito posameznega pola baterije,
notranjo embalažo, ki preprečuje stik med celicami in baterijami,
baterije z navznoter pomaknjenimi poli, ki preprečujejo kratek stik, ali
uporabo neprevodnega in nevnetljivega materiala za oblogo, s katerim se zapolni prazen prostor med
celicami ali baterijami v embalaži.«.
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC03 besedilo »Posebni pogoj pakiranja« nadomesti s
»Posebna pogoja pakiranja« in doda nov posebni pogoj pakiranja B19, ki se glasi:
»B19 Za UN št. 3532 in 3534 morajo biti IBC zasnovani in izdelani tako, da je omogočeno sproščanje
plina ali hlapov, s čimer se prepreči ustvarjanje tlaka, zaradi česar bi se lahko IBC zlomil, če ne
bi bilo več stabilizacije.«.
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC07 na koncu tabele doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»Posebni pogoj pakiranja
B18 Za UN št. 3531 in 3533 morajo biti IBC zasnovani in izdelani tako, da je omogočeno sproščanje
plina ali hlapov, s čimer se prepreči ustvarjanje tlaka, zaradi česar bi se lahko IBC zlomil, če ne
bi bilo več stabilizacije.«.
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC520 pred vrstico z besedilom »terc-butilperoksiacetat, največ
72 %, v vodi« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»terc-butilkumil peroksid

31HA1

1000«.

V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC520 za vrstico z besedilom »1,1,3,3tetrametilbutilperoksineodekanoat, največ 52 %, stabilna disperzija v vodi« doda nova vrstica z
besedilom, ki se glasi:
»1,1,3,3tetrametilbutilperoksi-231HA1
1000
+15 ºC +20 ºC«.
etilheksanoate, največ 67 %,
v razredčilu vrste A
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC520 besedilo vrstice z »di-(2-etilheksil)-peroksidikarbonat,
največ 62 %, stabilna disperzija v vodi« v drugi koloni spremeni tako, da se glasi:
»di-(2-etilheksil)peroksidikarbonat, največ 62
%, stabilna disperzija v vodi

31A

1 250

–20 °C

–10 °C

31HA1

1 000

–20 °C

–10 °C
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V 4.1.4.3 se v navodilu za pakiranje LP02 posebni pogoj pakiranja L2 spremeni tako, da se glasi:
»L2
Črtano.«.
V 4.1.4.3 se v navodilu za pakiranje LP101 v posebnem pogoju pakiranja L1 besedilo »in 0502«
nadomesti z », 0502 in 0510«.
V 4.1.4.3 se v navodilu za pakiranje LP902 besedilo », vozilih ali velikih zabojnikih« nadomesti z »ali
tovornih prevoznih enotah«.
V 4.1.4.3 se po naraščajočem številu doda novo navodilo za pakiranje LP200, ki se glasi:
»LP200
NAVODILO ZA PAKIRANJE

LP200

Navodilo velja za UN št. 1950.
Za aerosole se lahko uporablja naslednje vrste velike embalaže, če so izpolnjene splošne določbe iz
4.1.1 in 4.1.3:
Toga velika embalaža, ki ustreza zahtevam za embalažno skupino II in je izdelana iz:
jekla (50A),
aluminija (50B),
kovine, razen jekla ali aluminija (50N),
toge plastike (50H),
naravnega lesa (50C),
vezanega lesa (50D),
predelanega lesa (50F),
togih plošč iz stisnjenih vlaken (50G).
Posebni pogoj pakiranja:
L2

Velika embalaža mora biti zasnovana in izdelana tako, da med običajnimi prevoznimi pogoji
prepreči nevarno premikanje aerosolov in njihovo nenamerno praznjenje. Za odpadne aerosole, ki
se prevažajo v skladu s posebno določbo 327, mora biti velika embalaža prirejena tako, da zadrži
vso prosto tekočino, ki bi se utegnila razliti med prevozom, npr. z absorpcijskim materialom. Velika
embalaža mora imeti ustrezno odzračevanje, ki preprečuje nastajanje vnetljive zmesi z zrakom in
ustvarjanje tlaka.«

V 4.1.5.17 se besedilo »(1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 4A, 4B in kovinske posode)« nadomesti z »(1A1, 1A2,
1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 4A, 4B, 4N in kovinske posode)«.
V 4.1.6.15 se besedilo »ISO 11114-2:2000« nadomesti z »ISO 11114-2:2013«.
V 4.1.6.15 se besedilo »Priloga A k ISO 10297:2006« nadomesti s »Priloga A k ISO 10297:2006 ali
Priloga A k ISO 10297:2014«.
V 4.1.8.2 se besedilo »4.1.1.3, 4.1.1.9 do 4.1.1.12« nadomesti s »4.1.1.10 do 4.1.1.12«.
V 4.1.10.4 se besedilo posebne določbe MP 16 spremeni tako, da se glasi:
»MP 16
(Rezervirano)«.
Poglavje 4.2
V 4.2.5.3 se besedilo posebnih določb TP23, TP 35 in TP 37 spremeni tako, da se glasi:
»TP23 (Črtano),
TP 35 (Črtano),
TP 37 (Črtano)«.
Poglavje 4.3
V 4.3.2.1.7 se številka »6.8.3.4.16« nadomesti s »6.8.3.4.18«, besedilo »času življenjske dobe
cisterne zamenja njen lastnik ali uporabnik, se mora dosje o cisterni« pa se nadomesti z »življenjski
dobi cisterne zamenja njen lastnik ali uporabnik, se mora dosje o cisterni brez odlašanja«.
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Doda se nov odstavek 4.3.2.3.7, ki se glasi:
»4.3.2.3.7 Pritrjene cisterne (vozila cisterne), zamenljive cisterne, baterijska vozila, cisterne
zabojniki, zamenljiva telesa cistern in MEGC se ne smejo polniti ali dati v prevoz po
poteku roka za preizkus ali pregled, ki se zahteva v skladu z odstavki 6.8.2.4.2, 6.8.3.4.6
in 6.8.3.4.12.
Pritrjene cisterne (vozila cisterne), zamenljive cisterne, baterijska vozila, cisterne
zabojniki, zamenljiva telesa cistern in MEGC, napolnjene pred iztekom veljavnosti
zadnjega rednega pregleda, se lahko prevažajo:
(a)

še največ en mesec po poteku teh rokov,

(b)

če pristojni organ ne določi drugače, še največ tri mesece po poteku teh rokov, da
se omogoči vračanje nevarnega blaga zaradi ustreznega odlaganja ali recikliranja.
Sklicevanje na to izjemo se navede v prevozni listini.«.

Doda se nov podrazdelek 4.3.3.5, ki se glasi:
»4.3.3.5

Dejanski zadrževalni čas se določi za vsako
vožnjo cisterne zabojnika, ki prevaža globoko
ohlajeni utekočinjeni plin, na podlagi:
(a) referenčnega časa za globoko ohlajeni
utekočinjeni plin, ki se prevaža (glej
6.8.3.4.10), kakor je navedeno na tablici iz
6.8.3.5.4,
(b) dejanske gostote polnjenja,
(b) dejanskega polnilnega tlaka,
(d) najnižjega nastavljenega tlaka naprave ali
naprav za omejevanje tlaka,
4
(e) poslabšanja izolacije .

OPOMBA: ISO 21014:2006 "kriogene posode
– kriogena izolacijska zaščita" natančno opisuje
metode določitve izolacijske zaščite kriogenih
posod
in
določa
metodo
izračuna
zadrževalnega časa.
Datum, na katerega se dejanski zadrževalni čas
konča, se vpiše v prevozno listino (glej 5.4.1.2.2.
(d)).
Cisterna zabojnik se ne sme dati v prevoz:
(a) če je stopnja polnjenja taka, da bi lahko
prišlo zaradi valovanja vsebine do
nesprejemljivih hidravličnih obremenitev v
ovoju posode,
(b) če pušča,
(c) če je tako poškodovana, da to lahko vpliva
na celovitost cisterne zabojnika ali njenih
naprav za dvigovanje in pritrjevanje,
(d) če delovna oprema ni bila pregledana
oziroma je bilo ugotovljeno, da je v slabem
stanju,
(e) če dejanski zadrževalni čas za globoko
ohlajeni utekočinjeni plin, ki se prevaža, ni
bil določen,
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(f) če trajanje prevoza ob upoštevanju kakršnih
koli morebitnih zamud presega dejanski
zadrževalni čas,
(g) če tlak ni stalen in ni bil znižan na raven, na
kateri bi bil lahko dosežen dejanski
zadrževalni čas4.«.
V novem podrazdelku 4.3.3.5 se doda nova opomba pod črto št. 4, ki se glasi:
Navodila so v dokumentu Evropskega združenja za industrijske pline (EIGA) "Metode za
»4
preprečitev prezgodnjega aktiviranja naprav za razbremenitev tlaka za cisterne", ki je na voljo
na www.eiga.eu.«.
V 4.3.4.1.3 (b) se za dosedanjim besedilom doda:
»UN št. 3531 snov, ki polimerizira, trdna, stabilizirana, n.d.n., UN št. 3533 snov, ki
polimerizira, trdna, nadzor temperature, n.d.n.: kod SGAN,
UN 3532 snov, ki polimerizira, tekoča, stabilizirana, n.d.n., UN št. 3534 snov, ki
polimerizira, tekoča, nadzor temperature, n.d.n.: kod L4BN,«.
V 4.3.5 se posebna določba TU16 spremeni tako, da se glasi:
»TU16
Če se neočiščene prazne cisterne dajo v prevoz, morajo biti napolnjene z zaščitnim
sredstvom, ki izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
Zaščitno
sredstvo
dušika
voda in
dušika
voda

a

Stopnja polnjenja
vode
–
–

Dodatne zahteve za prevoz pri nizkih temperaturah
okolja

najmanj 96 % in
največ 98 %

Voda mora vsebovati dovolj sredstva proti
zmrzovanju, da ne zmrzne. Sredstvo proti
zmrzovanju ne sme biti jedko in ne sme reagirati s
snovjo.

Cisterna mora biti napolnjena z dušikom tako, da tudi po ohladitvi tlak nikoli ne
pade pod atmosferski tlak. Cisterna mora biti zaprta tako, da plin ne more uhajati.«.

V 4.3.5 se posebna določba TU21 spremeni tako, da se glasi:
»TU21
Snov mora biti prekrita z zaščitnim sredstvom na enega od teh načinov:
Zaščitno
sredstvo

dušika
voda in
dušika
voda

a

Sloj
vode v
cisterni
–
–
najmanj
12 cm

Stopnja polnjenja snovi
(vključno z vodo, če
obstaja) pri temperaturi
vode 60 °C ne sme
presegati
96 %
98 %
98 %

Dodatne zahteve za prevoz pri
nizkih temperaturah okolja

–
Voda mora vsebovati dovolj
sredstva proti zmrzovanju, da ne
zmrzne. Sredstvo proti
zmrzovanju ne sme biti jedko in
ne sme reagirati s snovjo.

Cisterna mora biti napolnjena z dušikom tako, da tudi po ohladitvi tlak nikoli ne
pade pod atmosferski tlak. Cisterna mora biti zaprta tako, da plin ne more uhajati.«.

Stran

1374 /

Št.

9 / 24. 2. 2017

Uradni list Republike Slovenije

5. DEL
Poglavje 5.1
5.1.2.1 (a) se spremeni tako, da se glasi:
»(a) Če oznake in nalepke nevarnosti, ki se zahtevajo v poglavju 5.2, razen iz
odstavkov 5.2.1.3 do 5.2.1.6, 5.2.1.7.2 do 5.2.1.7.8 in 5.2.1.10, in sicer za vsako
vrsto nevarnega blaga v ovojni embalaži, niso vidne, mora biti ovojna embalaža:
(i)

označena z napisom "OVOJNA EMBALAŽA". Črke napisa "OVOJNA
EMBALAŽA" morajo biti visoke vsaj 12 mm. Napis mora biti v enem od
uradnih jezikov države izvora, in če ta jezik ni angleški, francoski ali nemški,
še v angleščini, francoščini ali nemščini, razen če morebitni sporazumi med
državami, udeleženimi v prevozu, ne določajo drugače, in

(ii)

označena z nalepko nevarnosti, UN številko in drugimi oznakami, ki so
predpisani za tovorke v poglavju 5.2, razen iz odstavkov 5.2.1.3 do 5.2.1.6,
5.2.1.7.2 do 5.2.1.7.8 in 5.2.1.10, in sicer za vsako vrsto nevarnega blaga, ki
je v ovojni embalaži. Vsaka oznaka ali nalepka nevarnosti mora biti
nameščena samo enkrat.

Ovojna embalaža, v kateri je radioaktivna snov, mora biti označena v skladu s
5.2.2.1.11.«.
V 5.1.2.1 (b) se številka »5.2.1.9« nadomesti s »5.2.1.10«, številka »5.2.1.9.1« pa s »5.2.1.10.1«.
V 5.1.2.3 se številka »5.2.1.9« nadomesti s »5.2.1.10«.
V 5.1.5.5 se besedilo »A1 in A2« nadomesti z »A1 in A2«.
V 5.1.5.5 se v tabeli za dosedanjim besedilom dodata novi vrstici z besedilom, ki se glasi:
»Druge mejne vrednosti za
–
Da
Da
Ne
5.1.5.2.1 (e),
aktivnost za izvzeto pošiljko
6.4.22.7
instrumentov ali predmetov
Cepljiva snov, izvzeta v
–
Da
Da
Ne
5.1.5.2.1 (a) (iii),
skladu z odstavkom
6.4.22.6«.
2.2.7.2.3.5 (f)
V 5.1.5.5 se v tabeli:
–
z besedilom v prvi koloni »Izračun nenavedenih vrednosti A1 in A2« v zadnji koloni črtice
»---« nadomesti z besedilom »2.2.7.2.2.2 (a), 5.1.5.2.1 (d)«,
–
z besedilom v prvi koloni »Slabo disperzivna radioaktivna snov« v zadnji koloni številka
»6.4.22.3« nadomesti s »6.4.22.5«,
–
z besedilom v prvi koloni »Odobrene zasnove tovorkov v skladu s prehodnimi določbami«
v zadnji koloni besedilo »1.6.6.1, 1.6.6.2, 5.1.5.1.4 (b), 5.1.5.2.1 (a), 5.1.5.1.2.«
nadomesti z »1.6.6.2, 5.1.5.1.4 (b), 5.1.5.2.1 (a), 5.1.5.1.2, 6.4.22.9«.
Poglavje 5.2
V 5.2.1 se besedi »označevanje, povezano« nadomestita z »oznake, povezane«.
V 5.2.1.7.4 se besedilo »čitljiva in obstojna oznaka mednarodne okrajšave za registrirana vozila (VRI
kod)« nadomesti s »čitljiv in obstojen razpoznavni znak, ki se uporablja za vozila v mednarodnem
cestnem prometu«, besedilo opombe pod črto št. 2 pa se spremeni tako, da se glasi:
2
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
Podrazdelek 5.2.1.9 se preštevilči in postane podrazdelek 5.2.1.10 (v tem podrazdelku se ustrezno
preštevilčijo tudi odstavki, sklic in sliki).
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Doda se nov podrazdelek 5.2.1.9, ki se glasi:
»5.2.1.9
Oznaka za litijeve baterije
5.2.1.9.1

Tovorki, ki vsebujejo litijeve celice ali baterije, pripravljeni v skladu s posebno določbo
188, morajo biti označeni, kot je prikazano na sliki 5.2.1.9.2.

5.2.1.9.2

Na oznaki mora biti navedena UN številka, pred katero sta črki "UN", tj. "UN 3090" za
litijeve kovinske celice ali baterije ali "UN 3480" za litijeve ionske celice ali baterije. Če so
litijeve celice ali baterije v opremi ali pakirane z njo, mora biti navedena UN številka, pred
katero sta črki "UN", tj. "UN 3091" oziroma "UN 3481". Če tovorek vsebuje litijeve celice
ali baterije z različnimi UN številkami, morajo biti vse UN številke navedene na eni ali več
oznakah.
Slika 5.2.1.9.2

Oznaka za litijeve baterije
* Prostor za UN številko(e)
** Prostor za telefonsko številko za dodatne informacije
Oznaka mora imeti obliko pravokotnika s črtkano obrobo. Široka mora biti najmanj 120
mm in visoka najmanj 110 mm, črtkana obroba pa mora biti debela najmanj 5 mm.
Simbol (skupina baterij, ena je poškodovana in oddaja plamen, nad UN številko za litijeve
ionske ali litijeve kovinske baterije ali celice) mora biti črn na beli podlagi. Črtkana obroba
mora biti rdeča. Če velikost tovorka ne dopušča tako velike oznake, se velikost/debelina
črte lahko zmanjša do 105 mm širine in 74 mm višine. Kjer velikost ni natančno
navedena, morajo biti vse značilnosti v približnem sorazmerju s prikazanimi.«.
V 5.2.2.2.1.1 se besedi »številke/črke« nadomestita z besedilom »številke/simboli/črke«.
V 5.2.2.2.1.2 se za prvim odstavkom doda nova opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Če je premer jeklenke premajhen, da bi bile lahko na necilindričnem
zgornjem delu jeklenke nameščene manjše nalepke nevarnosti, so lahko manjše nalepke
nevarnosti nameščene na cilindričnem delu.«.
V 5.2.2.2.1.3 se za alinejo (c) doda nov odstavek, ki se glasi:
»Vendar pa lahko vzorec nalepke nevarnosti št. 9A v zgornji polovici nalepke nevarnosti
vsebuje samo sedem navpičnih črt simbola, v spodnji polovici pa skupino baterij simbola
in številko razreda.«.
V 5.2.2.2.1.3 se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na nalepkah nevarnosti je lahko besedilo, kot je UN številka ali besedni opis nevarnosti
(npr. "vnetljivo") v skladu z 5.2.2.2.1.5, če besedilo ne zakrije drugih potrebnih elementov
nalepke ali zaradi tega ti elementi nalepke niso zmanjšani, razen pri nalepki nevarnosti
po vzorcu št. 9A.«.
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V 5.2.2.2.2 se naslov nalepke št. 4.1 spremeni tako, da se glasi: »NEVARNOSTI RAZREDA 4.1
Vnetljive trdne snovi, samoreaktivne snovi, snovi, ki polimerizirajo, in trdni desenzibilizirani eksplozivi«.
V 5.2.2.2.2 se pod naslovom »NEVARNOSTI RAZREDA 9 Različne nevarne snovi in predmeti« za
splošno nalepko nevarnosti št. 9 doda: »

(št. 9A)
simbol (sedem navpičnih črt v zgornji polovici; skupina baterij, ena pokvarjena in oddaja plamen v
spodnji polovici): črn;
ozadje: belo;
podčrtana številka '9' v spodnjem vogalu«.
Poglavje 5.3
Doda se nov odstavek 5.3.1.1.4, ki se glasi:
»5.3.1.1.4 Za razred 9 mora tabla (velika nalepka) nevarnosti ustrezati vzorcu nalepke nevarnosti št.
9, kot je prikazana v 5.2.2.2.2. Vzorec nalepke nevarnosti št. 9A se ne sme uporabljati za
table (velike nalepke) nevarnosti.«.
V 5.3.1.1.2 se besedi »ni treba« nadomestita z »ne sme«.
Dosedanji odstavki 5.3.1.1.4 do 5.3.1.1.6 se preštevilčijo in postanejo odstavki 5.3.1.1.5 do 5.3.1.1.7.
V 5.3.1.2 se za dosedanjim besedilom doda nov stavek, ki se glasi: »Če je treba na vse prekate
namestiti enake table (velike nalepke) nevarnosti, morajo biti table (velike nalepke) nevarnosti
nameščene samo enkrat na levi in desni strani ter na obeh koncih cisterne zabojnika ali premične
cisterne.«.
V 5.3.1.4.1 se besedilo »Če bi bilo treba označiti vse prekate« nadomesti s »Če morajo biti vsi prekati
označeni«.
V 5.3.2.1.8 se beseda »Oznake« nadomesti s »Table«.
V 5.3.2.3.2 se pri številki nevarnosti 40 beseda »snov,« nadomesti z besedilom »snov ali snov, ki
polimerizira,«.
V 5.3.2.3.2 se za besedilom »70 radioaktivna snov« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»768 radioaktivna snov, strupena, jedka,«.
V 5.3.3 se v drugem odstavku doda nov četrti stavek, ki se glasi: »Pri cisternah zabojnikih in premičnih
cisternah s prostornino do 3000 litrov, ki nimajo zadostne razpoložljive površine za namestitev
predpisanih oznak, je lahko velikost stranic zmanjšana na 100 mm.«.
V 5.3.6.2 se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Pri cisternah zabojnikih in premičnih cisternah s
prostornino do 3000 litrov, ki nimajo zadostne razpoložljive površine za namestitev predpisanih oznak,
je lahko velikost stranic zmanjšana na 100 mm x 100 mm.«.
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Poglavje 5.4
V 5.4.1.1.1 (c) se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»–
za litijeve baterije z UN številkami 3090, 3091, 3480 in 3481: številka razreda "9",«.
V 5.4.1.1.1 (c) se v četrti alineji (dosedanji tretji) besedilo »za snovi in predmete drugih razredov:«
nadomesti z »za druge snovi in predmete:«.
V 5.4.1.1.6.2.1 se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Poleg tega se lahko v primeru, ko je bilo nazadnje naloženo nevarno blago:
(a)

razreda 2, podatki, predpisani v 5.4.1.1.1 (c), nadomestijo s številko razreda "2",

(b)

razredov 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 ali 9, podatki o nazadnje naloženem blagu,
kot je predpisano v 5.4.1.1.1 (c), nadomestijo z besedama "Z OSTANKI [...]",
dopolnjenima z razredom(i) in dodatno(imi) nevarnostjo(mi), ki ustrezajo različnim
ostankom, po vrstnem redu oštevilčenja razredov.

Primer: Prazna, neočiščena embalaža, ki je vsebovala blago razreda 3, ki se prevaža
skupaj s prazno, neočiščeno embalažo, ki je vsebovala blago razreda 8 z dodatno
nevarnostjo razreda 6.1, se v prevozni listini opiše kot:
"PRAZNA EMBALAŽA, Z OSTANKI 3, 6.1, 8".«.
5.4.1.1.11 se spremeni tako, da se glasi:
»5.4.1.1.11 Posebne določbe za prevoz IBC, cistern, baterijskih vozil, premičnih cistern in MEGC po
datumu izteka veljavnosti zadnjega rednega preizkusa ali pregleda
Za prevoz v skladu z 4.1.2.2 (b), 4.3.2.3.7 (b), 6.7.2.19.6 (b), 6.7.3.15.6 (b) ali 6.7.4.14.6
(b) mora biti v prevozni listini ustrezna navedba:
"PREVOZ V SKLADU S 4.1.2.2 (b)",
"PREVOZ V SKLADU S 4.3.2.3.7 (b)",
"PREVOZ V SKLADU S 6.7.2.19.6 (b)",
"PREVOZ V SKLADU S 6.7.3.15.6 (b)" ali
"PREVOZ V SKLADU S 6.7.4.14.6 (b)", kar je v danem primeru ustrezno.«.
Dodata se nova odstavka 5.4.1.1.20 in 5.4.1.1.21, ki se glasita:
»5.4.1.1.20 Posebne določbe za prevoz snovi, razvrščenih v skladu z 2.1.2.8
Za prevoz v skladu z 2.1.2.8 mora biti v prevozni listini navedba "Razvrščeno v skladu z
2.1.2.8".
5.4.1.1.21

Posebne določbe za prevoz UN št. 3528, 3529 in 3530
Za prevoz UN št. 3528, 3529 in 3530 mora prevozna listina, če se zahteva v skladu s
posebno določbo 363 poglavja 3.3, vsebovati dodatno izjavo "Prevoz v skladu s posebno
določbo 363".«.

V 5.4.1.2.1 se v opombi 2 besedilo »označene z okrajšavo za motorna vozila v mednarodnem
prometu« nadomesti z »označene z razpoznavnim znakom, ki se uporablja za vozila v mednarodnem
cestnem prometu«, opomba pod črto št. 3 pa se spremeni tako, da se glasi:
3
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
V 5.4.1.2.2 se doda nova alineja (c), ki se glasi:
»(c) (Rezervirano)«.

Stran

1378 /

Št.

9 / 24. 2. 2017

Uradni list Republike Slovenije

V 5.4.1.2.2 se doda nova alineja (d), ki se glasi:
»(d) Pri cisternah zabojnikih z globoko ohlajenimi utekočinjenimi plini mora pošiljatelj v
prevozni listini navesti dan, na katerega se konča dejanski zadrževalni čas, in sicer
v obliki:
"Konec zadrževalnega časa: ............................ (DD/MM/LLLL)".«.
V 5.4.1.2.3 se besedilo »samoreaktivne snovi razreda« nadomesti s »samoreaktivne snovi ali snovi, ki
polimerizirajo, razreda«.
V 5.4.1.2.3.1 se besedilo »samoreaktivnih snovi razreda« nadomesti s »samoreaktivnih snovi ali
snovi, ki polimerizirajo, razreda«, za številko »2.2.41.1.17,« pa se doda besedilo »za snovi, ki
polimerizirajo, glej 2.2.41.1.21,«.
V 5.4.2 se:
–
v naslovu črta besedilo »veliki zabojnik ali vozilo« in nadomesti z besedama »zabojnik/vozilo«,
–
v prvem odstavku črta beseda »velikem«,
–
v prvem odstavku besedi »v zabojnik« nadomestita z besedama »zabojnik/vozilo«,
–
v drugem odstavku besedilo »o pakiranju sta« nadomesti z »o pakiranju v zabojnik/vozilo sta«,
–
v drugem odstavku besedilo »v zabojnik potekalo« nadomesti z »v zabojnik/vozilo potekalo«,
–
v drugem odstavku besedilo »pakiranju v zabojnik« nadomesti z »pakiranju v zabojnik/vozilo«,
–
v opombi beseda »zabojnik« nadomesti z besedama »zabojnik/vozilo«,
–
za opombo doda nov odstavek, ki se glasi:
»Če se nevarno blago najprej prevaža z vozilom, nato pa po morju, se "potrdilo o pakiranju v
5, 6
lahko zagotovi skupaj s prevozno
zabojnik/vozilo" v skladu z razdelkom 5.4.2 IMDG Code
listino.«,
–
v opombi pod črto št. 5 za besedilom »5.4.2 IMDG Code« doda »(sprememba 38-16)«, številka
»7.2.2.3« se nadomesti s »7.3.4.1«, besedilo »zabojnik/vozilo konstrukcijsko ustrezati določbam
iz 7.4.6« se nadomesti z »biti zabojnik/vozilo konstrukcijsko ustrezen v skladu z določbami iz
7.1.2«, v opombi za 5.4.2.1 se beseda »cisterne« nadomesti z besedama »premične cisterne«,
v 5.4.2.4 besedilo »prevozno listino za nevarno blago« nadomesti s »potrdilo o pakiranju v
zabojnik/vozilo«,
–
v opombi pod črto št. 6 besedilo »("IMO/ILO/UNECE, Smernice za pakiranje tovora v prevozne
enote (CTUs)") ("IMO/ILO/UN-ECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs)")«
nadomesti s »("Kodeks ravnanja IMO/ILO/UNECE za pakiranje tovornih prevoznih enot (CTU
Code)")«.
V 5.4.3.4 se na drugi strani vzorca pisnih navodil v vrstici z vzorcem nalepke nevarnosti št. 4.1 v
stolpcu 1 besedilo spremeni tako, da se glasi: »Vnetljive trdne snovi, samoreaktivne snovi, snovi, ki
polimerizirajo, in trdni desenzibilizirani eksplozivi«.
V 5.4.3.4 se na tretji strani vzorca pisnih navodil v vrstici z vzorcem nalepke nevarnosti št. 9 doda
vzorec nove nalepke nevarnosti št. 9A.
V 5.4.3.4 se na tretji strani vzorca pisnih navodil v opombi 2 besedilo »Zgoraj navedena dodatna
navodila« nadomesti z »Dodatna navodila iz kolone (3) tabele«.
V 5.4.3.4 se na četrti strani vzorca pisnih navodil v naslovu za tabelo besedi »v vozilu« nadomestita z
besedilom »na prevozni enoti«.
V 5.4.3.4 se na četrti strani vzorca pisnih navodil besedi »na vozilu« nadomestita z besedilom »na
prevozni enoti«.
Doda se nov odstavek 5.4.3.5, ki se glasi:
»5.4.3.5
Države pogodbenice zagotovijo sekretariatu UNECE uradni prevod pisnih navodil v
nacionalnem(ih) jeziku(ih) v skladu s tem razdelkom. Sekretariat UNECE da prejete
nacionalne različice pisnih navodil na voljo vsem državam pogodbenicam.«.
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Poglavje 5.5
V 5.5.2.1.1 se črta opomba.
5.5.3.1.1 se spremeni tako, da se glasi:
»5.5.3.1.1 Razdelek ne velja za snovi, ki se lahko uporabljajo za hlajenje ali kondicioniranje, kadar
se prevažajo kot pošiljka nevarnega blaga, razen za prevoz suhega ledu (UN št. 1845).
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.
Za UN št. 1845 se pogoji prevoza, ki so opredeljeni v tem razdelku, razen v 5.5.3.3.1,
uporabljajo za vse vrste prevoza, kot sredstvo za hlajenje, sredstvo za kondicioniranje ali
kot pošiljka. Za prevoz UN št. 1845 se ne uporabljajo druge določbe ADR.«.
V 5.5.3.1.5 se besedilo »in uporabljene posode« nadomesti z », vrste posod, ki se morajo uporabljati,
in omejitve koncentracije plinov, kot je navedeno v opombi v 5.5.3.3.3«.
5.5.3.3.3 se spremeni tako, da se glasi:
»5.5.3.3.3 Tovorki, ki vsebujejo sredstvo za hlajenje ali kondicioniranje, se morajo prevažati v dobro
prezračenih vozilih in zabojnikih. V tem primeru se ne zahteva označevanje v skladu s
5.5.3.6.
Označevanje v skladu s 5.5.3.6 se zahteva, prezračevanje pa ni obvezno, če:
–

je preprečena izmenjava plinov med tovornim prostorom in voznikovo kabino ali

–

je tovorni prostor izoliran, hlajen ali opremljen z mehansko hladilno napravo, kot je
npr. opredeljeno v Sporazumu o mednarodnem prevozu pokvarljivih živil in o
specialnih vozilih za njihov prevoz (ATP) in ločen od voznikove kabine.

OPOMBA: V zvezi s tem "dobro prezračen" pomeni atmosfero, v kateri je koncentracija
ogljikovega dioksida pod 0,5 volumenskega odstotka, koncentracija kisika pa nad 19,5
volumenskega odstotka.«.
5.5.3.6.1 se spremeni tako, da se glasi:
»5.5.3.6.1 Vozila in zabojniki, ki vsebujejo nevarno blago, ki se uporablja za hlajenje ali
kondicioniranje, vendar niso dobro prezračeni, morajo biti označeni z opozorilno oznako,
določeno v 5.5.3.6.2. Nameščena mora biti na vsaki vstopni točki tako, da je dobro vidna
osebam, ki odpirajo vozilo ali zabojnik ali vanj vstopajo. Oznaka mora ostati na vozilu ali
zabojniku, dokler niso izpolnjene te določbe:
(a)

vozilo ali zabojnik je prezračen, odstranjena je škodljiva koncentracija sredstva za
hlajenje ali kondicioniranje, in

(b)

hlajeno ali kondicionirano blago je razloženo.

Dokler je vozilo ali zabojnik označen, je treba pred vstopom sprejeti ustrezne varnostne
ukrepe. Oceniti je treba potrebo po prezračevanju skozi vrata tovorišča ali na drugačen
način (npr. umetno prezračevanje) in navedeno vključiti v usposabljanje udeleženih
oseb.«.
V 5.5.3.6.2 se besedilo »Opozorilni simbol mora biti tak« nadomesti z »Opozorilna oznaka mora biti
taka«, besedilo »Opozorilni simbol za vozila« pa z »Opozorilna oznaka za vozila«.
6. DEL
Poglavje 6.1
V 6.1.1.3 se besedilo »Vsaka embalaža, namenjena za tekočine, mora uspešno prestati preizkus
tesnosti in izpolnjevati ustrezne preizkusne zahteve, navedene v 6.1.5.4.3:« nadomesti z »Vsaka
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embalaža, namenjena za tekočine, mora uspešno opraviti ustrezen preizkus tesnosti. Preizkus je del
programa zagotavljanja kakovosti, kot je določen v 6.1.1.4, s katerim se dokazuje, da je embalaža
zmožna izpolnjevati preizkusne zahteve ustreznega nivoja, določene v 6.1.5.4.3:«.
V 6.1.3 se v opombi 1 besedilo »Oznaka na embalaži pomeni« nadomesti z »Oznake na embalaži
pomenijo«, besedilo »Oznaka torej ne pove« pa z »Oznake torej ne povedo«.
V 6.1.3 se v opombi 2 besedilo »Oznaka se uporablja« nadomesti z »Oznake se uporabljajo«,
besedilo »izvirna oznaka pomaga« pa z »izvirne oznake pomagajo«.
V 6.1.3 se v opombi 3 besedilo »Oznaka ne navaja« nadomesti z »Oznake ne navajajo«.
V 6.1.3.1 se beseda »Oznaka« nadomesti z »Oznake«.
V 6.1.3.1 (a) (i) se črta sklic na opombo pod črto št. 2 in opomba pod črto št. 2.
V 6.1.3.1 (a) (i) se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Tega znaka se ne sme uporabljati za
noben drug namen, razen kot potrditev, da embalaža, prožni zabojnik za razsuto blago, premična
cisterna ali MEGC ustrezajo zanje veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ali 6.11.«.
V 6.1.3.1 (f) se besedi »Okrajšava države« nadomestita z besedilom »Razpoznavni znak države, ki se
uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu«, opomba pod črto št. 3 se preštevilči in
postane opomba pod črto št. 2 in spremeni tako, da se glasi:
2
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
V 6.1.3.6 se besedilo »Označevanje po 6.1.3.1 velja« nadomesti z »Oznake po 6.1.3.1 veljajo«.
V 6.1.3.7 se v prvem odstavku besedilo »Kod mora biti sestavljen« nadomesti s »Oznake morajo biti
sestavljene«, beseda »podatek« se nadomesti z »znak«, beseda »podatki« pa z »znaki«.
V 6.1.3.7 se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Morebitne dodatne oznake, ki jih določi pristojni organ, ne smejo ovirati prepoznave
oznake, ki se zahteva po 6.1.3.1.«.
V 6.1.3.8 (h) se besedi »oznaka države« nadomestita z besedilom »razpoznavni znak države, ki se
uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu«, opomba pod črto št. 3 se preštevilči in
postane opomba pod črto št. 2 in spremeni tako, da se glasi:
2
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
V 6.1.3.14 se beseda »označitvijo« nadomesti z »oznakami«.
V 6.1.5.1.6 se opomba spremeni tako, da se glasi:
»OPOMBA: Za pogoje za uporabo različnih notranjih embalaž v zunanji embalaži in za
dopustne različice v notranji embalaži, glej 4.1.1.5.1. Ti pogoji ob upoštevanju odstavka
6.1.5.1.7 ne omejujejo uporabe notranje embalaže.«.
V 6.1.5.3 se opomba pod črto številka 4 preštevilči in postane opomba pod črto št. 3.
Poglavje 6.2
V 6.2.1.1.9 se besedilo »pristojnega organa in ki« nadomesti s »standarda ali tehničnega pravila, ki ga
priznava pristojni organ, in ki«.
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V 6.2.1.5.1 (g) se besedilo pred opombo spremeni tako, da se glasi:
»(g) opraviti preizkus s hidravličnim tlakom. Tlačne posode morajo izpolniti merila
sprejemljivosti, določena v tehničnem standardu ali tehničnem pravilu za
načrtovanja in izdelavo,«.
V 6.2.2 dosedanja opomba postane opomba 1, doda se nova opomba 2, ki se glasi:
»OPOMBA 2: Če so na voljo različice EN ISO naslednjih ISO standardov, se lahko uporabijo za
izpolnjevanje zahtev iz 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.3 in 6.2.2.4.«.
V 6.2.2.1.1 se za vrstico s standardom »ISO 9809-3:2010« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»ISO 98094:2014

Plinske jeklenke – Ponovno polnljive plinske jeklenke iz
celega – Zasnova, izdelava in preskus – 4. del: Jeklenke iz
jekla iz celega z Rm vrednostjo pod 1.100 MPa

do nadaljnjega«.

V 6.2.2.1.1 se v tabeli v vrstici s standardom »ISO 7866:2012« v prvi koloni za dosedanjim besedilom
doda »+ Cor 1:2014«.
V 6.2.2.1.1 se v tabeli črta zadnje tri vrstice.
V 6.2.2.1.1 se na koncu tabele doda šest novih vrstic z besedilom, ki se glasi:
»ISO 111191:2002

Plinske jeklenke sestavljene izdelave – Specifikacija in
preizkusne metode – 1. del: sestavljene plinske jeklenke,
obdane z obroči

do 31. decembra
2020

ISO 11119-1:2012 Plinske jeklenke – Plinske jeklenke in velike jeklenke
sestavljene izdelave, za ponovno polnjenje – Zasnova,
izdelava in preizkus – 1. del: ojačene sestavljene plinske
jeklenke in velike jeklenke do 450 l, obdane z obroči

do nadaljnjega

ISO 11119-2:2002 Plinske jeklenke sestavljene izdelave – Specifikacija in
preizkusne metode – 2. del: popolnoma obdane, z vlakni
ojačene sestavljene plinske jeklenke z nosilnimi kovinskimi
vložki

do 31. decembra
2020

ISO 11119-2:2012 Plinske jeklenke – Plinske jeklenke in velike jeklenke
do nadaljnjega
+ Amd 1:2014
sestavljene izdelave, za ponovno polnjenje – Zasnova,
izdelava in preizkus – 2. del: popolnoma obdane, z vlakni
ojačene sestavljene plinske jeklenke in velike jeklenke do 450 /
z nosilnimi kovinskimi vložki
ISO 11119-3:2002 Plinske jeklenke sestavljene izdelave – Specifikacija in
preizkusne metode – 3. del: popolnoma obdane, z vlakni
ojačene sestavljene plinske jeklenke z nenosilnimi kovinskimi
ali nekovinskimi vložki

do 31. decembra
2020

do nadaljnjega«.
ISO 11119-3:2013 Plinske jeklenke – Plinske jeklenke in velike jeklenke
sestavljene izdelave, za ponovno polnjenje – Zasnova,
izdelava in preizkus – 3. del: popolnoma obdane, z vlakni
ojačene sestavljene plinske jeklenke in velike jeklenke do 450 /
z nenosilnimi kovinskimi ali nekovinskimi vložki

V 6.2.2.1.1 se v opombi 1 besedilo »neomejeno dobo uporabe« nadomesti s »predvideno življenjsko
dobo najmanj 15 let«.
V 6.2.2.1.1 se opomba 2 spremeni tako, da se glasi:
»OPOMBA 2: Sestavljene jeklenke s predvideno življenjsko dobo, daljšo od 15 let, se po
15. letih po datumu izdelave ne smejo polniti, razen če je bil na zasnovi uspešno
opravljen program preizkusa življenjske dobe. Program je del prve odobritve zasnove
izdelave in opredeljuje preglede in preizkuse, s katerimi se dokaže, da so pravilno
izdelane jeklenke varne do konca svoje predvidene življenjske dobe. Program preizkusa
življenjske dobe in rezultate mora odobriti pristojni organ države odobritve, ki je
odgovoren za prvo odobritev zasnove jeklenke. Življenjska doba sestavljene jeklenke ne
sme biti daljša od začetne odobrene predvidene življenjske dobe.«.
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V 6.2.2.1.2 se za vrstico s standardom »ISO 11120:1999« doda štiri nove vrstice z besedilom, ki se
glasi:
»ISO 111191:2012

Plinske jeklenke – Plinske jeklenke in velike jeklenke sestavljene
izdelave, za ponovno polnjenje – Zasnova, izdelava in preizkus –
1. del: ojačene sestavljene plinske jeklenke in velike jeklenke do
450 /, obdane z obroči

do nadaljnjega

ISO 111192:2012 + Amd
1:2014

Plinske jeklenke – Plinske jeklenke in velike jeklenke sestavljene
izdelave, za ponovno polnjenje – Zasnova, izdelava in preizkus –
2. del: popolnoma obdane, z vlakni ojačene sestavljene plinske
jeklenke in velike jeklenke do 450 l z nosilnimi kovinskimi vložki

do nadaljnjega

ISO 111193:2013

Plinske jeklenke – Plinske jeklenke in velike jeklenke sestavljene
izdelave, za ponovno polnjenje – Zasnova, izdelava in preizkus –
3. del: popolnoma obdane, z vlakni ojačene sestavljene plinske
jeklenke in velike jeklenke do 450 l z nenosilnimi kovinskimi ali
nekovinskimi vložki

do nadaljnjega

ISO 11515:
2013

Plinske jeklenke – Sestavljene ojačene velike jeklenke za
ponovno polnjenje, s prostornino od 450 l do 3000 l – Zasnova,
izdelava in preizkušanje

do nadaljnjega«.

V 6.2.2.1.2 se za tabelo dodata novi opombi, ki se glasita:
»OPOMBA 1: Sestavljene velike jeklenke morajo biti po določbah zgornjih standardov
oblikovane za predvideno življenjsko dobo najmanj 15 let.
OPOMBA 2: Sestavljene velike jeklenke s predvideno življenjsko dobo, daljšo od 15 let,
se po 15. letih po datumu izdelave ne smejo polniti, razen če je bil na zasnovi uspešno
opravljen program preizkusa življenjske dobe. Program je del prve odobritve zasnove
izdelave in opredeljuje preglede in preizkuse, s katerimi se dokaže, da so pravilno
izdelane velike jeklenke varne do konca svoje predvidene življenjske dobe. Program
preizkusa življenjske dobe in rezultate mora odobriti pristojni organ države odobritve, ki je
odgovoren za prvo odobritev zasnove velike jeklenke. Življenjska doba sestavljene velike
jeklenke ne sme biti daljša od začetne odobrene predvidene življenjske dobe.«.
V 6.2.2.1.3 se v drugi tabeli v vrsticah za standarda »ISO 3807-1:2000« in »ISO 3807-2:2000« v tretji
koloni besedilo spremeni tako, da se glasi »do 31. decembra 2020«, na koncu tabele pa se doda nova
vrstica z besedilom, ki se glasi:
»ISO
3807:2013

Plinske jeklenke – Jeklenke za acetilen – Osnovne zahteve in
preskus tipa

do nadaljnjega«.

V 6.2.2.2 se v tabeli besedilo v drugi vrstici spremeni tako, da se glasi:
»ISO 111142:2013

Plinske jeklenke – Združljivost materialov za ventil in jeklenko s
plinom – 2. del: Nekovinski materiali«.

V 6.2.2.3 se v tabeli v vrstici s standardom »ISO 10297:2006« v drugi koloni črta opomba.
V 6.2.2.3 se v tabeli v vrstici s standardom »ISO 10297:2006« v tretji koloni besedilo spremeni tako,
da se glasi »do 31. decembra 2020«.
V 6.2.2.3 se v tabeli za vrstico s standardom »ISO 10297:2006« doda nova vrstica z besedilom, ki se
glasi:
»ISO
10297:2014

Plinske jeklenke – Ventili za jeklenke – Specifikacija in preskus
tipa

do nadaljnjega«.

V 6.2.2.4 se naslov zadnje kolone spremeni tako, da se glasi »Uporaba«.
V 6.2.2.4 se v tabeli v vrstici s standardom »ISO 10462:2005« v tretji koloni besedilo spremeni tako,
da se glasi »do 31. decembra 2018«.
V 6.2.2.4 se v tabeli za vrstico s standardom »ISO 10462:2005« doda nova vrstica z besedilom, ki se
glasi:
»ISO
10462:2013

Plinske jeklenke – Jeklenke za acetilen – Periodična kontrola in
vzdrževanje

do nadaljnjega«.
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V 6.2.2.6.2.1 se besedilo »vključeni tudi znaki« nadomesti z »vključena tudi oznaka«.
V 6.2.2.7.2 (a) in 6.2.2.9.2 (a) se črta sklic na opombo pod črto št. 2 in opomba pod črto št. 2.
V 6.2.2.7.2 (a) se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Tega znaka se ne sme uporabljati za
noben drug namen, razen kot potrditev, da embalaža, prožni zabojnik za razsuto blago, premična
cisterna ali MEGC ustrezajo zanje veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ali 6.11.«.
V 6.2.2.7.2 (c) se besedilo »kot se uporablja(jo) za označevanje motornih vozil v mednarodnem
prometu« nadomesti s »kot razpoznavni znak, ki se uporablja za vozila v mednarodnem cestnem
prometu«, opomba pod črto št. 3 se preštevilči in postane opomba pod črto št. 2 in spremeni tako, da
se glasi:
2
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
V 6.2.2.7.4 (n) se besedilo »kot se uporabljajo za označevanje motornih vozil v cestnem prometu«
nadomesti s »kot razpoznavni znak, ki se uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu«,
opomba pod črto št. 3 se preštevilči in postane opomba pod črto št. 2 in spremeni tako, da se glasi:
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»2
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
V 6.2.2.7.4 se na koncu alineje (p) pika nadomesti z vejico in dodata novi alineji (q) in (r) ter opomba,
ki se glasijo:
»(q) za sestavljene jeklenke in velike jeklenke z omejeno predvideno življenjsko dobo
črke "FINAL", ki jim sledi predvidena življenjska doba, prikazana kot leto
(štirimestno število) in mesec (dvomestno število), ločena s poševno črto (tj. "/"),
(r)

za sestavljene jeklenke in velike jeklenke z omejeno predvideno življenjsko dobo,
daljšo od 15 let, ter pri sestavljenih jeklenkah in velikih jeklenkah z neomejeno
predvideno življenjsko dobo črke "SERVICE", ki jim sledi datum, ki je 15 let od
datuma izdelave (prvega pregleda) in je prikazan kot leto (štirimestno število) in
mesec (dvomestno število), ločena s poševno črto (tj. "/").
OPOMBA: Ko začetna vrsta izdelave izpolni zahteve programa preizkusa
življenjske dobe v skladu z OPOMBO 2 iz 6.2.2.1.1 ali z OPOMBO 2 iz 6.2.2.1.2,
se pri nadaljnji proizvodnji ne zahteva več oznaka za izhodiščno življenjsko dobo.
Na jeklenkah in velikih jeklenkah vrste izdelave, ki izpolnjuje zahteve programa
preizkusa življenjske dobe, je treba narediti oznako za izhodiščno življenjsko dobo
nečitljivo.«.

V 6.2.2.7.5 se v prvi alineji za dosedanjim besedilom doda: »razen oznake, opisane v 6.2.2.7.4 (q) in
(r), ki mora biti nameščena poleg oznake za redni pregled in preizkus iz 6.2.2.7.7,«.
V 6.2.2.7.5 se besedilo »Primer oznake, ki se pritrdi na jeklenko« nadomesti z »V nadaljevanju je
primer označevanja jeklenke:«.
V 6.2.2.7.7 (a) se besedilo »kot se uporabljajo za označevanje motornih vozil v cestnem prometu«
nadomesti s »kot razpoznavni znak, ki se uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu«,
opomba pod črto št. 3 se preštevilči in postane opomba pod črto št. 2 in spremeni tako, da se glasi:
2
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
V 6.2.2.9.2 (a) se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Tega znaka se ne sme uporabljati za
noben drug namen, razen kot potrditev, da embalaža, prožni zabojnik za razsuto blago, premična
cisterna ali MEGC ustrezajo zanje veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ali 6.11.«.
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V 6.2.2.9.2 (c) in (h) se besedilo »določen za motorna vozila v mednarodnem prometu« nadomesti s
»ki se uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu«, opomba pod črto št. 3 se preštevilči in
postane opomba pod črto št. 2 in spremeni tako, da se glasi:
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»2
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
V 6.2.2.9.4 (a) se besedilo »določen za motorna vozila v mednarodnem prometu« nadomesti s »ki se
uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu«, opomba pod črto št. 3 se preštevilči in
postane opomba pod črto št. 2 in spremeni tako, da se glasi:
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»2
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
V 6.2.3.5.1 dosedanja opomba postane opomba 1, dodata se opombi 2 in 3, ki se glasita:
»OPOMBA 2: Za jeklenke in velike jeklenke iz celega iz jekla se pregled iz 6.2.1.6.1 (b) in preizkus s
hidravličnim tlakom iz 6.2.1.6.1 (d) lahko nadomestita s postopkom, ki je v skladu z EN ISO
16148:2016 "Plinske jeklenke – Ponovno polnljive plinske jeklenke in velike jeklenke iz celega –
Preskus z akustično emisijo in ultrazvočni preskus pri rednem pregledu in preskušanju".
OPOMBA 3: Pregled iz 6.2.1.6.1 (b) in preizkus s hidravličnim tlakom iz 6.2.1.6.1 (d) se lahko
nadomestita z ultrazvočnim pregledom, ki se za plinske jeklenke iz celega iz aluminijevih zlitin izvaja v
skladu z EN 1802:2002 in za jeklene plinske jeklenke iz celega v skladu z EN 1968:2002 + A1:2005.«.
6.2.3.9.2 se spremeni tako, da se glasi:
»6.2.3.9.2 Znak Združenih narodov za embalažo, določen v 6.2.2.7.2 (a), ter oznaka iz 6.2.2.7.4 (q)
in (r), se ne smeta uporabiti.«.
V 6.2.3.9.7.3 (a) se besedilo »določen za motorna vozila v mednarodnem prometu« nadomesti s »ki
se uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu«, opomba pod črto št. 3 se preštevilči in
postane opomba pod črto št. 2 in spremeni tako, da se glasi:
2
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
V 6.2.4.1 se doda nov prvi stavek, ki se glasi: »Certifikati o tipski odobritvi morajo biti izdani v skladu z
1.8.7.«.
V 6.2.4.1 se besedilo »Ne glede na navedeno, imajo prednostno veljavo določbe iz poglavja 6.2, ki so
navedene v koloni (3).« nadomesti s »Standardi se uporabljajo v skladu z 1.1.5.«.
V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom »EN 1251-2:2000« v koloni (2) za dosedanjim besedilom
doda opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Standard EN 1252-1:1998, naveden v tem standardu, se uporablja tudi za
zaprte krioposode za prevoz UN št. 1972 (METAN, GLOBOKO OHLAJEN, TEKOČ ali
ZEMELJSKI PLIN, GLOBOKO OHLAJEN, TEKOČ).«.
V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom »EN 12205:2001« v koloni (4) besedilo spremeni tako, da
se glasi »od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2017«, v koloni (5) pa se doda »31. december 2018«.
V 6.2.4.1 se v tabeli za vrstico s standardom »EN 12205:2001« doda nova vrstica z besedilom, ki se
glasi:
»EN ISO
11118:2015

Plinske jeklenke – Kovinske plinske jeklenke za
enkratno polnjenje ‒ Specifikacija in preskusne
metode

6.2.3.1,
6.2.3.3 in
6.2.3.4

do
nadaljnjega«.

V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom »EN 14140:2003 + A1:2006« v koloni (4) besedilo
spremeni tako, da se glasi »od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2018«.
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V 6.2.4.1 se v tabeli za vrstico s standardom »EN 14140:2003 + A1:2006« doda nova vrstica z
besedilom, ki se glasi:
»EN 14140:201
4 + AC:2015
Oprema in pribor za UNP – Premične, ponovno
(razen
polnljive varjene jeklenke iz jekla za UNP –
oplaščenih
Alternativni način zasnove in izdelava
jeklenk)

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do
nadaljnjega«.

V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom »EN ISO 10297:2006« v koloni (4) besedilo spremeni tako,
da se glasi »od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2018«.
V 6.2.4.1 se v tabeli za vrstico s standardom »EN 10297:2006« doda nova vrstica z besedilom, ki se
glasi:
»EN ISO
10297:2014

Plinske jeklenke – Ventili jeklenk – Specifikacija in
preskus tipa (ISO/DIS 10297:2012)

6.2.3.1 in
6.2.3.3

do
nadaljnjega«.

V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom »EN ISO 15995:2010« besedilo spremeni tako, da se glasi:
»EN
13340:2001

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

6.2.3.1 in
6.2.3.3

od 1. januarja
2005 do 31.
decembra
2017

31.
december
2018«.

V 6.2.4.1 se na koncu tabele doda štiri nove vrstice z besedilom, ki se glasi:
Oprema in pribor za UNP – Specifikacija in
preskušanje ventilov in fitingov za rezervoarje za
utekočinjeni naftni plin (UNP)
Plinske jeklenke – Ventili jeklenk za hitro
razbremenitev – Specifikacija in preskušanje tipa
(ISO 17871:2015)

6.2.3.1 in
6.2.3.3

do
nadaljnjega

6.2.3.1,
6.2.3.3 in
6.2.3.4

do
nadaljnjega

EN 13953:2015 Oprema in pribor za UNP – Varnostni ventili za
premične, ponovno polnljive jeklenke za
utekočinjeni naftni plin (UNP)

6.2.3.1,
6.2.3.3 in
6.2.3.4

do
nadaljnjega

6.2.3.1 in
6.2.3.4

do
nadaljnjega«.

»EN 13175:
2014
EN ISO
17871:2015

OPOMBA: Zadnji stavek področja uporabe se ne
uporablja.
EN ISO
14246:2014

Plinske jeklenke – Ventili za plinske jeklenke –
Preskusi in pregledi med proizvodnjo (ISO
14246:2014)

V 6.2.4.2 se v prvem odstavku črta besedilo »v vsakem primeru prednostne«, na koncu pa se doda
nov stavek, ki se glasi: »Standardi se uporabljajo v skladu z 1.1.5.«.
V 6.2.4.2 se v tabeli v vrstici s standardom »EN 14912:2005« v koloni (3) besedilo spremeni tako, da
se glasi »do 31. decembra 2018«.
V 6.2.4.2 se črta vrstica s standardom »EN 12863:2002 + A1:2005«.
V 6.2.4.2 se v tabeli v vrstici s standardom »EN ISO 10462:2013« v koloni (3) besedilo spremeni tako,
da se glasi »do nadaljnjega«.
V 6.2.4.2 se v tabeli v vrstici s standardom »EN ISO 11623:2002 (razen 4. razdelka)« v koloni (3)
besedilo spremeni tako, da se glasi »do 31. decembra 2018«.
V 6.2.4.2 se v tabeli za vrstico s standardom »EN ISO 11623:2002 (razen 4. razdelka)« doda nova
vrstica z besedilom, ki se glasi:
»EN ISO 11623:2015 Plinske jeklenke – Kompozitni materiali – Periodični pregledi in
preskusi

obvezna od 1.
januarja 2019«.
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V 6.2.4.2 se v tabeli za vrstico s standardom »EN 14912:2005« doda nova vrstica z besedilom, ki se
glasi:
»EN 14912:2015

Oprema in pribor za UNP – Kontrola in vzdrževanje ventilov za
jeklenko za UNP v času periodične kontrole jeklenk

obvezna od 1.
januarja 2019«.

V 6.2.4.2 se v tabeli v vrstici s standardom »EN 1440:2008 + A1:2012 (razen Prilog G in H)« v koloni
(3) besedilo spremeni tako, da se glasi »do 31. decembra 2018«.
V 6.2.4.2 se v tabeli za vrstico s standardom »EN 1440:2008 + A1:2012 (razen Prilog G in H)« dodata
novi vrstici z besedilom, ki se glasi:
»EN 1440:2016
(razen priloge C)

Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) –
ponovno polnljive, varjene in trdo spajkane jeklenke
Periodična kontrola
EN 16728:2016
Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP) –
(razen razdelka 3.5,
ponovno polnljive plinske jeklenke za UNP, ki niso
priloge F in priloge G) trdo spajkane – Periodična kontrola

Premične,
za UNP –

obvezna od 1.
januarja 2019

Premične,
varjene in

obvezna od 1.
januarja 2019«.

V 6.2.6.1.5 se za dosedanjim besedilom doda nov stavek, ki se glasi: »Poleg tega produkt
preizkusnega tlaka in prostornine za utekočinjene pline ne sme presegati 30 barlitrov oziroma 54
barlitrov za stisnjene pline, preizkusni tlak pa za utekočinjene pline ne sme presegati 250 barov
oziroma 450 barov za stisnjene pline.«.
V 6.2.6.3.3 se opomba pod črto št. 4 preštevilči v opombo pod črto št. 3.
V 6.2.6.4 se opomba pod črto št. 5 preštevilči v opombo pod črto št. 4, na koncu druge alineje pa se
pika nadomesti z vejico in doda nova alineja, ki se glasi:
»–
za UN št. 2037 majhne posode, napolnjene s plinom (plinske pločevinke), ki
vsebujejo nestrupen, nevnetljiv stisnjeni ali utekočinjeni plin: EN 16509:2014
prenosne plinske jeklenke – ki niso prirejene za ponovno polnjenje, male
prenosljive jeklenke s prostornino do vključno 120 ml, ki vsebujejo stisnjeni ali
utekočinjeni plin (jeklenke za zgoščeni plin) – zasnova, izdelava, polnjenje in
preizkušanje (razen odstavka 9).«.
Poglavje 6.3
V 6.3.4.2 se črta sklic na opombo pod črto št. 1 in opomba pod črto št. 1.
V 6.3.4.2 (a) se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Tega znaka se ne sme uporabljati za noben
drug namen, razen kot potrditev, da embalaža, prožni zabojnik za razsuto blago, premična cisterna ali
MEGC ustrezajo zanje veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ali 6.11,«.
V 6.3.4.2 (e) se besedilo »z okrajšavo države« nadomesti z »z razpoznavnim znakom države, ki se
uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu«, opomba pod črto št. 2 se preštevilči v opombo
pod črto št. 1 in spremeni tako, da se glasi:
1
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
V 6.3.4.3 se besedilo »prepoznave oznake po določbah iz 6.3.4.1« nadomesti z », da se oznake, ki se
zahtevajo v 6.3.4.1, pravilno prepoznajo«.
V 6.3.5.1.6 (g) se beseda »označitve« nadomesti z »oznak«.
Poglavje 6.4
V 6.4.22.8 se v prvem stavku za besedo »zasnovo« doda »tovorka«.
V 6.4.22.8 (a) se besedilo »prve države podpisnice ADR, v katero ali skozi katero bo pošiljka
prepeljana« nadomesti z »države podpisnice ADR«.
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V 6.4.22.8 (b) se besedilo »prve države podpisnice ADR, v katero ali skozi katero bo pošiljka
prepeljana« nadomesti z »države podpisnice ADR«.
V 6.4.23.11 (a) se besedilo »mednarodno okrajšavo države za motorna vozila v cestnem prometu«
nadomesti z »razpoznavni znak države, ki se uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu«
in spremeni opomba pod črto št. 1 tako, da se glasi:
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»1
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
Poglavje 6.5
V 6.5.2.1.1 (a) se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Tega znaka se ne sme uporabljati za
noben drug namen, razen kot potrditev, da embalaža, prožni zabojnik za razsuto blago, premična
cisterna ali MEGC ustrezajo zanje veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ali 6.11.«,
črta se sklic na opombo pod črto št. 1 in opomba pod črto št. 1.
V 6.5.2.1.1 (e) se besedi »okrajšava države« nadomestita z besedilom »razpoznavni znak države, ki
se uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu«, opomba pod črto št. 2 se preštevilči v
opombo pod črto št. 1 in spremeni tako, da se glasi:
1
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
V 6.5.2.1.1 se besedilo za alinejo (h) spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna oznaka mora biti v zaporedju, kakor so navedeni pododstavki. Oznake iz
6.5.2.2 in vse druge oznake, ki jih odobri pristojni organ, ne smejo vplivati na pravilno
prepoznavo osnovne oznake.
Vsak del oznake, ki se uporablja v skladu z alinejami (a) do (h) in 6.5.2.2, mora biti jasno
ločen, npr. s poševno črto ali razmikom, da je brez težav prepoznaven.«.
V 6.5.2.2.4 dosedanja opomba postane opomba 1, doda se nova opomba 2, ki se glasi:
»OPOMBA 2: Datum proizvodnje notranje posode se lahko razlikuje od označenega
datuma izdelave (glej 6.5.2.1), popravila (6.5.4.5.3) ali predelave (glej 6.5.2.4)
sestavljenega IBC.«.
V 6.5.2.3 se beseda »označitvijo« nadomesti z »oznakami«.
V 6.5.4.4.2 se besedilo pred alinejo (a) spremeni tako, da se glasi:
»Na vsakem kovinskem IBC, IBC iz toge plastike in sestavljenem IBC za tekočine ali za
trdne snovi, ki se polnijo ali praznijo pod tlakom, je treba opraviti ustrezni preizkus
tesnosti. Preizkus je del programa zagotavljanja kakovosti, kot je določeno v 6.5.4.1, s
katerim se zagotavlja, da je IBC zmožen izpolnjevati ustrezna preizkusna merila, kakor je
navedeno v 6.5.6.7.3:«.
V 6.5.4.5.3 se besedi »označiti z« nadomestita z besedilom »namestiti trajno oznako, ki prikazuje«,
besedi »oznako države« se nadomestita z besedo »državo«, besedilo »imenom ali odobrenim
znakom« se nadomesti z »ime ali odobreni znak«, beseda »datumom« pa z »datum«.
Poglavje 6.6
V 6.6.3.1 se črta sklic na opombo pod črto št. 1 in opomba pod črto št. 1.
V 6.6.3.1 (a) se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Tega znaka se ne sme uporabljati za noben
drug namen, razen kot potrditev, da embalaža, prožni zabojnik za razsuto blago, premična cisterna ali
MEGC ustrezajo zanje veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ali 6.11.«.
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V 6.6.3.1 (e) se besedilo »okrajšava države za motorna vozila v mednarodnem prometu« nadomesti z
»razpoznavni znak države, ki se uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu«, opomba pod
črto št. 2 se preštevilči v opombo pod črto št. 1 in spremeni tako, da se glasi:
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»1
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
V 6.6.3.1 se besedilo »Ta osnovna označitev mora potekati v zaporedju navedenih odstavkov.«
nadomesti z »Vsebina osnovne oznake mora potekati v zaporedju, kot so navedeni zgornji odstavki.«.
Poglavje 6.7
V 6.7.2.18.1 se četrti stavek spremeni tako, da se glasi: »Številka odobritve mora biti sestavljena iz
razpoznavnega znaka ali oznake države, na ozemlju katere je bila odobritev izdana, tj. razpoznavnega
2
znaka, ki se uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu , in registrske številke.« in doda
nova opomba pod črto št. 2, ki se glasi:
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»2
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
V 6.7.2.19.8 se na koncu alineje (a) vejica nadomesti s piko in doda besedilo, ki se glasi: »Debelino
stene je treba preveriti z ustreznimi meritvami, če pregled kaže na to, da se je debelina stene
zmanjšala,«.
V 6.7.2.20.1 se besedilo »Primer oznak na identifikacijski ploščici« nadomesti s »Primer ploščice za
označevanje«.
V 6.7.2.20.1 (c), 6.7.3.16.1 (c), 6.7.4.15.1 (c) in 6.7.5.13.1 (c) se črta opomba pod črto št. 2.
V 6.7.2.20.1 (c) (i) se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Tega znaka se ne sme uporabljati za
noben drug namen, razen kot potrditev, da embalaža, prožni zabojnik za razsuto blago, premična
cisterna ali MEGC ustrezajo zanje veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ali 6.11,«.
V 6.7.3.14.1 se četrti stavek spremeni tako, da se glasi: »Številka odobritve mora biti sestavljena iz
razpoznavnega znaka ali oznake države, na ozemlju katere je bila odobritev izdana, tj. razpoznavnega
2
znaka, ki se uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu , in registrske številke.« in doda
nova opomba pod črto št. 2, ki se glasi:
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»2
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
V 6.7.3.15.8 (a) se na koncu alineje (a) vejica nadomesti s piko in doda besedilo, ki se glasi:
»Debelino stene je treba preveriti z ustreznimi meritvami, če pregled kaže na to, da se je debelina
stene zmanjšala,«.
V 6.7.3.16.1 se besedilo »Primer oznak na identifikacijski ploščici« nadomesti s »Primer ploščice za
označevanje«.
V 6.7.3.16.1 (c) (i) se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Tega znaka se ne sme uporabljati za
noben drug namen, razen kot potrditev, da embalaža, prožni zabojnik za razsuto blago, premična
cisterna ali MEGC ustrezajo zanje veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ali 6.11,«.
V 6.7.4.13.1 se četrti stavek spremeni tako, da se glasi: »Številka odobritve mora biti sestavljena iz
razpoznavnega znaka ali oznake države, na ozemlju katere je bila odobritev izdana, tj. razpoznavnega
2
znaka, ki se uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu , in registrske številke.« in doda
nova opomba pod črto št. 2, ki se glasi:
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»2
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
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V 6.7.4.15.1 se besedilo »Primer oznak na identifikacijski ploščici« nadomesti s »Primer ploščice za
označevanje«.
V 6.7.4.15.1 (c) (i) se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Tega znaka se ne sme uporabljati za
noben drug namen, razen kot potrditev, da embalaža, prožni zabojnik za razsuto blago, premična
cisterna ali MEGC ustrezajo zanje veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ali 6.11.«.
V 6.7.5.2.4 (a) se besedilo »ISO 11114-2:2000« nadomesti z »ISO 11114-2:2013«.
V 6.7.5.11.1 se četrti stavek spremeni tako, da se glasi: »Številka odobritve mora biti sestavljena iz
razpoznavnega znaka ali oznake države, na ozemlju katere je bila odobritev izdana, tj. razpoznavnega
2
znaka, ki se uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu , in registrske številke.« in doda
nova opomba pod črto št. 2, ki se glasi:
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»2
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.
V 6.7.5.13.1 se besedilo »Primer oznak na identifikacijski ploščici« nadomesti s »Primer ploščice za
označevanje«.
V 6.7.5.13.1 (c) (i) se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Tega znaka se ne sme uporabljati za
noben drug namen, razen kot potrditev, da embalaža, prožni zabojnik za razsuto blago, premična
cisterna ali MEGC ustrezajo zanje veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ali 6.11,«.
Poglavje 6.8
V 6.8.2.1.21 se v drugi tabeli za vrstico z besedilom »nerjaveča austenitna jekla« doda nova vrstica z
besedilom, ki se glasi:
»avstenitno-feritna
3 mm
3 mm
3,5 mm«.
nerjavna jekla
V 6.8.2.1.21 se besedi »nerjaveča austenitna« nadomestita z »nerjavna avstenitna«.
6.8.2.1.23 se spremeni tako, da se glasi:
»6.8.2.1.23 Sposobnost izvajalca za opravljanje varilskih del mora preveriti in potrditi pristojni organ
ali organ, ki ga je ta pooblastil in je izdal tipsko odobritev. Izvajalec mora imeti
vzpostavljen sistem za zagotavljanje kakovosti varjenja. Variti morajo usposobljeni
delavci po kvalificiranem postopku varjenja, katerega učinkovitost (vključno z zahtevano
toplotno obdelavo) je bila dokazana s preizkusi. Neporušitvene preiskave morajo biti
opravljene z radiografijo ali ultrazvokom in morajo potrditi, da kakovost varjenja ustreza
obremenitvam.
Pri zvarih, ki jih je izvajalec izvedel v posameznih postopkih varjenja v skladu z
vrednostjo količnika λ, ki se uporablja za določanje debeline sten cisterne iz 6.8.2.1.17, je
treba preveriti:
λ = 0,8:

če je mogoče, je treba vse zvare na obeh straneh pregledati s prostim
očesom in opraviti neporušitveni preizkus. Neporušitveni preizkus mora
zajeti vse zvarne spoje oblike "T" in vse vstavke, uporabljene, da se prepreči
križanje zvarov. Skupna dolžina zvarov, ki jih je treba pregledati, ne sme biti
manjša kot:
10 % dolžine vseh vzdolžnih zvarov,
10 % dolžine vseh obodnih zvarov,
10 % dolžine vseh obodnih zvarov na koncih cisterne in
10 % dolžine vseh presečnih zvarov na koncih cisterne,

λ = 0,9:

če je mogoče, je treba vse zvare na obeh straneh pregledati s prostim
očesom in opraviti neporušitveni preizkus. Neporušitveni preizkus mora
zajeti vse spoje, vstavke, uporabljene, da se prepreči križanje zvarov, in
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zvare za sestavljanje delov opreme velikega premera. Skupna dolžina
zvarov, ki jih je treba pregledati, ne sme biti manjša kot:
100 % dolžine vseh vzdolžnih zvarov,
25 % dolžine vseh obodnih zvarov,
25 % dolžine vseh obodnih zvarov na koncih cisterne in
25 % dolžine vseh presečnih zvarov na koncih cisterne,
λ = 1:

pri vseh zvarih je treba po njihovi celotni dolžini opraviti neporušitveni
preizkus in jih, če je mogoče, na obeh straneh pregledati s prostim očesom.
Treba je vzeti preizkusni vzorec zvara.

Če se pri vrednostih λ = 0,8 ali λ = 0,9 na delu zvara ugotovi nesprejemljiva napaka, se
mora neporušitveni preizkus opraviti tudi na enako dolgih delih na obeh straneh dela, na
katerem je napaka. Če se pri neporušitvenem preizkusu ugotovi še kakšna
nesprejemljiva napaka, se mora neporušitveni preizkus opraviti na vseh preostalih zvarih,
narejenih z enakim postopkom varjenja.
Če pristojni organ ali organ, ki ga je ta pooblastil, dvomi v kakovost varov, tudi tistih, ki so
bili narejeni za odpravo napak, ugotovljenih z neporušitvenimi preizkusi, lahko zahteva
dodatne preglede.«.
8
V 6.8.2.3.1 se besedilo »oznake države , na območju katere je bila odobritev izdana, in zaporedno
številko« nadomesti z »razpoznavnega znaka države, na ozemlju katere je bila odobritev izdana, ki se
uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu8, in zaporedne številke« in spremeni opomba
pod črto št. 8 tako, da se glasi:
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
»8
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem
prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.«.

V 6.8.2.4.1 se besedilo »Vsak prekat je treba preizkusiti s tlakom, ki je najmanj 1,3-krat višji od
delovnega tlaka.« nadomesti z:
»Vsak prekat je treba preizkusiti s tlakom, ki je najmanj:
–
1,3-krat višji od največjega delovnega tlaka ali
–
1,3-krat višji od statičnega tlaka snovi, ki se bo prevažala, vendar ni manjši od tlaka, ki je 1,3krat višji od statičnega tlaka vode, in je najmanj 20 kPa (0,2 bara) za cisterne, ki se praznijo
težnostno, v skladu s 6.8.2.1.14 (a).«.
V 6.8.2.4.3 se predzadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri cisternah z odzračevalnimi napravami in varovalno napravo za preprečitev razlitja ob prevračanju
cisterne se preizkus tesnosti opravi pri najvišjem izmed: statičnega tlaka najgostejše snovi, ki se bo
prevažala, statičnega tlaka vode ali tlaka 20 kPa (0,2 bara).«.
V 6.8.2.6.1 se doda nov prvi stavek, ki se glasi: »Certifikati o tipski odobritvi morajo biti izdani v skladu
z 1.8.7 ali 6.8.2.3.«, besedilo »Ne glede na navedeno, imajo prednostno veljavo določbe iz poglavja
6.8, ki so navedene v koloni (3).« pa se nadomesti s »Standardi se uporabljajo v skladu z 1.1.5.«.
V 6.8.2.6.1 se v tabeli:
– črtajo naslovi:
»za vse cisterne«,
»za cisterne z največjim delovnim tlakom do 50 kPa, namenjene za prevoz snovi, ki
imajo v koloni (12) tabele A v poglavju 3.2 naveden kod cisterne "G"«,
»za cisterne za pline razreda 2«,
»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«,
– dodata naslova:
»za zasnovo in izdelavo cistern«, v katero se uvrstijo vrstice s standardi: EN
14025:2003 + AC:2005, EN 14025:2008, EN 14025:2013, EN 13094:2004, EN
13094:2008 + AC:2008, EN 12493:2001 (razen Priloge C), EN 12493:2008 (razen Priloge
C), EN 12493:2008 + A1:2012 (razen Priloge C), EN 12493:2008 + A1:2013 (razen
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Priloge C), EN 13530-2:2002, EN 13530-2:2002 + A1:2004, EN 14398-2:2003 (razen
Tabele 1) in EN 14398-2:2003 + A2:2008,
»za opremo«, v katero se uvrstijo vrstice s standardi: EN 14432:2006, EN 14433:2006,
EN 12252:2000, EN 12252:2005 + A1:2008, EN 14129:2014, EN 1626:2008 (razen
ventilov kategorije B), EN 13082:2001, EN 13082:2008 + A1:2012, EN 13308:2002, EN
13314:2002, EN 13316:2002, EN 13317:2002 (razen slike in tabele B.2 iz Priloge B), EN
13317:2002 + A1:2006, EN 14595:2005 in EN 16257:2012.
V 6.8.2.6.1 se v dopolnjeni tabeli:
– v vrstici s standardom »EN 14025:2013« v koloni (4) besedilo spremeni tako, da se glasi
»od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2018«,
– za vrstico s standardom »EN 14025:2013« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»EN 14025:2013+ Cisterne za prevoz nevarnega blaga –
Kovinske tlačne posode – Zasnova in
A1:2016 (razen
izdelava
priloge B)

6.8.2.1 in
6.8.3.1

do
nadaljnjega«,

– v vrstici s standardom »EN 13094:2008 + AC:2008« v koloni (4) besedilo spremeni tako,
da se glasi »od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2018«,
– za vrstico s standardom »EN 13094:2008 + AC:2008« doda nova vrstica z besedilom, ki
se glasi:
»EN 13094:2015

Cisterne za prevoz nevarnega blaga –
Kovinske cisterne z delovnim tlakom do 0,5
bar – Zasnova in izdelava

6.8.2.1

do
nadaljnjega«,

– v vrstici s standardom »EN 12493:2008 + A1:2013 (razen Priloge C)« besedilo v prvi
koloni spremeni tako, da se glasi »EN 12493:2013 (razen Priloge C)«, v koloni (4) se
besedilo spremeni tako, da se glasi »od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2017«, v
koloni (5) pa se doda »31. december 2018«,
– za vrstico s standardom »EN 12493:2013 (razen Priloge C)« doda nova vrstica z
besedilom, ki se glasi:

»EN 12493:2013 + UNP oprema in pribor – Varjene jeklene
A1:2014 +
cisterne za utekočinjeni naftni plin (UNP) –
AC:2015 (razen
Cestne cisterne – Konstruiranje in izdelava
Priloge C)
OPOMBA: Izraz "cestna cisterna" se šteje
kot "pritrjena cisterna" in "zamenljiva
cisterna" po ADR.

6.8.2.1,
6.8.2.5,
6.8.3.1,
6.8.3.5,
6.8.5.1 do
6.8.5.3

do
nadaljnjega«,

– v vrstici s standardom »EN 13530-2:2002 + A1:2004« v koloni (2) doda besedilo, ki se
glasi: »OPOMBA: Standard EN 1252-1:1998, naveden v tem standardu, se uporablja tudi
za cisterne za prevoz UN št. 1972 (METAN, GLOBOKO OHLAJEN, TEKOČ ali
ZEMELJSKI PLIN, GLOBOKO OHLAJEN, TEKOČ.«,
– v vrstici s standardom »EN 14432:2006« v koloni (4) besedilo spremeni tako, da se glasi
»od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2018«,
– za vrstico s standardom »EN 14432:2006« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:

»EN 14432:2014

Cisterne za prevoz nevarnega blaga –
Oprema cistern za prevoz tekočih kemikalij
in utekočinjenih plinov – Izpustni ventili in
ventili za vstop zraka pri praznjenju

6.8.2.2.1,
6.8.2.2.2 in
6.8.2.3.1

do
nadaljnjega«,

OPOMBA: Ta standard se lahko uporablja
tudi za cisterne z največjim delovnim tlakom
do 0,5 bara.

– v vrstici s standardom »EN 14433:2006« v koloni (4) besedilo spremeni tako, da se glasi
»od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2018«,
– za vrstico s standardom »EN 14433:2006« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:

»EN 14433:2014

Cisterne za prevoz nevarnega blaga –
Oprema cistern za prevoz tekočih kemikalij in
utekočinjenih plinov – Izpustni ventili

OPOMBA: Ta standard se lahko uporablja
tudi za cisterne z največjim delovnim tlakom
do 0,5 bara.

6.8.2.2.1,
6.8.2.2.2 in
6.8.2.3.1

do
nadaljnjega«,

– v vrstici s standardom »EN 12252:2005 + A1:2008« v koloni (4) besedilo spremeni tako,
da se glasi »od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2018«,
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– za vrstico s standardom »EN 12252:2005 + A1:2008« doda nova vrstica z besedilom, ki
se glasi:

»EN 12252:2014

Oprema in pribor za UNP – Oprema cestnih
cistern za UNP
OPOMBA: Izraz "cestna cisterna" se šteje kot
"pritrjena cisterna" in "zamenljiva cisterna" po
ADR.

6.8.3.2 in
6.8.3.4.9

do
nadaljnjega«,

– za vrstico s standardom »EN 1626:2008« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:

»EN 13648-1:2008 Kriogene posode – Varnostna oprema za
zaščito proti prekoračitvi tlaka – 1. del:
Varnostni ventili za kriogeno področje

6.8.2.4,
6.8.3.2.12
in 6.8.3.4

do
nadaljnjega«,

– na koncu doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
Oprema in pribor za UNP – Specifikacija in
preskušanje
ventilov
in
fitingov
za
rezervoarje za utekočinjeni naftni plin (UNP)

»EN 13175:2014

6.8.2.1.1,
6.8.2.2,
6.8.2.4.1 in
6.8.3.2.3

do
nadaljnjega«.

V 6.8.2.6.2 se besedilo »V vseh primerih imajo prednostno veljavo določbe poglavja 6.8.« nadomesti s
»Standardi se uporabljajo v skladu z 1.1.5.«.
V 6.8.2.6.2 se na koncu doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»EN 14334:2014

Oprema in pribor za UNP – Pregledi in preskušanje
cestnih cistern za UNP

6.8.2.4 (razen
6.8.2.4.1),
6.8.3.4.2 in
6.8.3.4.9

do
nadaljnjega«.

V 6.8.3.1.5 se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Elementi in deli za pritrjevanje
baterijskih vozil

in okvir MEGC

morajo pri največjem dovoljenem tovoru vzdržati sile, določene v 6.8.2.1.2.«.
V 6.8.3.2.15 se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Za tipsko preizkušanje
izolacije glej 6.8.3.4.11.«.

učinkovitosti

sistema

Dodata se nova odstavka 6.8.3.4.10 in 6.8.3.4.11, ki se glasita:
»Zadrževalni čas za cisterne zabojnike, ki prevažajo globoko ohlajene utekočinjene
pline
6.8.3.4.10

Referenčni zadrževalni čas za cisterne zabojnike,
ki prevažajo globoko ohlajene utekočinjene pline,
se določi na podlagi:
(a) učinkovitosti sistema izolacije, določene v
skladu s 6.8.3.4.11,
(b) najnižjega nastavljenega tlaka naprav(e) za
omejevanje tlaka,
(c) začetnih pogojev polnjenja,
(d) predvidene temperature okolja 30 °C,
(e) fizikalnih lastnosti posameznega globoko
ohlajenega utekočinjenega plina, ki je
predviden za prevoz.
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Učinkovitost sistema izolacije (dotok toplote v
vatih) se določi s tipskim preizkušanjem cistern
zabojnikov. Preizkus mora obsegati:
(a) preizkus pri konstantnem tlaku (na primer pri
atmosferskem tlaku), pri katerem se izguba
globoko ohlajenega utekočinjenega plina meri
v daljšem časovnem obdobju, ali
(b) preizkus v zaprtem sistemu, pri katerem se
povečanje tlaka v ovoju posode meri v
daljšem časovnem obdobju.
Pri opravljanju preizkusa pri konstantnem tlaku se
morajo upoštevati spremembe atmosferskega
tlaka. Pri opravljanju katerega koli preizkusa se
morajo izvesti popravki, če se temperatura okolja
razlikuje od predvidene referenčne vrednosti
temperature okolja 30 °C.
OPOMBA:
Standard
ISO
21014:2006
"Krioposode –
kriogena
izolacijska
zaščita"
natančno opisuje metode določitve izolacijske
zaščite krioposod in določa metodo izračuna
zadrževalnega časa.«.

Dosedanji odstavki 6.8.3.4.10 do 6.8.3.4.16 se preštevilčijo in postanejo odstavki 6.8.3.4.12 do
6.8.3.4.18.
V 6.8.3.4.12 (dosedanji 6.8.3.4.10) se številka »6.8.3.4.14« nadomesti s »6.8.3.4.16«.
V 6.8.3.4.16 (dosedanji 6.8.3.4.14) se številka »6.8.3.4.15« nadomesti s »6.8.3.4.17«.
V 6.8.3.4.18 (dosedanji 6.8.3.4.16) se besedilo »6.8.3.4.10 do 6.8.3.4.15« nadomesti s »6.8.3.4.12 do
6.8.3.4.17«.
V 6.8.3.5.4 se v prvi alineji pika nadomesti z vejico, na desnem delu strani pa se dodata novi alineji, ki
se glasita:
»– referenčni zadrževalni čas (v dnevih ali urah) za vsak
plin13,

– pripadajoči začetni tlak (v barih ali kPa (nadtlak))13.«.
V 6.8.3.5.10 se v predzadnji alineji besedilo »6.8.3.4.10 do 6.8.3.4.13« nadomesti s »6.8.3.4.12 in
6.8.3.4.15«.
V 6.8.3.6 se doda nov prvi stavek, ki se glasi: »Certifikati o tipski odobritvi morajo biti izdani v skladu z
1.8.7.«, besedilo »Ne glede na navedeno, imajo prednostno veljavo določbe iz poglavja 6.8, ki so
navedene v stolpcu (3).« pa se nadomesti s »Standardi se uporabljajo v skladu z 1.1.5.«.
V 6.8.3.6 se v tabeli v vrstici s standardom »EN 13807:2003« v koloni (2) za dosedanjim besedilom
doda nova opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Po potrebi se lahko ta standard uporabi tudi za MEGC, ki so sestavljeni iz tlačnih
posod.«.

Stran

1394 /

Št.

9 / 24. 2. 2017

Uradni list Republike Slovenije

V 6.8.3.6 se v tabeli v vrstici s standardom »EN 13807:2003« v koloni (3) besedilo »6.8.3.4.10 do
6.8.3.4.12« nadomesti s »6.8.3.4.12 do 6.8.3.4.14«.
V 6.8.4 se v posebni določbi TC8 doda nov zadnji stavek, ki se glasi: »Ovoji cistern so lahko
zasnovani za zunanji računski tlak, ki ne sme biti manjši od 5 kPa (0,05 bara).«.
V 6.8.4 se v posebni določbi TT11 besedilo »EN 12493:2013« nadomesti z »EN 12493:2013 +
A1:2014 + AC:2015«, besedilo »EN 14025:2013« pa z »EN 14025:2013 + A1:2016«.
Poglavje 6.11
V 6.11.2.3 se na koncu tabele doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»Prožni zabojnik za razsuto blago

BK3«.

V 6.11.3, 6.11.3.1 in 6.11.3.1.1 se beseda »oblikovanje« nadomesti z »zasnovo«.
V 6.11.3.1.2 se beseda »oblikovani« nadomesti z »zasnovani«.
V 6.11.4 se besedilo »o oblikovanju, izdelavi in odobritvi« nadomesti z »za zasnovo, izdelavo in
odobritev«.
V 6.11.4.2 se beseda »oblikovani« nadomesti z »zasnovani«.
Doda se nov razdelek 6.11.5, ki se glasi:
»6.11.5
Določbe za zasnovo, izdelavo, pregled in preizkušanje prožnih zabojnikov za
razsuto blago BK3
6.11.5.1

Zahteve za zasnovo in izdelavo

6.11.5.1.1

Prožni zabojniki za razsuto blago morajo biti prahotesni.

6.11.5.1.2

Prožni zabojniki za razsuto blago morajo biti popolnoma zaprti, da se prepreči uhajanje
vsebine.

6.11.5.1.3

Prožni zabojniki za razsuto blago morajo biti vodotesni.

6.11.5.1.4

Deli prožnega zabojnika za razsuto blago, ki so v neposrednem stiku z nevarnim blagom:
(a)

ne smejo biti poškodovani ali zelo oslabljeni zaradi nevarnega blaga,

(b)

ne smejo povzročati nevarnih učinkov, npr. katalitičnih ali drugih reakcij z nevarnim
blagom, in

(c)

ne smejo omogočati pronicanja nevarnega blaga, ki bi lahko povzročilo nevarnost
med običajnimi prevoznimi pogoji.

6.11.5.2

Delovna oprema in manipulativne priprave

6.11.5.2.1

Polnilne in praznilne naprave morajo biti izdelane tako, da so zaščitene pred poškodbami
med prevozom in pri delu z njimi. Polnilne in praznilne naprave morajo biti zaščitene pred
nenamernim odpiranjem.

6.11.5.2.2

Če so nameščene zanke prožnih zabojnikov za razsuto blago, morajo biti odporne proti
tlačnim in dinamičnim silam, ki se lahko pojavijo med delom in običajnimi prevoznimi
pogoji.

6.11.5.2.3

Manipulativne priprave morajo biti dovolj močne, da vzdržijo večkratno uporabo.
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6.11.5.3

Pregled in preizkušanje

6.11.5.3.1

Zasnova vrste vsakega prožnega zabojnika za razsuto blago mora biti preizkušena po
določbah iz 6.11.5 in v skladu s postopki, ki jih določi pristojni organ, ki dovoli namestitev
oznake in zasnovo vrste odobri.

6.11.5.3.2

Preizkusi se morajo ponoviti tudi po vsaki spremembi vrste izdelave, zaradi katere se
spremenijo zasnova, material ali način izdelave prožnega zabojnika za razsuto blago.

6.11.5.3.3

Preizkusi se morajo opraviti na prožnih zabojnikih za razsuto blago, ki so pripravljeni
tako, kot se bodo prevažali. Prožni zabojniki za razsuto blago morajo biti napolnjeni do
največje mase, s katero jih je dovoljeno uporabljati, vsebina pa mora biti enakomerno
razporejena. Snovi, ki naj se prevažajo v prožnem zabojniku za razsuto blago, se lahko
nadomestijo z drugimi snovmi, razen kadar bi to imelo negativni učinek na rezultate
preizkusa. Če se uporablja druga snov, mora imeti enake fizikalne lastnosti (masa,
velikost zrn itd.) kot snov, ki se bo prevaža. Dovoljeno je uporabljati dodatke, kot so vreče
s svinčenimi zrni, da se doseže zahtevana skupna masa prožnega zabojnika za razsuto
blago, če so nameščene tako, da to nima vpliva na rezultate preizkusa.

6.11.5.3.4

Prožni zabojniki za razsuto blago se morajo proizvajati in preizkušati po programu
zagotavljanja kakovosti, ki je v skladu z merili pristojnega organa, da se zagotovi, da vsak
izdelan prožni zabojnik izpolnjuje zahteve tega poglavja.

6.11.5.3.5

Preizkus s padcem

6.11.5.3.5.1 Področje uporabe
Za vse vrste prožnih zabojnikov za razsuto blago kot preizkus zasnove vrste.
6.11.5.3.5.2 Priprave za preizkus
Prožni zabojnik za razsuto blago mora biti napolnjen do največje dovoljene bruto mase.
6.11.5.3.5.3 Preizkusni postopek
Prožni zabojnik za razsuto blago se spusti na neprožno, vodoravno ciljno površino. Ciljna
površina mora biti:
(a)

trdno vgrajena in dovolj masivna, da se ne premika,

(b)

ravna s površino brez lokalnih poškodb, ki bi lahko vplivale na rezultate preizkusa,

(c)

dovolj toga, da v pogojih preizkušanja ne pride do sprememb in da je preizkusi ne
poškodujejo, in

(d)

dovolj velika, da se zagotovi, da prožni zabojnik za razsuto blago, ki se preizkuša,
pade v celoti na to površino.

Po padcu mora biti prožni zabojnik za razsuto blago ponovno postavljen v pokončni
položaj za pregled.
6.11.5.3.5.4 Višina padca mora biti:
embalažna skupina III: 0,8 m.
6.11.5.3.5.5 Merila za uspešnost preizkusa
(a)

Vsebina ne sme izhajati. Neznaten izpust ob udarcu, na primer iz zapiral ali stičišč,
se ne šteje za napako prožnega zabojnika za razsuto blago pod pogojem, da ne
pride do dodatnega iztekanja, ko je zabojnik spet postavljen v pokončni položaj.
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Ne sme priti do takšnih poškodb, ki bi povzročile, da prožni zabojnik za razsuto
blago ne bi bil varen za zasilni prevoz ali prevoz na odlagališče.

Preizkus dviga od zgoraj

6.11.5.3.6.1 Področje uporabe
Za vse vrste prožnih zabojnikov za razsuto blago kot preizkus zasnove vrste.
6.11.5.3.6.2 Priprava za preizkus
Prožni zabojniki za razsuto blago morajo biti napolnjeni s šestkratno najvišjo dovoljeno
neto maso, breme pa mora biti enakomerno razporejeno.
6.11.5.3.6.3 Preizkusni postopek
Prožni zabojnik za razsuto blago se na način, kot je predviden ob uporabi, dvigne, tako
da je v celoti nad tlemi in se v tem položaju obdrži pet minut.
6.11.5.3.6.4 Merila za uspešnost preizkusa
Preizkus je uspešen, če na prožnem zabojniku za razsuto blago ali njegovih prijemalih ni
takih poškodb, ki bi onemogočale varen prevoz prožnega zabojnika za razsuto blago ali
ravnanje z njim, in ni izhajanja vsebine.
6.11.5.3.7

Preizkus prevrnitve

6.11.5.3.7.1 Področje uporabe
Za vse vrste prožnih zabojnikov za razsuto blago kot preizkus zasnove vrste.
6.11.5.3.7.2 Priprava za preizkus
Prožni zabojnik za razsuto blago mora biti napolnjen do največje dovoljene bruto mase.
6.11.5.3.7.3 Preizkusni postopek
Prožni zabojnik za razsuto blago je treba prevrniti na neprožno in vodoravno ciljno
površino, in sicer na poljubno mesto njegovega zgornjega dela. V ta namen se dvigne na
strani, ki je najdlje od roba padca. Ciljna površina mora biti:
(a)

trdno vgrajena in dovolj masivna, da se ne premika,

(b)

ravna s površino brez lokalnih poškodb, ki bi lahko vplivale na rezultate preizkusa,

(c)

dovolj toga, da v pogojih preizkušanja ne pride do sprememb in da je preizkusi ne
poškodujejo, in

(d)

dovolj velika, da se zagotovi, da prožni zabojnik za razsuto blago, ki se preizkuša,
pade v celoti na to površino.

6.11.5.3.7.4 Za vse prožne zabojnike za razsuto blago je določena višina prevrnitve:
embalažna skupina III: 0,8 m.
6.11.5.3.7.5 Merilo za uspešnost preizkusa
Vsebina ne sme izhajati. Neznaten izpust ob udarcu, na primer iz zapiral ali stičišč, se ne
šteje za napako prožnega zabojnika za razsuto blago pod pogojem, da ne pride do
dodatnega iztekanja.
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Preizkus postavitve

6.11.5.3.8.1 Področje uporabe
Za vse vrste prožnih zabojnikov za razsuto blago, ki so oblikovani tako, da se dvigujejo
od zgoraj ali od strani, kot preizkus zasnove vrste.
6.11.5.3.8.2 Priprava za preizkus
Prožni zabojnik za razsuto blago je treba napolniti do najmanj 95 % njegove prostornine
in do njegove največje dovoljene bruto mase.
6.11.5.3.8.3 Preizkusni postopek
Na boku ležeči prožni zabojnik za razsuto blago je treba s hitrostjo najmanj 0,1 m/s
dvigniti od tal v pokončni položaj, in sicer z uporabo največ polovice prijemal za
dvigovanje.
6.11.5.3.8.4 Merilo za uspešnost preizkusa
Preizkus je uspešen, če na prožnem zabojniku za razsuto blago ali njegovih prijemalih ni
takih poškodb, ki bi onemogočale varen prevoz prožnega zabojnika za razsuto blago ali
ravnanje z njim.
6.11.5.3.9

Preizkus trganja

6.11.5.3.9.1 Področje uporabe
Za vse vrste prožnih zabojnikov za razsuto blago kot preizkus zasnove vrste.
6.11.5.3.9.2 Priprava za preizkus
Prožni zabojnik za razsuto blago mora biti napolnjen do največje dovoljene bruto mase.
6.11.5.3.9.3 Preizkusni postopek
Na prožnem zabojniku za razsuto blago, ki se nahaja na tleh, se naredi 300 mm dolg rez,
ki popolnoma prodre skozi vse plasti stranske stene prožnega zabojnika za razsuto
blago. Rez se naredi pod kotom 45º na glavno os prožnega zabojnika za razsuto blago,
in sicer na polovici višine med dnom in zgornjo ravnijo polnitve. Prožni zabojnik za
razsuto blago se nato izpostavi enakomerno porazdeljenemu dodatnemu bremenu, ki je
naloženo nanj in je enako dvakratni največji dovoljeni bruto masi. Bremenu mora biti
izpostavljen najmanj petnajst minut. Prožni zabojnik za razsuto blago, ki je prirejen za
dvig od zgoraj ali od strani, se po odstranitvi dodatne obremenitve dvigne od tal in se v
tem položaju obdrži petnajst minut.
6.11.5.3.9.4 Merilo za uspešnost preizkusa
Rez se ne sme povečati za več kot 25 % prvotne dolžine.
6.11.5.3.10 Preizkus tlaka zlaganja
6.11.5.3.10.1

Področje uporabe

Za vse vrste prožnih zabojnikov za razsuto blago kot preizkus zasnove vrste.
6.11.5.3.10.2

Priprava za preizkus

Prožni zabojnik za razsuto blago mora biti napolnjen do največje dovoljene bruto mase.
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Preizkusni postopek

Prožni zabojnik za razsuto blago mora biti 24 ur na njegovi zgornji površini izpostavljen
sili, ki je štirikrat večja od nosilne zmogljivosti zasnove zabojnika.
6.11.5.3.10.4

Merilo za uspešnost preizkusa

Med preizkusom ali po odstranitvi bremena snov ne sme izhajati.
6.11.5.4

Poročilo o preizkusu

6.11.5.4.1

O preizkusu je treba pripraviti poročilo, ki mora biti dostopno uporabnikom prožnega
zabojnika za razsuto blago, v njem pa morajo biti najmanj ti podatki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ime in naslov preizkuševališča,
ime in naslov naročnika (če je znan),
identifikacijska številka poročila o preizkusu,
datum poročila o preizkusu,
proizvajalec prožnega zabojnika za razsuto blago,
opis prožnega zabojnika za razsuto blago (npr. velikost, material, zapirala,
debelina sten itd.) in/ali fotografija(e),
največja prostornina/največja dovoljena bruto masa,
lastnosti snovi za preizkušanje, npr. velikost delcev pri trdnih snoveh,
opis preizkusa in rezultati,
poročilo o preizkusu mora biti podpisano, podpisnik pa mora navesti tudi svoje
delovno mesto in naziv.

6.11.5.4.2

V poročilu o preizkusu morajo biti izjave, da je bil prožni zabojnik za razsuto blago,
pripravljen enako kot pri prevozu, preizkušen po ustreznih določbah tega poglavja in da je
poročilo lahko neveljavno, če se uporabijo druge metode pakiranja ali drugi sestavni deli
embalaže. En izvod poročila o preizkusu mora biti na voljo pristojnemu organu.

6.11.5.5

Označevanje

6.11.5.5.1

Vsak prožni zabojnik za razsuto blago, ki je izdelan in namenjen za uporabo v skladu z
določbami ADR, mora biti na dobro vidnem mestu označen s trajno in čitljivo oznako.
Črke, številke in znaki morajo biti veliki najmanj 24 mm in prikazovati:

(a)

znak Združenih narodov za embalažo

.

Tega znaka se ne sme uporabljati za noben drug namen, razen kot potrditev, da
embalaža, prožni zabojnik za razsuto blago, premična cisterna ali MEGC ustrezajo
zanje veljavnim določbam iz poglavja 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ali 6.11,
(b)

kod BK3,

(c)

veliko črko, ki označuje embalažno(e) skupino(e), za katero(e) je vzorec odobren:
Z

1

samo za embalažno skupino III,

(d)

mesec in leto (zadnji dve števki) izdelave,

(e)

črko(e), ki označuje(jo) državo, ki je dovolila namestitev oznake; kot razpoznavni
1
znak za motorna vozila v mednarodnem prometu ,

Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v
mednarodnem cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1949
ali Dunajsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1968.
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(f)

ime ali znak proizvajalca in drug identifikacijski znak prožnega zabojnika za razsuto
blago, kot ga določi pristojni organ,

(g)

breme za preizkus tlaka zlaganja v kilogramih,

(h)

največjo dovoljeno bruto maso v kg.

Oznaka mora biti v zaporedju, kakor so navedeni pododstavki (a) do (h). Vsak del
oznake, ki se zahteva v teh pododstavkih, mora biti zaradi lažje prepoznave jasno ločen,
npr. s poševno črto ali presledkom.
6.11.5.5.2

Primer označevanja
BK3/Z/11 09
RUS/NTT/MK-14-10
56000/14000«.

Poglavje 6.12
V 6.12.3.1.3 in 6.12.3.2.3 se besedilo »nerjaveča austenitna jekla« nadomesti z »avstenitna nerjavna
jekla«.
7. DEL
Poglavje 7.1
V 7.1.3 se za besedama »premične cisterne« doda », MEGC«.
Poglavje 7.2
V 7.2.4, V2 se v prvem odstavku doda nov zadnji stavek, ki se glasi: »Če je prevozna enota
sestavljena iz vozila EX/II in vozila EX/III, ki obe prevažata eksplozivne snovi ali predmete, velja za
celotno prevozno enoto količinska omejitev iz 7.5.5.2.1, ki je določena za prevozno enoto EX/II.«.
V 7.2.4, V8 (4) se v prvem odstavku »in samoreaktivne snovi« nadomesti s », samoreaktivne snovi
snovi, ki polimerizirajo«, v drugem odstavku se za besedilom »vrste B« doda »ter snovi,
polimerizirajo,«, v tretjem odstavku se za besedilom »vrste C, D, E in F« doda »ter snovi,
polimerizirajo«, v četrtem odstavku pa se za besedilom »vrste C, D, E in F« doda »ter snovi,
polimerizirajo«.

in
ki
ki
ki

Poglavje 7.3
V 7.3.2.1 se v drugem stavku besedilo »in BK2 v koloni (10) tabele A v poglavju 3.2 pomenita«
nadomesti z », BK2 in BK3 v koloni (10) tabele A v poglavju 3.2 pomenijo«, na koncu pa se pika
nadomesti z vejico in v novi vrstici doda besedilo, ki se glasi:
»BK3: Prevoz v prožnih zabojnikih za razsuto blago je dovoljen.«.
Doda se nov podrazdelek 7.3.2.10, ki se glasi:
»7.3.2.10 Uporaba zabojnikov za razsuto blago
7.3.2.10.1

Pred polnjenjem je treba prožni zabojnik za razsuto blago vizualno pregledati, da se
zagotovi njegova konstrukcijska ustreznost in da na njegovih tekstilnih zankah, nosilnih
trakovih, materialu ogrodja, delih zapiral, vključno s kovinskimi in tekstilnimi deli, ni
izboklin ali poškodb ter da na njegovih notranjih podlogah ni razporkov, raztrgov ali
kakršnih koli poškodb.

7.3.2.10.2

Za prožne zabojnike za razsuto blago znaša dovoljeni čas uporabe za prevoz nevarnega
blaga dve leti od izdelave prožnega zabojnika za razsuto blago.

Stran

1400 /

Št.

9 / 24. 2. 2017

Uradni list Republike Slovenije

7.3.2.10.3

Če lahko v prožnem zabojniku za razsuto blago nastajajo nevarni plini, mora biti vgrajen
oddušnik. Oddušnik mora biti zasnovan tako, da med običajnimi prevoznimi pogoji
preprečuje vdiranje drugih snovi ali vode.

7.3.2.10.4

Prožni zabojniki za razsuto blago morajo biti napolnjeni tako, da po naložitvi razmerje
med višino in širino ne presega 1.1. Največja bruto masa prožnega zabojnika za razsuto
blago ne sme presegati 14 ton.«.

V 7.3.3.2.3, AP4 se besedilo »nakladanje in razkladanje« nadomesti s »polnjenje in praznjenje«.
Poglavje 7.4
V 7.4.1 se številka »9.7.2« nadomesti z »9.7«.
V 7.4.2 se:
–
črta besedilo », OX«,
–
črta tretja alineja,
–
besedilo zadnje alineje spremeni tako, da se glasi:
»–
če je predpisano vozilo AT, se smejo uporabljati vozila AT in FL.«.
Poglavje 7.5
V 7.5.1 se črta opomba za naslovom.
V 7.5.1.1 se črta beseda »veliki«, za besedilom »za razsuto blago,« pa se doda »MEGC(ji),«.
V 7.5.1.2 se v drugi alineji črta beseda »velikega(ih)«, za besedilom »za razsuti tovor,« se doda
»MEGC(jev),«, v zadnjem odstavku se črta beseda »veliki«, za besedilo »zabojnik za razsuto blago,«
pa se doda »MEGC,«.
V 7.5.2.1 dosedanja opomba postane opomba 1, doda se nova opomba 2, ki se glasi:
»OPOMBA 2: Pri tovorkih, ki vsebujejo samo snovi ali predmete iz razreda 1 in imajo
nalepko po vzorcih št. 1, 1.4, 1.5 ali 1.6, je ne glede na druge nalepke nevarnosti, ki se
zahtevajo za te tovorke, dovoljeno skupno nakladanje v skladu s 7.5.2.2. Tabela v 7.5.2.1
se uporablja samo, če so ti tovorki naloženi skupaj s tovorki, ki vsebujejo snovi ali
predmete drugih razredov.«.
V 7.5.2.1 se v tabeli v zadnji koloni prve vrstice in v prvi koloni zadnje vrstice za številko »9« doda
», 9A«.
V 7.5.2.1 se v opombi d za tabelo za besedilom »(UN št. 1942 in 2067)« doda », amonijevega nitrata,
emulzije ali suspenzije ali gela (UN št. 3375)«.
7.5.5.3 se spremeni tako, da se glasi:
»7.5.5.3
Omejitev prevažanih količin organskih peroksidov, samoreaktivnih snovi in snovi,
ki polimerizirajo
Največja količina organskih peroksidov razreda 5.2 in samoreaktivnih snovi razreda 4.1,
vrste B, C, D, E ali F in snovi, ki polimerizirajo razreda 4.1, je na prevozno enoto omejena
na 20.000 kg.«.
V 7.5.7.4 se beseda »razkladanje« nadomesti z »odstranjevanje«.
Doda se nov podrazdelek 7.5.7.6, ki se glasi:
»7.5.7.6
Nakladanje prožnih zabojnikov za razsuto blago
7.5.7.6.1

Prožni zabojniki za razsuto blago se morajo prevažati z vozilom ali zabojnikom s togim
sprednjim in zadnjim delom ter togimi bočnimi stranicami, ki morajo segati vsaj do dveh
tretjin višine prožnih zabojnikov za razsuto blago. Vozila, ki se uporabljajo za prevoz,
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morajo biti opremljena s sistemom za nadzor stabilnosti vozila, odobrenem v skladu s
Pravilnikom ECE št. 132.
OPOMBA: Pri nakladanju prožnih zabojnikov za razsuto blago na vozilo ali v zabojnik je
treba posebno pozornost nameniti navodilom za delo z nevarnimi blagom in natovarjanju
nevarnega blaga iz 7.5.7.1 in Kodeks ravnanja IMO/ILO/UNECE za pakiranje tovornih
prevoznih enot (CTU Code).
7.5.7.6.2

Prožni zabojniki za razsuto blago morajo biti zavarovani z ustreznimi sredstvi, ki jih lahko
zadržijo na vozilu ali v zabojniku tako, da med prevozom onemogočajo vsakršno
premikanje, zaradi katerega bi se lahko spremenil položaj prožnega zabojnika za razsuto
blago ali povzročil njegovo poškodbo. Premikanje prožnih zabojnikov za razsuto blago se
lahko prepreči tudi tako, da se prazni prostori zapolnijo z zaščitnim materialom ali pa se
zabojniki pritrdijo ali privežejo. Če se uporablja zaščita, kot so spone ali trakovi, se ne
smejo preveč napeti, da se prožni zabojniki za razsuto blago s tem ne poškodujejo ali
preoblikujejo.

7.5.7.6.3

Prožni zabojniki za razsuto blago se ne smejo zlagati drug na drugega.«

in doda nova opomba pod črto številka 2, ki se glasi:
»2
Pravilnik ECE št. 13 (Enotni predpisi o homologaciji vozil kategorij M, N in O v zvezi z
zaviranjem).«.
V 7.5.11 CV22 se besedilo »vnetljive trdne snovi/« spremeni tako, da se glasi »vnetljive trdne snovi,
snovi, ki polimerizira in/ali«.
V 7.5.11 CV36 se za dosedanjim besedilom doda nov zadnji odstavek, ki se glasi: »Za št. UN 2211 in
3314 se ta oznaka ne zahteva, če je vozilo ali zabojnik že označen v skladu s posebno določbo 965
IMDG Code3.« in doda nova opomba pod črto številka 3, ki se glasi:
Opozorilna oznaka vključuje besedilo "POZOR – LAHKO VSEBUJE VNETLJIVE HLAPE", s
»3
črkami velikosti najmanj 25 mm, nameščena pa mora biti na vsaki vstopni točki na takem mestu, da je
dobro vidna osebam, ki vozilo ali zabojnik odpirajo ali vanj vstopajo.«.
V 7.5.11 CV37 se besedilo prvih dveh stavkov spremeni tako, da se glasi: »Stranske proizvode je
treba pred nakladanjem ohladiti na temperaturo okolja, razen če so bili kalcinirani, da se je odstranila
vlaga. Vozila in zabojniki, ki vsebujejo tovor v razsutem stanju, morajo biti med celotnim prevozom
ustrezno prezračevani in zaščiteni pred vdorom vode.«.
8. DEL
Poglavje 8.1
V 8.1.5.3 se besedilo »vozila; na vozilu mora biti pri snoveh« nadomesti s »prevozne enote, in sicer pri
prevozu snovi«.
Poglavje 8.2
V 8.2.2.6.7 se beseda »predvsem« nadomesti s »tudi«.
8.2.2.7.1.5 se spremeni tako, da se glasi:
»8.2.2.7.1.5 Pristojni organ mora nadzorovati način izvajanja preizkusa znanja, vključno, če je treba, z
nadzorom infrastrukture in organizacije elektronskih preizkusov v skladu z 8.2.2.7.1.8.«.
Dodata se nova odstavka 8.2.2.7.1.7 in 8.2.2.7.1.8, ki se glasita:
»8.2.2.7.1.7 Potek vsakega preizkusa mora biti nadzorovan. Vsako potvarjanje in zavajanje mora biti,
kolikor je mogoče, izključeno. Zagotoviti je treba istovetnost kandidata. Celotna izpitna
dokumentacija se mora evidentirati in hraniti v natisnjeni obliki ali kot datoteka v
elektronski obliki.
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8.2.2.7.1.8 Pisni preizkusi se lahko v celoti ali delno opravljajo kot elektronski preizkusi, pri katerih se
odgovori zapisujejo in ocenjujejo z uporabo postopkov elektronske obdelave podatkov
(EDP), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a)

pristojni organ mora pregledati in odobriti strojno in programsko opremo,

(b)

zagotoviti je treba ustrezno tehnično delovanje. Dogovorjeno mora biti ali in kako
se preizkus lahko nadaljuje v primeru napake na napravah ali aplikacijah. Na
vhodnih enotah ne sme biti na voljo nikakršnih pripomočkov (na primer funkcije
elektronskega iskanja), zagotovljena oprema pa kandidatom med preizkusom ne
sme omogočati komuniciranja z drugo napravo,

(c)

končni vnosi vsakega kandidata se morajo zabeležiti. Določitev rezultatov mora biti
pregledna,

(d)

elektronski mediji se lahko uporabijo samo, če jih zagotovi izpitna komisija.
Kandidatu ne sme biti omogočeno vnašanje drugih podatkov na zagotovljene
elektronske medije. Kandidat lahko odgovarja le na zastavljena vprašanja.«.

Poglavje 8.3
V 8.3.8 se številka »9.2.2.6.3« nadomesti z besedilom »podrazdelku 9.2.2.6«.
Poglavje 8.6
V 8.6.3.3 in 8.6.4 se črta opomba pod črto št. 1.
9. DEL
Poglavje 9.1
V 9.1.1.1 se besedilo »prilogi 7 konsolidirane resolucije« nadomesti z besedama »konsolidirani
resoluciji«.
V 9.1.1.2 se v pomenu izraza »FL vozilo« besedilo »EN 590:2009 + A1:2010« nadomesti z »EN
590:2013 + A1:2014«, in sicer dvakrat.
V 9.1.1.2 se v pomenu izraza »FL vozilo« na koncu alineje (c) vejica nadomesti z besedo »ali« in
dodan nova alineja (d), ki se glasi:
»(d) vozilo, namenjeno za prevoz stabiliziranega vodikovega peroksida ali stabilizirane
vodne raztopine vodikovega peroksida z več kat 60 % vodikovega peroksida
(razred 5.1, UN št. 2015) v pritrjenih cisternah ali zamenljivih cisternah s
3
prostornino nad 1 m , ali v cisternah zabojnikih ali premičnih cisternah s posamično
3
prostornino nad 3 m ,«.
V 9.1.1.2 se črta pomen izraza »OX vozilo«.
V 9.1.1.2 se pri pomenu izraza »AT vozilo« besedilo », FL ali OX vozilo« nadomesti z »ali FL vozilo«.
V 9.1.1.2 se pri pomenu izraza »odobritev po ADR« črta », OX«.
V 9.1.2 se v naslovu in v opombi črta », OX«.
V 9.1.2.1 se opomba pod črto št. 3 spremni tako, da se glasi:
3
Pravilnik ECE št. 13 (Enotni predpisi o homologaciji vozil kategorij M, N in O v zvezi z
»
zaviranjem).«.
V 9.1.2.1 se besedilo »EX/II, EX/III, FL, OX in AT ter MEMU vozila« nadomesti z »EX/II, EX/III, FL in
AT vozila ter MEMU«.
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V 9.1.2.3 in 9.1.3.1 se črta », OX«.
V 9.1.3.1 se za besedilom »certifikatom o brezhibnosti« doda sklic na opombo pod črto št. 4 in doda
nova opomba pod črto št. 4, ki se glasi:
»4
Smernice za izpolnjevanje certifikata o brezhibnosti so na razpolago na spletni strani
sekretariata
Gospodarske
komisije
Združenih
narodov
za
Evropo
(http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).«.
V 9.1.3.5 se v vzorcu certifikata v točki 7 črta »OX«.
Poglavje 9.2
V 9.2.1.1 se v prvem in drugem odstavku črta », OX«.
V 9.2.1.1 se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
9.2.2
ELEKTRIČNA OPREMA
9.2.2.1
Splošne določbe
9.2.2.2.1
Kabli
9.2.2.2.2
Dodatna zaščita

EX/II

VOZILA
EX/III
AT

X
X
Xa

X
X
X

X
X
Xb

X
X
X

9.2.2.3

Varovalke in zaščitna
stikala

Xb

X

X

X

9.2.2.4
9.2.2.5
9.2.2.6

Akumulatorji
Razsvetljava
Električni priključki

X
X
Xc

X
X
X

X
X
Xb

X
X
X

9.2.2.7
9.2.2.8
9.2.2.9
9.2.2.9.1
9.2.2.9.2
9.2.3
9.2.3.1

Napetost
Odklopno stikalo
Stalno napajani tokokrogi

X

X
X

ZAVORE
Splošne določbe

X
X

X
X

X

X

KOMENTARJI

FL

X

a

Velja za vozila, katerih največja dovoljena
masa presega 3,5 tone, in so prvič
registrirana (ali dana v uporabo, če
registracija ni obvezna) po 31. marcu 2018.
b
Velja za vozila, ki so prvič registrirana (ali
dana v uporabo, če registracija ni obvezna)
po 31. marcu 2018.
b
Velja za vozila, ki so prvič registrirana (ali
dana v uporabo, če registracija ni obvezna)
po 31. marcu 2018.
b

Velja za vozila, ki so prvič registrirana (ali
dana v uporabo, če registracija ni obvezna)
po 31. marcu 2018.
c
Velja za motorna vozila, namenjena vleki
priklopnikov z največjo dovoljeno maso nad
3,5 tone, in priklopna vozila z največjo
dovoljeno maso nad 3,5 tone, ki so prvič
registrirana (ali dana v uporabo, če
registracija ni obvezna) po 31. marcu 2018.
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Protiblokirni zavorni
sistem

Trajnostni zavorni sistem

9.2.4
9.2.4.3
9.2.4.4
9.2.4.5
9.2.4.6

9.2.4.7
9.2.4.7.1
9.2.4.7.2
9.2.4.7.5

PREPREČEVANJE
NEVARNOSTI POŽARA
Rezervoarji in jeklenke za
gorivo
Motor
Izpušni sistem
Trajnostna zavora vozila

Grelniki, ki delujejo na
principu zgorevanja
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EX/II
Xe

VOZILA
EX/III
AT
Xd,e
Xd,e

Xg

Xf

Xg

X

X

X

X
X
Xf

X
X
X

X

X
X
X

Xh

Xh

Xh

Xh

Xg

Xh

9.2.4.7.3
9.2.4.7.4

9.2.4.7.6
9.2.5

FL
Xd,e

OMEJEVALNIK
HITROSTI

X
Xi

X
Xi

Xi

Xi

KOMENTARJI
d
Velja za motorna vozila (vlečna in tovorna
vozila), katerih največja dovoljena masa
presega 16 ton, in motorna vozila, odobrena
za
vleko
priklopnikov
(tj.
običajnih
priklopnikov, polpriklopnikov in priklopnikov s
centralno osjo), katerih največja dovoljena
masa presega 10 ton. Motorna vozila morajo
biti opremljena s protiblokirnim zavornim
sistemom kategorije 1.
Velja
za
priklopnike
(tj.
običajne
priklopnike, polpriklopnike in priklopnike s
centralno osjo), katerih največja dovoljena
masa presega 10 ton. Priklopniki morajo biti
opremljeni s protiblokirnim zavornim sistem
kategorije A.
e
Velja za vsa motorna vozila in za
priklopnike, katerih največja dovoljena masa
presega 3,5 tone, in so prvič registrirana (ali
dana v uporabo, če registracija ni obvezna)
po 31. marcu 2018.
f

Velja za motorna vozila, katerih največja
dovoljena masa presega 16 ton ali so
odobrena za vleko priklopnikov, katerih
največja dovoljena masa presega 10 ton, in
so prvič registrirana po 31. marcu 2018.
Trajnostni zavorni sistem mora biti vrste IIA.
g
Velja za motorna vozila, katerih največja
dovoljena masa presega 16 ton ali so
odobrena za vleko priklopnikov, katerih
največja dovoljena masa presega 10 ton.
Trajnostni zavorni sistem mora biti vrste IIA.

f

Velja za motorna vozila, katerih največja
dovoljena masa presega 16 ton ali so
odobrena za vleko priklopnikov, katerih
največja dovoljena masa presega 10 ton, in
so prvič registrirana po 31. marcu 2018.
Trajnostni zavorni sistem mora biti vrste IIA.
h

Velja za motorna vozila, opremljena po 30.
juniju 1999. Obvezna skladnost do 1. januarja
2010 za vozila, opremljena pred 1. julijem
1999. Če ni poznan datum opremljanja, se
namesto
njega
uporabi
datum
prve
registracije vozila.
h
Velja za motorna vozila, opremljena po 30.
juniju 1999. Obvezna skladnost do 1. januarja
2010 za vozila, opremljena pred 1. julijem
1999. Če ni poznan datum opremljanja, se
namesto
njega
uporabi
datum
prve
registracije vozila.
i

Velja za motorna vozila, katerih največja
dovoljena masa presega 12 ton, prvič
registrirana po 31. decembru 1987, in vsa
motorna vozila, katerih največja dovoljena
masa presega 3,5 ton, vendar ni večja od 12
ton, registrirana po 31. decembru 2007.
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TEHNIČNE ZNAČILNOSTI
9.2.6
NAPRAVE ZA
SPENJANJE MOTORNIH
VOZIL IN
PRIKLOPNIKOV
9.2.7
Preprečevanje drugih
tveganj, ki jih povzročajo
pogonska goriva

Št.
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j
Velja za naprave za spajanje motornih vozil
in priklopnikov, prvič registriranih (ali danih v
uporabo, če registracija ni obvezna) po 31.
marcu 2018.

Razdelek 9.2.2 se spremeni tako, da se glasi:
»9.2.2
Električna oprema
9.2.2.1

Splošne določbe
Napeljava mora biti zasnovana, izdelana in zavarovana tako, da v običajnih pogojih
uporabe vozila ne more povzročiti nenamernega vžiga ali kratkega stika.
Električna napeljava mora kot celota izpolnjevati določbe iz 9.2.2.2 do 9.2.2.9 v skladu z
razpredelnico iz 9.2.1.

9.2.2.2

Električni vodniki

9.2.2.2.1

Kabli
V električnem tokokrogu v nobenem kablu ne sme biti več toka, kot je za ta kabel
predvideno. Vodniki morajo biti ustrezno izolirani.
Kabli morajo biti primerni za pogoje, za katere so predvideni za uporabo v območju
vozila, kot je navedeno v ISO 16750-4:2010 in ISO 16750-5:2010 za temperaturni razpon
in združljivost tekočin.
Kabli morajo biti v skladu s standardom ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012 ali ISO 67222:2013.
Kabli morajo biti varno pritrjeni in položeni tako, da so zaščiteni pred mehanskimi in
toplotnimi obremenitvami.

9.2.2.2.2

1405

Dodatna zaščita
Kabli, ki so položeni za voznikovo kabino in na priklopnikih, morajo biti dodatno zaščiteni,
da se čim bolj zmanjša nenamerni vžig ali kratki stik ob udarcu ali deformaciji.
Dodatna zaščita mora biti primerna za pogoje, v katerih se vozilo običajno uporablja.
Zahteve za dodatno zaščito so izpolnjene, če se uporabljajo večžilni kabli v skladu z
ISO 14572:2011 ali eden od primerov s slik 9.2.2.2.2.1 do 9.2.2.2.2.4 v nadaljevanju ali
druga konfiguracija, ki zagotavlja enako učinkovito zaščito.
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Za kable senzorjev hitrosti vrtenja koles ni potrebna dodatna zaščita.
Za vozila EX/II, ki so enostopenjsko grajeni furgoni (dostavna vozila), se šteje, da
izpolnjujejo to zahtevo, če so električni vodniki za voznikovo kabino zaščiteni z
nadgradnjo vozila.
9.2.2.3

Varovalke in zaščitna stikala
Vsi tokokrogi morajo biti zaščiteni z varovalkami ali avtomatskimi zaščitnimi stikali, razen
navedenih:
–

od akumulatorja do naprave za hladni zagon motorja,

–

od akumulatorja do alternatorja,

–

od alternatorja do ohišja z varovalkami ali ohišja zaščitnih stikal,

–

od akumulatorja do zaganjalnika,

–

od akumulatorja do ohišja regulatorja moči trajnostnega zavornega sistema (glej
9.2.3.1.2), če gre za električni ali elektromagnetni sistem,

–

od akumulatorja do električnega dvigala za dvigovanje dvižne osi.

Navedeni nezaščiteni tokokrogi morajo biti čim krajši.
9.2.2.4

Akumulatorji
Priključne sponke akumulatorja morajo biti električno izolirane ali pa mora biti akumulator
pokrit z izolirnim pokrovom.
Akumulatorji, v katerih lahko nastaja vnetljiv plin in niso pod pokrovom motorja, morajo
biti pritrjeni v prezračevanem ohišju.

9.2.2.5

Razsvetljava
Svetlobni viri z navojnim podnožjem niso dovoljeni.

9.2.2.6

Električni priključki med motornimi vozili in priklopniki

9.2.2.6.1

Električni priključki morajo biti zasnovani tako, da preprečijo:

9.2.2.6.2

1
2

–

vdor vlage in umazanije; priključeni deli morajo imeti stopnjo zaščite najmanj IP 54
v skladu z IEC 60529,

–

nenamerno prekinitev; konektorji morajo izpolnjevati zahteve iz točke 5.6
standarda ISO 4091:2003.

Šteje se, da so izpolnjene zahteve iz 9.2.2.6.1:
–

za konektorje, ki so standardizirani za posebne namene v skladu
1
1
1
1
ISO 12098:2004 , ISO 7638:2003 , EN 15207:2014 ali ISO 25981:2008 ,

z

–

če so električni priključki del samodejnega mehanskega sistema za spenjanje (glej
Pravilnik ECE št. 552).

Standarda ISO 4009, na katerega se sklicuje ta standard, ni treba uporabljati.
Pravilnik ECE št. 55 (Enotni predpisi o homologaciji sestavnih delov mehanskih sistemov za
spenjanje med seboj povezanih cestnih vozil).
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9.2.2.6.3

Električni priključki za druge namene v zvezi s pravilnim delovanjem vozil ali njihove
opreme se lahko uporabljajo, če izpolnjujejo zahteve iz 9.2.2.6.1.

9.2.2.7

Napetost
Nazivna napetost električnega sistema ne sme presegati 25 V pri izmeničnem toku ali
60 V pri enosmernem toku.
Višje napetosti so dovoljene v galvansko izoliranih delih električnega sistema, če ti deli
niso nameščeni v območju do 0,5 metra od zunanje strani prostora za tovor ali cisterne.
Dodatni sistemi, ki delujejo z napetostjo nad 1000 V pri izmeničnem toku ali 1500 V pri
enosmernem toku, morajo biti vgrajeni v zaprto ohišje.
Če se uporabljajo ksenonova svetila, so dovoljena samo tista, ki imajo vgrajene
zaganjalnike.

9.2.2.8

Odklopno stikalo

9.2.2.8.1

Stikalo za prekinitev električnih tokokrogov mora biti nameščeno čim bliže akumulatorju.
Če se uporablja enopolno stikalo, mora biti nameščeno na napajalnem in ne na
ozemljitvenem kablu.

9.2.2.8.2

Kontrolna naprava, s katero se vključi in izključi odklopno stikalo, mora biti v voznikovi
kabini. Vozniku mora biti lahko dostopna in razločno označena. Pred nenamerno uporabo
mora biti zaščitena z zaščitnim pokrovom, uporabo kontrolne naprave na dvojni premik ali
na drug primeren način. Vgrajene so lahko še dodatne kontrolne naprave, če so razločno
označene in zaščitene pred nenamerno uporabo. Če je(so) naprava(e) električna(e),
veljajo za tokokroge kontrolne(ih) naprave(/) določbe iz 9.2.2.9.

9.2.2.8.3

Stikalo mora prekiniti tokokroge v 10 sekundah po aktiviranju kontrolne naprave.

9.2.2.8.4

Stikalo mora biti v ohišju s stopnjo zaščite IP 65 v skladu s standardom IEC 60529.

9.2.2.8.5

Električni priključki stikala morajo ustrezati stopnji zaščite IP 54 v skladu s standardom
IEC 60529. Vendar to ni potrebno, če so priključki v ohišju, ki je lahko tudi ohišje
akumulatorja. V tem primeru je dovolj, če so priključki izolirani, npr. z gumijasto kapo,
tako da ne pride do kratkega stika.

9.2.2.9

Stalno napajani tokokrogi

9.2.2.9.1

(a)

Deli električne napeljave, tudi vodniki, ki ostanejo pod napetostjo, ko je odklopno
stikalo vključeno, morajo biti primerni za uporabo v nevarnem območju. Ta oprema
3
mora ustrezati splošnim zahtevam delov 0 in 14 IEC 60079 ter dodatnim
zahtevam delov 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 ali 18 IEC 60079.

(b)

Za uporabo dela 143 IEC 60079 se uporablja ta razvrstitev:
Električna oprema, ki je stalno pod napetostjo, in tudi vodniki, ki v 9.2.2.4 in 9.2.2.8
niso obravnavani, morajo izpolnjevati splošne zahteve za cono 1 električne opreme
ali za cono 2 električne opreme v voznikovi kabini. Izpolnjene morajo biti zahteve
za eksplozijsko zaščitno skupino IIC, temperaturni razred T6.
Kljub temu pa mora za stalno napajano električno opremo, napeljano v okolju, v
katerem temperatura, ki jo povzroča neelektrična oprema, presega mejo za
temperaturni razred T6, temperaturna klasifikacija stalno napajane električne
opreme spadati najmanj v temperaturni razred T4.

3

Zahteve iz 14. dela IEC 60079 nimajo prednosti pred zahtevami tega dela.
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Napajalni vodniki za stalno napajano opremo morajo ustrezati določbam 7. dela
IEC 60079 ("Povečana varnost") in biti zaščiteni z varovalko oziroma avtomatskim
zaščitnim odklopnikom, nameščenim čim bližje energetskemu viru, ali v primeru
"opreme, ki je varna sama po sebi", zaščiteni z varnostno pregrado, nameščeno
čim bliže energetskemu viru.

Električni vodniki, ki niso speljani skozi odklopno stikalo in se uporabljajo za opremo, ki
mora ostati pod napetostjo, ko je odklopno stikalo vključeno, morajo biti zaščiteni pred
pregrevanjem z ustrezno napravo, npr. z varovalko, prekinjalom ali varovalno pregrado
(omejevalec toka).«.

V 9.2.3.1.1 in 9.2.3.1.2 se dosedanja opomba pod črto št. 3 preštevilči in postane opomba pod črto št.
4 in spremeni tako, da se glasi:
4
Pravilnik ECE št. 13 (Enotni predpisi o homologaciji vozil kategorij M, N in O v zvezi z
»
zaviranjem).«.
V 9.2.3.1.2 se besedilo »EX/III, FL, OX« spremeni tako, da se glasi »EX/II, EX/III, FL«.
9.2.4.2 se spremeni tako, da se glasi:
»9.2.4.2
(Črtano)«.
9.2.4.3 se spremeni tako, da se glasi:
»9.2.4.3
Rezervoarji in jeklenke za gorivo
Rezervoarji in jeklenke za pogonsko gorivo motorja vozila morajo izpolnjevati te zahteve:
(a)

Tekoče gorivo ali tekočinska faza plinastega goriva mora ob morebitnem uhajanju
med običajnimi prevoznimi pogoji iztekati na tla in pri tem ne sme priti v stik niti s
tovorom niti z vročimi deli vozila.

(b)

5
Rezervoarji za tekoče gorivo morajo izpolnjevati zahteve Pravilnika ECE št. 34 .
Rezervoarji, ki vsebujejo bencin, morajo imeti polnilno odprtino z učinkovitim
pokrovom proti vdoru plamena ali z drugim zapiralom, ki jo nepredušno zapre.
Rezervoarji in jeklenke za utekočinjeni zemeljski plin (UZP) oziroma stisnjeni
zemeljski plin (SZP) morajo izpolnjevati ustrezne zahteve Pravilnika ECE št. 1106.
Rezervoarji za utekočinjen naftni plin (UNP) morajo izpolnjevati ustrezne zahteve
Pravilnika ECE št. 677.

(c)

Odprtina(e) naprav za razbremenitev tlaka in/ali ventilov za razbremenitev tlaka na
rezervoarjih, ki vsebujejo plinsko gorivo, morajo biti usmerjene stran od dovodov
zraka, rezervoarjev za gorivo, tovora ali vročih delov vozila in ne smejo škodljivo
vplivati na zaprte prostore, na druga vozila, na zunanji strani nameščene sisteme
za dovod zraka (npr. prezračevalne sisteme), na sesalnike motorja ali na izpuh
motorja. Cevi sistema za napajanje goriva ne smejo biti pritrjene na ovoj cisterne,
ki vsebuje tovor.«.

9.2.4.4 se spremeni tako, da se glasi:
»9.2.4.4
Motor
Pogonski motor vozila mora biti tako opremljen in vgrajen, da zaradi segrevanja ali vžiga
ne pomeni nobene nevarnosti za tovor. Uporaba SZP ali UZP kot goriva je dovoljena
samo, če so posebne komponente za SZP in UZP odobrene v skladu s Pravilnikom ECE
6
št. 110 in izpolnjujejo določbe iz 9.2.2. Vgradnja v vozilo mora izpolnjevati tehnične
zahteve iz 9.2.2 in Pravilnika ECE št. 1106. Uporaba UZP kot goriva je dovoljena samo,
če so posebne komponente za UZP odobrene v skladu s Pravilnikom ECE št. 677 in
izpolnjujejo določbe 9.2.2. Vgradnja v vozilo mora izpolnjevati tehnične zahteve iz 9.2.2 in
Pravilnika ECE št. 677. Pri vozilih EX/II in EX/III mora imeti motor kompresijski vžig, pri
čemer se lahko uporabljajo le tekoča goriva s plameniščem nad 55 °C. Plini se ne smejo
uporabljati.«.
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Dodajo se nove opombe pod črto št. 5, 6 in 7, ki se glasijo:
Pravilnik ECE št. 34 (Enotni predpisi o homologaciji vozil v zvezi s preprečevanjem tveganj
»5
požara).
6

7

Pravilnik ECE št. 110 (Enotni predpisi o homologaciji:
I.

posebnih sestavnih delov motornih vozil, ki za pogon uporabljajo stisnjeni zemeljski plin
(SZP) in/ali utekočinjeni zemeljski plin (UZP);

II.

vozil v zvezi z vgradnjo posebnih sestavnih delov homologiranega tipa za uporabo
stisnjenega zemeljskega plina (SZP) in/ali utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) za
pogon).

Pravilnik ECE št. 67 (Enotni predpisi o homologaciji:
I.

Homologaciji posebne opreme vozil kategorij M in N, ki za pogon uporabljajo
utekočinjene naftne pline

II.

Homologacija vozil kategorij M in N, opremljenih s posebno opremo za uporabo
utekočinjenih naftnih plinov v pogonskem sistemu, glede na vgradnjo te opreme).«.

V 9.2.4.7.1 se dosedanja opomba pod črto št. 4 preštevilči in postane opomba pod črto št. 8 ter
spremeni besedilo opombe tako, da se glasi:
8
Pravilnik ECE št. 122 (Enotni predpisi o homologaciji vozil kategorij M, N in O glede na njihove
»
ogrevalne sisteme).«.
V 9.2.5 se dosedanja opomba pod črto št. 5 preštevilči in postane opomba pod črto št. 9 ter spremeni
besedilo opombe tako, da se glasi:
Pravilnik ECE št. 89 (Enotni predpisi o homologaciji:
»9
I.
vozil glede na omejevanje njihove največje hitrosti ali njihovo nastavljivo funkcijo
omejevanja hitrosti
II.

vozil glede na vgradnjo naprave za omejevanje hitrosti (SLD) ali nastavljive naprave za
omejevanje hitrosti (ASLD) homologiranega tipa

III.

naprave za omejevanje hitrosti (SLD) in nastavljive naprave za omejevanje hitrosti
(ASLD)).«.

9.2.6 se spremeni tako, da se glasi:
»9.2.6
Naprave za spenjanje motornih vozil in priklopnikov
Naprave za spenjanje motornih vozil in priklopnikov morajo izpolnjevati tehnične zahteve
2
Pravilnika ECE št. 55 , z dopolnitvami, v skladu z datumi uporabe, ki so tam določeni.«
in doda opomba pod črto št. 2, ki se glasi:
Pravilnik ECE, št. 55 (Enotna določila o preizkušanju komponent mehanskih priklopnih naprav
»2
skupine vozil).«.
Doda se nov razdelek 9.2.7, ki se glasi:
»9.2.7
Preprečevanje drugih tveganj, ki jih povzročajo pogonska goriva
9.2.7.1

Sistemi za pogonsko gorivo motorjev, ki jih poganja UZP, morajo biti opremljeni in
vgrajeni tako, da zaradi globoko ohlajenega plina ne pomenijo nobene nevarnosti za
tovor.«.
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Poglavje 9.3
Razdelek 9.3.7 se spremeni tako, da se glasi:
»9.3.7
Električna oprema
9.3.7.1

Električna napeljava mora izpolnjevati ustrezne zahteve iz 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.3,
9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.2.2.8 in 9.2.2.9.2.

9.3.7.2

Električna napeljava v tovornem prostoru mora biti prahotesna s stopnjo zaščite
najmanj IP54 po IEC 60529 ali enakovredna. Za prevoz blaga in predmetov skupine
združljivosti J mora biti zagotovljena stopnja zaščite najmanj IP65 po IEC 60529 ali
enakovredna.

9.3.7.3

V prostoru za tovor ne sme biti električnih vodnikov. Električna oprema, ki je dostopna
z notranje strani tovornega prostora, mora biti primerno zaščitena proti mehanskim
udarcem od znotraj.«.

Poglavje 9.7
V naslovu poglavja 9.7 se črta », OX«.
V 9.7.3 se pred številko »6.8.2.1.15« doda »6.8.2.1.13,«.
V 9.7.8.1 se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Električna napeljava FL vozil mora izpolnjevati
ustrezne zahteve iz 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.8 in 9.2.2.9.1.«.
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MINISTRSTVA
411.

Pravilnik o vodenju evidence javnih zavodov
na področju kulture

Na podlagi 30. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) minister
za kulturo izdaja

PRAVILNIK
o vodenju evidence javnih zavodov
na področju kulture
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa podatke, ki se vpisujejo v
evidenco javnih zavodov na področju kulture, vsebino in način
vodenja evidence ter vpis in izpis iz evidence.
2. člen
(1) Evidenco vodi ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ministrstvo vodi evidenco v obliki računalniške baze
podatkov.
3. člen
V evidenco se vpisujejo javni zavodi na področju kulture,
ki so ustanovljeni in delujejo v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16)
(v nadaljnjem besedilu: zakon).
4. člen
(1) V evidenco se vpisujejo naslednji podatki:
– ime javnega zavoda, kratko ime, angleško ime, naslov,
sedež, občina, telefonska številka, elektronski naslov, naslov
spletne strani javnega zavoda,
– davčna številka, matična številka, številka transakcijskega računa javnega zavoda,
– področje kulturne dejavnosti po 4. členu zakona,
– ime in priimek zastopnika javnega zavoda, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, rojstni podatki, datum začetka
in datum izteka mandata,
– ime in priimek članov sveta javnega zavoda, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, rojstni podatki, datum začetka
in datum izteka mandata,
– ime in priimek članov strokovnega sveta javnega zavoda, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, rojstni podatki,
datum začetka in datum izteka mandata,
– naziv, naslov, sedež ustanovitelja oziroma soustanoviteljev, leto prve ustanovitve, datum in številka akta o ustanovitvi
ter aktov o spremembah akta o ustanovitvi,
– število zaposlenih v javnem zavodu za nedoločen čas
od 1. 1. do 31. 12. v tekočem letu,
– število zaposlenih v javnem zavodu za določen čas od
1. 1. do 31. 12. v tekočem letu,
– število honorarnih sodelavcev javnega zavoda v obdobju od 1. 1. do 31. 12. v tekočem letu,
– število honorarnih sodelavcev javnega zavoda s statusom samozaposlenega v kulturi od 1. 1. do 31. 12. v tekočem
letu.
(2) Sestavni del računalniške evidence so akti o ustanovitvi in akti o spremembah akta o ustanovitvi, sklepi o imenovanju
zastopnika, članov sveta in članov strokovnega sveta javnega
zavoda ter zapisnik ustanovitvene seje sveta.
5. člen
(1) Predlog za vpis ali izbris javnega zavoda iz evidence
poda ustanovitelj najkasneje v 15 dneh po vpisu ali izbrisu
javnega zavoda iz sodnega registra.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Ustanovitelj predlogu za vpis predloži zahtevane podatke iz prvega odstavka prejšnjega člena ter akte in sklepe iz
drugega odstavka prejšnjega člena. Predlogu za izbris ustanovitelj predloži odločitev pristojnega sodišča o izbrisu iz sodnega
registra.
(3) Zastopnik javnega zavoda mora ministrstvo obvestiti
o spremembi podatkov, ki se vpisujejo v evidenco, najkasneje
v 15 dneh od nastale spremembe. Obvestilu o spremembi
morajo biti priložene listine, na podlagi katerih je sprememba
nastala.
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Vse podatke iz 4. člena tega pravilnika ministrstvu predloži ustanovitelj v tridesetih dneh od uveljavitve tega pravilnika.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vodenju evidence javnih zavodov na področju kulture
(Uradni list RS, št. 11/03).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-1/2017/7
Ljubljana, dne 20. februarja 2017
EVA 2017-3340-0001
Anton Peršak l.r.
Minister
za kulturo

412.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih
vozil

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o motornih
vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16) izdaja minister za infrastrukturo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o registraciji motornih in priklopnih vozil
1. člen
V Pravilniku o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 48/11, 4/13, 20/14, 31/14, 64/14 in 53/16) se v
drugem odstavku 7. člena besedilo »traktorjev in traktorskih
priklopnikov« nadomesti z besedilom »mopedov, pri katerih
trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev
in traktorskih priklopnikov«.
2. člen
V 28. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe tretjega stavka prejšnjega odstavka je na registrskih tablicah za mopede, pri katerih trajna
nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, registracijsko
območje označeno z rdečimi črkami, registrska oznaka vozila
pa z rdečimi črkami in številkami. Registrska tablica za mopede iz tega odstavka je določena na risbi št. 4A Priloge VI tega
pravilnika«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
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3. člen
V Prilogi VI se prvo poglavje »REGISTRSKE TABLICE
ZA REGISTRIRANO VOZILO V RS« nadomesti z novim prvim
poglavjem, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
(1) Lastnik registriranega ali odjavljenega mopeda, pri
katerem trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega
4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h,
mora obstoječe registrske tablice zamenjati za registrske tablice, določene s tem pravilnikom ob prvem poteku veljavnosti
prometnega dovoljenja ali registraciji mopeda po 1. maju 2017.
(2) Lastnik mopeda iz prejšnjega odstavka lahko registrira
moped v skladu s tem pravilnikom od 6. aprila 2017.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-390/2016
Ljubljana, dne 10. februarja 2017
EVA 2016-2430-0094
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

Stran

1413
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PRILOGA
»
1. REGISTRSKE TABLICE ZA REGISTRIRANO VOZILO V RS

RISBA ŠT. 1: Registrska tablica dimenzije 520 X 120 mm

RISBA ŠT. 2:

RISBA ŠT. 3:

RISBA ŠT. 4:

Registrska tablica dimenzije

Registrska tablica dimenzije
180 X 180 mm

Registrska tablica
dimenzije 150 X 110 mm

340 X 220 mm
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RISBA ŠT. 4A:
Registrska tablica dimenzije 150 X
110 mm
«.

Stran

1416 /
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Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o tehničnih pregledih motornih in priklopnih
vozil

Na podlagi 47. in 61. člena Zakona o motornih vozilih
(Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16) izdaja minister za
infrastrukturo

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o tehničnih
pregledih motornih in priklopnih vozil
1. člen
V Pravilniku o tehničnih pregledih motornih in priklopnih
vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 97/13 in 31/14) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(tehnični pregledi mopedov, pri katerih konstrukcijsko
določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih
priklopnikov na terenu)
(1) Strokovna organizacija lahko izvaja tehnične preglede
mopedov, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja
ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov zunaj svojih
poslovnih prostorov na priglašeni lokaciji na terenu, če o tem
obvesti agencijo in inšpektorat, pristojen za promet, najkasneje
14 dni pred pričetkom opravljanja takih pregledov na določeni
lokaciji. Obvestilo mora vključevati vrsto vozil, ki se bodo pregledovala, kraj in lokacijo, datum in uro pričetka ter predvideni
čas zaključka izvajanja tehničnih pregledov vozil. Obvestilo je
elektronsko.
(2) Za preskušanje mopedov, pri katerih trajna nazivna
moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko
določena hitrost ne presega 25 km/h, na terenu iz prejšnjega
odstavka mora strokovna organizacija na vsaki lokaciji zagotavljati:
a) prostor za izvajanje administrativno tehničnih opravil
(lahko je tudi ustrezno opremljeno vozilo);
b) ravno prosto površino za pregled vozil, ki mora biti
vodoravna in asfaltirana po vsej površini, široko najmanj 3 m
in dolgo najmanj 10 m v primeru preskusa z zavornimi valji ali
široko najmanj 3 m in dolgo najmanj 40 m v primeru dinamičnega preskusa zavor; med preskušanjem mora biti ta površina
ustrezno označena (npr. talne oznake, stožci, opozorilne table)
in varovana, da preskušanje ne more ogroziti oseb;
c) površino za parkiranje čakajočih vozil.
(3) Za preskušanje traktorjev in traktorskih priklopnikov na
terenu iz prvega odstavka tega člena mora strokovna organizacija na vsaki lokaciji zagotavljati:
a) prostor za izvajanje administrativno tehničnih opravil
(lahko je tudi ustrezno opremljeno vozilo);
b) ravno prosto površino za pregled vozil in dinamični
preskus zavor, dolgo najmanj 40 m in široko najmanj 3 m, ki
mora biti vodoravna in asfaltirana po vsej površini; med preskušanjem mora biti ta površina ustrezno označena (npr. talne
oznake, stožci, opozorilne table) in varovana, da preskušanje
ne more ogroziti oseb;
c) površino za parkiranje čakajočih vozil.
(4) Za uporabo prostorov in površin iz drugega in tretjega
odstavka tega člena mora imeti strokovna organizacija soglasje
lastnika ali upravljavca, če ni sama njihov lastnik ali upravičenec uporabe.

Uradni list Republike Slovenije
(5) Strokovne organizacije, ki izvajajo tehnične preglede
mopedov, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja
ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega
25 km/h, traktorjev in traktorskih priklopnikov na terenu, priglasijo agenciji lokacije, na katerih nameravajo izvajati te preglede.
Za vsako lokacijo predložijo naslednje podatke:
– kraj in lokacija,
– tloris preskuševalne površine in parkirnih površin v
ustreznem merilu in vpisanimi merami ter GPS koordinatami
lokacije,
– fotografije, ki prikazujejo te površine,
– dokazila iz prejšnjega odstavka,
– izjavo, katera enota strokovne organizacije bo izvajala
preglede na posamezni lokaciji, če ima strokovna organizacija
pooblastila za delo v več enotah ter
– šifra registracijske organizacije.
(6) Agencija objavi vse priglašene lokacije na svoji spletni
strani. Strokovna organizacija lahko izvaja tehnične preglede
na terenu samo na lokacijah, ki jih je sama priglasila.«.
2. člen
V prilogi I se v poglavju »D OPREMA ZA DELO NA TERENU« za 21. točko doda nova 22. točka, ki se glasi:
»22 Strokovna organizacija mora imeti na lokaciji, določeni za izvajanje tehničnih pregledov mopedov, pri katerih
trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, zunaj
svojih prostorov, naslednjo opremo:
22.1
22.2

22.3
22.4
22.5
22.6

22.7

napravo za merjenje hitrosti mopedov;
napravo za merjenje zavornih sil na obodu koles
(zavorni valji) ali napravo za merjenje pospeškov
in pojemkov vozila, ki omogoča izpis izmerjenih
vrednosti;
regloskop;
meter in merilni trak;
barvni katalog za ugotavljanje barve vozila;
prenosni računalnik z ustrezno programsko
opremo za elektronsko podprto preskuševalno
stezo, »on-line« dostop do evidence registriranih
vozil ter tiskalnik za izpis zapisnika;
fonometer, kot ga določa točka 1.3 te priloge.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Tehnični pregled mopeda, pri katerem trajna nazivna moč
pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, se lahko na terenu začne
izvajati 6. aprila 2017.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-417/2016
Ljubljana, dne 10. februarja 2017
EVA 2016-2430-0102
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebinah
vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam
in licenc dimnikarjem

Na podlagi osemnajstega odstavka 7. člena in enajstega
odstavka 10. člena Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list
RS, št. 68/16) izdaja ministrica za okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o vsebinah vlog
za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam
in licenc dimnikarjem
1. člen
V Pravilniku o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem (Uradni list RS, št. 73/16)
se priloga 1 in priloga 2 nadomestita z novima prilogo 1 in
prilogo 2, ki sta kot priloga sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2017
Ljubljana, dne 20. februarja 2017
EVA 2017-2550-0009
Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

Stran

1417

Stran
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Priloga: »PRILOGA 1

VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DIMNIKARSKIH
STORITEV

1. NAZIV FIRME VLAGATELJA/VLAGATELJICE ZAHTEVE:
__________________________________________________________________________
2. NASLOV SEDEŽA FIRME:
__________________________________________________________________________
3. POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ:
__________________________________________________________________________
4. MATIČNA ŠTEVILKA:
__________________________________________________________________________
5. IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV OZ. DAVČNA ŠTEVILKA:
__________________________________________________________________________
6. DRUGI KONTAKTNI PODATKI (NI OBVEZNO):
Telefon:_____________________________
Elektronska pošta:_____________________
Telefaks:_____________________________

Podpisani (-a)
Ime in priimek odgovorne osebe ___________________
S podpisom potrjujem resničnost in točnost podatkov, ki sem jih navedel (-a) v zahtevi. Za
podatke v svoji zahtevi prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost.

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
Žig:

Uradni list Republike Slovenije

Vlagatelj

Št.

9 / 24. 2. 2017 /

Stran
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IZJAVA VLAGATELJA

__________________________________________________________________________
(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)
Izjavljam, da imamo ustrezno merilno in drugo opremo, potrebno za izvajanje dimnikarskih
storitev ter računalniško opremo za povezavo z evidencami, v skladu z veljavno zakonodajo,
ki jih v zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev vodi in upravlja ministrstvo, pristojno za
varstvo okolja.
Zaporedna številka
1
2
3
4
5

Proizvajalec

Identifikacijska številka

* dodati potrebno število vrstic

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
Žig:

Prilogi:

1. listina, s katero je izkazano, da na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni
podlagi za dimnikarsko družbo izvaja dimnikarske storitve eden ali več dimnikarjev;

2. listina o zavarovani odgovornosti.

Stran

1420 /
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PRILOGA 2

VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE

1. IME IN PRIIMEK VLAGATELJA/VLAGATELJICE:

2. DRŽAVLJANSTVO:

3. EMŠO:

4. STALNO ALI ZAČASNO PREBIVALIŠČE:

5. PRIDOBLJENA IZOBRAZBA:

6. KONTAKTNI PODATKI (telefonska številka, naslov elektronske pošte):
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Št.

9 / 24. 2. 2017 /

Stran

1421

7. DOVOLJUJEM JAVNO OBJAVO PODATKOV ZA STIKE (telefonska številka, naslov
elektronske pošte):
Telefonska številka:
DA:
NE:
Naslov elektronske pošte:
DA:
NE:

Podpisani (-a)
S podpisom potrjujem resničnost in točnost podatkov, ki sem jih navedel (-a) v vlogi. Za svojo
izjavo prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost.

Datum:

Podpis vlagatelja (-ke):

Priloga:

-

potrdilo o opravljenem izobraževanju.«.

Stran
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Sklep o določitvi višine nadomestila potnih
stroškov

Na podlagi četrtega odstavka 47. člena in četrtega odstavka 52. člena Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter
nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Uradni list RS,
št. 106/10, 10/14 in 98/15), izdaja ministrica za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

SKLEP
o določitvi višine nadomestila potnih stroškov
I
Višina nadomestila potnih stroškov od 1. februarja 2017
znaša 0,15 evra za vsak kilometer, in sicer brezposelni osebi na
podlagi 46. člena Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve
ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Uradni list
RS, št. 106/10, 10/14 in 98/15; v nadaljnjem besedilu: pravilnik)
ter brezposelni osebi iz prvega odstavka 52. člena pravilnika in
iskalcu zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, iz drugega
odstavka 52. člena pravilnika.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2017
Ljubljana, dne 26. januarja 2017
EVA 2017-2611-0012
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

416.

Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi
seznama tehničnih specifikacij o postopkih
s področja motornih in priklopnih vozil

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16) izdaja
minister za infrastrukturo

ODREDBO
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama
tehničnih specifikacij o postopkih s področja
motornih in priklopnih vozil
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij o
postopkih s področja motornih in priklopnih vozil (Uradni list
RS, št. 50/11, 106/11 in 72/14) se v prilogi:
– pri številčni oznaki »TSV 605/01« v stolpcu »Prenehanje
veljavnosti« doda besedilo »Prenehanje veljavnosti 5. aprila
2017.«;
– za vrstico s številčno oznako »TSV 605/01« doda nova
vrstica, ki se glasi:
Številčna oznaka Naslov tehnične specifikacije in področje Začetek veljavnosti in začetek
Prenehanje veljavnosti
njene veljavnosti
obvezne uporabe
…
»TSV 605/02
Tehnična specifikacija za vozila TSV 605/02 Začetek veljavnosti 6. aprila 2017.«.
o postopkih za izvedbo tehničnih pregledov
motornih in priklopnih vozil.
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2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-428/2016/
Ljubljana, dne 10. februarja 2017
EVA 2016-2430-0103
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

417.

Odločba o soglasju k Aktu o spremembah Akta
o ustanovitvi Regionalne ustanove – Centra
za razvoj financ

Ministrstvo za finance na podlagi 3. in 12. člena ter tretjega
odstavka 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05
– uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi
izdaje soglasja k Aktu o spremembah Akta o ustanovitvi Regionalne ustanove – Centra za razvoj financ izdaja naslednjo

ODLOČBO
o soglasju k Aktu o spremembah Akta
o ustanovitvi Regionalne ustanove –
Centra za razvoj financ
1. Ministrstvo za finance izdaja soglasje k Aktu o spremembah Akta o ustanovitvi Regionalne ustanove – Centra za
razvoj financ, ki ga je v imenu ustanoviteljice Republike Slovenije s sklepom št. 51201-5/2016/4/ z dne 5. 1. 2017 sprejela
Vlada Republika Slovenije in o čemer je notarka Nevenka Tory,
Beethovnova ulica 14, Ljubljana dne 6. 1. 2017 izdala notarski
zapis opr. št. SV 26/17.
2. Z Aktom o spremembah Akta o ustanovitvi Regionalne
ustanove – Centra za razvoj financ se
– spremeni ime ustanove iz ''Regionalna ustanova – Center za razvoj financ'' v ''Ustanova – Center za usposabljanje na
področju javnih financ'';
– spremeni namen ustanove tako, da se zagotavlja izobraževanje in usposabljanje s področja javnih financ;
– zmanjša se številko organov ustanove tako, da se ukineta nadzorni odbor in svetovalni odbor.
3. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah stroške
objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. IPP 007-69/2017/10
Ljubljana, dne 15. februarja 2017
EVA 2017-1611-0036
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica
za finance

USTAVNO SODIŠČE
418.

Odločba o ugotovitvi, da je bil Zakon
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-1) v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi
sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega
delovnega in socialnega sodišča in sodbe
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani

Številka: Up-195/13-31
U-I-67/16-20
Datum: 26. 1. 2017

Št.
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ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku, začetem s sklepom Ustavnega sodišča, in v postopku odločanja o ustavni pritožbi Borisa
Taurerja, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Fašun,
Melihen, Milač, Strojan, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 26. januarja 2017

o d l o č i l o:
1. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) je bil
v neskladju z Ustavo.
2. O zahtevah za ponovno odmero pravice do pokojnine,
vloženih v času veljavnosti zakona iz prejšnje točke, se odloča na podlagi prvega in tretjega odstavka 183. člena Zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 96/12, 39/13, 44/14 in 102/15).
3. Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 69/2012 z dne
4. 12. 2012, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča
št. Psp 370/2011 z dne 15. 12. 2011 ter sodba Delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 1181/2010 z dne 2. 9.
2011 se razveljavijo in zadeva se vrne Delovnemu in socialnemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) je zavrnil pritožnikovo zahtevo z
dne 23. 9. 2009 za ponovno odmero starostne pokojnine, ki mu
je bila priznana in odmerjena s pravnomočno odločbo Zavoda
z dne 18. 7. 2006. Odločitev o zavrnitvi temelji na stališču, da
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju:
ZPIZ-1) ne vsebuje pravne podlage za ponovno odmero pokojnine na podlagi ponovnega izračuna pravnomočno določene
pokojninske osnove, kadar so bila izplačila plač oziroma od
njih obračunanih prispevkov opravljena pred odločanjem o priznanju pravice do pokojnine.1 Sodišče prve stopnje je zavrnilo
pritožnikov tožbeni zahtevek za odpravo dokončne odločbe
Zavoda, Višje sodišče pritožnikovo pritožbo zoper odločitev sodišča prve stopnje, Vrhovno sodišče pa pritožnikovo revizijo zoper odločitev Višjega sodišča. Sodišča so zavzela stališče, da
pritožnik z zahtevo za ponovno odmero starostne pokojnine ne
more uspeti, ker ZPIZ-1 ne ureja posebnega izrednega pravnega sredstva zaradi nepravilno odmerjene pokojnine. Vrhovno
sodišče je še razložilo, da je pred uveljavitvijo ZPIZ-1 veljal
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98 – v nadaljevanju: ZPIZ/92),
ki je v 269. in 270. členu urejal takšno posebno izredno pravno
sredstvo, in navedlo, da bi Zavod pritožnikovo zahtevo moral
zavreči na podlagi 4. točke prvega odstavka 129. člena ZUP
(in ne zavrniti).
2. Pritožnik meni, da izpodbijane sodbe kršijo njegovo
pravico do socialne varnosti oziroma pravico do pokojnine iz
prvega odstavka 50. člena Ustave. Navaja, da so bili (sporni)
prispevki plačani za nazaj na podlagi pravnomočne sodbe
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Pd 953/95 z
dne 29. 2. 2000, s katero mu je bila dosojena razlika v plači za
leta 1995, 1996 in 1997. Zavod naj bi bil s plačilom prispevkov
1 Zavod je pritožnikovo zahtevo z dne 23. 9. 2009 presojal
z vidika izrednih pravnih sredstev po ZPIZ-1, ker je ugotovil, da je
bilo pred njeno vložitvijo že pravnomočno ugotovljeno, da za obnovo postopka ni podan obnovitveni razlog iz 1. točke 260. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06
– uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 – v
nadaljevanju: ZUP).
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seznanjen. Zato bi moral že sam (po uradni dolžnosti) ponovno
odmeriti pokojnino. Pritožnik navaja, da bi moral biti sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja učinkovit
in urejen tako, da bi tudi laičnim upravičencem omogočal pridobitev pokojnine, do katere so po zakonu upravičeni. Zato meni,
da bi sodišča morala dopustiti ponovno odmero pokojnine, ki
bi bila skladna z dejansko plačanimi prispevki, in ne zavračati
njegovih zahtevkov kot prepoznih in neutemeljenih.
3. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-195/13
z dne 30. 6. 2015 sprejelo ustavno pritožbo v obravnavo. Na
podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 109/12 – v nadaljevanju: ZUstS) je Ustavno sodišče o tem
obvestilo Vrhovno sodišče in Zavod.
4. V postopku odločanja o ustavni pritožbi je Ustavno sodišče s sklepom št. Up-195/13, U-I-67/16 z dne 14. 4. 2016 na
podlagi drugega odstavka 59. člena ZUstS začelo postopek
za oceno ustavnosti ZPIZ-1. Po ZPIZ-1 so se pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja uveljavljale
po ZUP, če ZPIZ-1 ni določal drugače. Kot poseben predpis
ZPIZ-1 (drugače kot pred njim veljavni ZPIZ/92 ter sedaj
veljavni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14 in 102/15 – v nadaljevanju: ZPIZ-2) ni urejal posebnega izrednega pravnega sredstva
razveljavitve ali spremembe dokončne odločbe (270. člen
ZPIZ/92 in 183. člen ZPIZ-2). Zastavilo se je vprašanje, ali so
narava in namen pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter način njihovega uživanja taki, da bi
morala biti v primeru, če se ugotovi, da pri odmeri pomotoma
niso bili upoštevani prejemki, ki bi po zakonu morali biti upoštevani, dana možnost ponovne odmere pravice z učinkom za
naprej. Ustavno sodišče je sklenilo, da bo ureditev v ZPIZ-1
presojalo zlasti z vidika skladnosti s 50. členom Ustave.
Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 28. člena
ZUstS Državnemu zboru poslalo sklep o začetku postopka
za oceno ustavnosti ZPIZ-1.
5. Državni zbor v odgovoru navaja, da nepravilna odmera pokojnine sama po sebi ne utemeljuje zatrjevanega
neskladja z Ustavo. Nepravilnost naj bi pritožnik lahko uveljavljal v postopku s pritožbo, saj naj bi bil ob prejemu odločbe
o priznanju in odmeri starostne pokojnine seznanjen s sodbo
sodišča, s katero so mu bile priznane razlike v plači, od tega
pa plačani davki in prispevki. Državni zbor še dodaja, da od
odmere pokojnine do vložitve ustavne pritožbe še ni potekel
rok za vložitev zahteve za ponovno odmero pokojnine po
183. členu ZPIZ-2. Opozarja, da drugega odstavka 5. člena
ZPIZ-1 o nezastarljivosti pravic iz obveznega zavarovanja
ni mogoče razlagati tako, da bi zakonodajalec moral urediti
tako izredno pravno sredstvo (ob sicer določenih v ZUP), ki
bi zavarovancu omogočalo, da kadarkoli zahteva ponovno
odmero pokojnine. To naj bi še posebej veljalo za primere,
ko so zavarovancu ob uveljavitvi pokojnine že znani vsi za
odmero relevantni podatki.
6. Po mnenju Vlade naj bi pritožnik že ob prejemu odločbe o priznanju in odmeri starostne pokojnine vedel, da
izračunana pokojninska osnova ne vsebuje prejemkov, od
katerih so bili prispevki plačani za nazaj po sodbi sodišča. Ker
ni vložil pritožbe, je odločba o priznanju in odmeri starostne
pokojnine postala pravnomočna, spremeniti bi jo bilo mogoče
samo z ustreznim izrednim pravnim sredstvom, ki pa ga ZUP,
ZPIZ-1 in ZPIZ-2 naj bi ne urejali. V času veljavnosti ZPIZ/92
pa naj bi pritožnik tudi ne mogel doseči razveljavitve niti spremembe niti obnove dokončno končanega postopka. Tudi po
183. členu ZPIZ-2 naj bi pritožnik ne mogel doseči ponovne
odmere starostne pokojnine. Namen tega izrednega pravnega
sredstva naj bi ne bil v odpravljanju napak, temveč v razveljavitvi ali spremembi dokončne odločbe za naprej ob ugotovitvi
kršitve materialne določbe, četudi je do kršitve prišlo zaradi
očitno napačno ugotovljenega dejanskega stanja. Dejansko
stanje naj bi bilo v pritožnikovem primeru ugotovljeno na
podlagi podatkov iz matične evidence, zato naj bi Zavod ne
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storil nobene napake. Neupoštevanje podatkov, ki v postopku
uveljavljanja pravice do pokojnine niso bili zatrjevani, saj jih
ni izpostavil pritožnik, čeprav je zanje vedel, niti delodajalec,
naj bi zato ne moglo pomeniti očitno napačno ugotovljenega
dejanskega stanja. Da je poudarek izrednega pravnega sredstva iz 183. člena ZPIZ-2 na kršitvi materialne določbe, naj
bi izhajalo tudi iz zakonodajnega gradiva. Iz poročila Računskega sodišča Popravljalni ukrepi Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije naj bi izhajalo, da si je Zavod
prizadeval za uveljavitev zakonske določbe, ki bi omogočala
razveljavitev ali spremembo pravnomočne odločbe tudi po
poteku rokov za izredna pravna sredstva po ZUP, če so bile z
njo očitno kršene materialne določbe v zavarovančevo škodo
ali korist. V primeru drugačne razlage naj bi pravnomočnost
in nanjo vezana pravna varnost izgubili smisel vsaj v obdobju
10 let od dokončnosti odločbe (rok za uveljavitev posebnega
izrednega pravnega sredstva po 183. členu ZPIZ-2). Smisel
naj bi izgubili tudi pritožba in načela splošnega upravnega
postopka, po katerih mora organ, ki vodi postopek, dejansko
stanje ugotoviti popolno in pravilno. Vendar lahko tudi stranka
navaja dejstva, ki so ji v korist, in bi jih tudi morala navajati v
postopku do izdaje odločbe in še v pritožbenem postopku, če
je bila z njimi seznanjena. Vlada zato meni, da ZPIZ-1 ni bil
protiustaven, saj je zavarovancem, ki so bili v enakem položaju kot pritožnik, omogočal pravna sredstva. V pravnomočne
odločitve pa naj bi bilo dovoljeno posegati samo v posebej
utemeljenih primerih, ko pravic ne bi bilo mogoče zaščititi, do
česar pa v pritožnikovem primeru naj ne bi prišlo. Vlada meni
še, da primer, ki je bil povod za sprejetje odločbe Ustavnega
sodišča št. U-I-239/14, Up-1169/12 z dne 26. 3. 2015 (Uradni
list RS, št. 30/15), ni enak obravnavanemu.
B. – I.
7. Sodbe sodišč temeljijo (med drugim) na stališčih, da
v ZPIZ-1 ni pravne podlage za ponovno odmero pokojnine,
pravnega sredstva, ki bi omogočalo odpravo zatrjevane napake pri odmeri pokojnine, pa ne ureja niti ZUP, ki se v postopku odločanja o pravici do pokojnine uporablja subsidiarno
(249. člen ZPIZ-1).2 Prav tako naj ne bi bili podani razlogi za
obnovo postopka po ZUP.3 To pomeni, da napake, do katere
naj bi prišlo pri odmeri pritožnikove pokojnine, ni bilo mogoče
odpraviti.
8. Ustavno sodišče je na podlagi drugega odstavka
59. člena ZUstS začelo postopek za oceno ustavnosti Zakona,
na katerem temelji izpodbijani posamični akt, da bi ocenilo, ali
je glede na naravo pravice do pokojnine (prvi odstavek 50. člena Ustave) dopustno, da ZPIZ-1 ni predvideval mehanizmov
za odpravo napak pri odmeri pokojnine z učinkom za naprej
glede na praviloma dolgotrajno uresničevanje priznane pravice
do pokojnine.
B. – II.
9. Na podlagi prvega odstavka 50. člena Ustave imajo
državljani pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine. Ustava ne
opredeljuje pojma socialna varnost oziroma vsebine pravice do
socialne varnosti. Prav tako ne opredeljuje pravice do pokojnine. Iz besedila prvega odstavka 50. člena Ustave izhaja, da
Ustava glede vsebinskega urejanja te pravice zakonodajalcu
skladno z drugim odstavkom 15. člena Ustave izrecno nalaga,
naj uredi način njenega uresničevanja. Zakonski pridržek iz
prvega odstavka 50. člena Ustave pomeni, da ima zakonodajalec po Ustavi na tem področju urejanja široko polje presoje.
Prosto izbiro ukrepov na ustavni ravni omejuje drugi odstavek
50. člena Ustave, po katerem mora država urediti (tudi) obve2 Člen 249 ZPIZ-1 določa, da se za odločanje o pravicah iz
obveznega zavarovanja uporabljajo določbe zakona o splošnem
upravnem postopku, če s tem zakonom ni drugače določeno.
3 Glej opombo 1 te obrazložitve.
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zno pokojninsko zavarovanje in skrbeti za njegovo delovanje.4
Z izpolnitvijo te dolžnosti se ustvarjajo pogoji in možnosti tudi
za uresničevanje pravice do pokojnine. Poleg tega mora zakonodajalec pri zakonskem urejanju te pravice upoštevati namen
oziroma cilj prvega in drugega odstavka 50. člena Ustave,
tj. da sta posameznikom zagotovljeni ekonomska varnost in
človekovo dostojanstvo.
10. V odločbah Ustavnega sodišča so se v zvezi s pravico do pokojnine izoblikovala stališča, da ima ta pravica ustavno zagotovljeno jedro, to je samo bistvo te pravice, v katero
zakonodajalec ne sme nedopustno posegati,5 da mora pravica do pokojnine primarno temeljiti na zavarovalnem načelu,
da je v tem smislu pokojnina premoženjska pravica, ker je
predvsem odvisna od trajanja in višine plačevanja prispevkov,
in da kot premoženjska pravica uživa dvojno ustavno varstvo
– po prvem odstavku 50. člena in 33. členu Ustave.6 Ker Ustava opredeljuje pokojninsko zavarovanje kot vrsto socialnega
zavarovanja, so elementi vzajemnosti oziroma solidarnosti v
tem sistemu ustavno dopustni.7 Pokojnina pa mora v določeni
meri zagotavljati kontinuiteto življenjskega standarda, ki ga je
imel zavarovanec v aktivni dobi (dohodkovna varnost), saj se
mu s pokojnino v določenem deležu (sorazmerno) nadomešča
dohodek, od katerega so se plačevali prispevki za pokojninsko zavarovanje.8
11. Ustavna zahteva po vsebinskem urejanju pogojev
uresničevanja pravice do pokojnine, naslovljena na zakonodajalca, se zaradi narave pravice ne izčrpa v ureditvi, ki opredeljuje pravico samo. Uresničevanje pravice za upravičenca
predpostavlja njeno konkretizacijo v posamičnem aktu. Zato
v okvir ustavno zapovedane ureditve načina uresničevanja
pravice do pokojnine spada tudi ureditev postopka, v katerem
se pravica prizna, kar vključuje ugotavljanje dejstev, na katerih
temelji konkretna odločitev, ki naj upravičencu omogoči uveljavitev pravice.
12. Ustavnosodna presoja zakonske ureditve pravice do
pokojnine je glede na njeno prikazano ustavno ureditev nujno
zadržana in praviloma omejena na presojo, ali je imel zakonodajalec razumen razlog za izbiro ukrepov, ki opredeljujejo način
njenega uresničevanja. Pri tem je treba razumnost razloga
razumeti kot zvezo med ureditvijo in ciljem, torej kot zahtevo po
stvarni povezanosti konkretne ureditve s predmetom urejanja.9
B. – III.
13. Po ZPIZ-1 se je pravica do pokojnine uveljavljala
po ZUP,10 če ZPIZ-1 ni določal drugače. Kot poseben predpis ZPIZ-1 (drugače kot pred njim veljavni ZPIZ/92 in sedaj
4 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-246/13 z
dne 21. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 35/16), 19. točka obrazložitve.
5 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-360/05 z dne 2. 10.
2008 (Uradni list RS, št. 113/08, in OdlUS XVII, 85), 6. točka obrazložitve.
6 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-770/06 z dne 27. 5.
2009 (Uradni list RS, št. 54/09), 4. točka obrazložitve.
7 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-36/00 z dne
11. 12. 2003 (Uradni list RS, št. 133/03, in OdlUS XII, 98), 13. in
15. točka obrazložitve.
8 Tako odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-150/94 z dne 15. 6.
1995 (Uradni list RS, št. 65/95, in OdlUS IV, 63), 8. točka obrazložitve, in št. U-I-29/96 z dne 8. 5. 1997 (Uradni list RS, št. 29/97 in
7/98, ter OdlUS VI, 56, in OdlUS VII, 3), 28. točka obrazložitve.
9 Primerjaj odločbo št. U-I-189/10 z dne 15. 3. 2012 (Uradni
list RS, št. 27/12), 10. točka obrazložitve.
10 Prvi odstavek 1. člena ZUP določa, da morajo po tem zakonu postopati upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih
zadevah, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah,
obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in
drugih strank. Po drugem odstavku 2. člena ZUP se šteje, da gre
za upravno zadevo (tudi), če je s predpisom določeno, da organ v
neki zadevi vodi upravni postopek, odloča v upravnem postopku ali
izda upravno odločbo oziroma če to zaradi varstva javnega interesa
izhaja iz narave zadeve.
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veljavni ZPIZ-2)11 ni urejal posebnega izrednega pravnega sredstva razveljavitve ali spremembe dokončne odločbe
(270. člen ZPIZ/92 in 183. člen ZPIZ-2). To pomeni, da v
času njegove veljavnosti ni omogočal z možnostjo za naprej
odpraviti napak, do katerih je v postopku lahko prišlo, pri
čemer ni izključeno, da so lahko te napake povzročile tudi
posege v samo pravico. Ustavno sodišče mora zato odgovoriti
na vprašanje, ali je bila taka ureditev načina uresničevanja
pravice do pokojnine v skladu s prvim odstavkom 50. člena v
zvezi z drugim odstavkom 15. člena Ustave. Taka ureditev ne
upošteva posebnosti uresničevanja pravice do pokojnine. To
pomeni, da je bila v času veljavnosti ZPIZ-1 po pravnomočnosti odločbe o odmeri pokojnine prav v vseh primerih, v katerih niso bile izpolnjene predpostavke za uveljavitev izrednih
pravnih sredstev po splošnih procesnih pravilih, tj. po ZUP,
onemogočena ponovna odmera pokojnine, ne glede na to, za
kako hude napake je šlo.12
14. Iz zakonodajnega gradiva k ZPIZ-1 ni razvidno, zakaj
je zakonodajalec ocenil, da splošna ureditev pravnih sredstev
za uresničevanje pravice do pokojnine zadošča.13 Iz odgovora
Državnega zbora izhaja, da umešča pravno sredstvo ponovne
odmere pokojnine med izredna pravna sredstva, izbira izrednih
pravnih sredstev pa po njegovem mnenju spada na področje
zakonodajalčeve proste presoje. Vlada v mnenju opozarja na
158. člen Ustave, pomen pravnomočnosti v pravnem redu in
nanjo navezano pravno varnost, a hkrati izpostavlja tudi, da
zaradi dolgotrajnega prejemanja pokojnine pravna sredstva, ki
jih določa ZUP, ne zadoščajo. S tem utemeljuje prav potrebo
po uveljavitvi posebnega pravnega sredstva, ki je bil s 183. členom ZPIZ-2 tudi (ponovno) uveljavljen.
15. Drži, da ima zakonodajalec široko polje presoje pri
izbiri ukrepov, ki naj zagotovijo uresničevanje pravice do pokojnine. To velja tudi za področje izbire pravnih sredstev, ki so
sestavni del postopka izdaje posamičnega pravnega akta, s
katerim se pravica do pokojnine za upravičenca konkretizira
in uveljavi. Vendar ta značilnost zakonodajnega urejanja sama
zase ne izključuje ustavnosodne presoje, vpliva pa na način
presoje.
16. Člen 158 Ustave določa, da je pravna razmerja, urejena s pravnomočno odločbo državnega organa, mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti v primerih in po postopku, določenih z zakonom. Ustavno sodišče pogosto poudarja pomen
spoštovanja načela pravnomočnosti.14 V pravico, pridobljeno
s posamičnim aktom, ali v tako naloženo obveznost naj se ne
posega več, ker bi to slabilo zaupanje v pravni red. Ureditvi, ki
z omejitvijo izrednih pravnih sredstev na najmanjšo mogočo
mero, stremi k utrjevanju načela pravnomočnosti posamičnih
aktov, ni mogoče očitati, da nasprotuje javni koristi. Ustavno
sodišče zato pritrjuje Vladi, ki opozarja na pomen načela pravnomočnosti. Vendar morebitna sprememba odločbe o odmeri
pokojnine, ki sledi ponovni odmeri in odpravi očitkov zoper
pravnomočno odmero v korist upravičenca, ne trči v prav noben
zasebni interes in kakšnega takšnega interesa tudi z ničimer
ne ogroža. Poleg tega možnost ponovne odmere pokojnine in
spremembe pravnomočne odločbe omogoči Zavodu odpra11 Prvi odstavek 3. člena ZUP določa, da so lahko posamezna
vprašanja upravnega postopka za določeno upravno področje v
posebnem zakonu drugače urejena, kot so urejena v tem zakonu,
če je za postopanje na takem upravnem področju to potrebno.
12 Napaka lahko izvira iz neupoštevanja določenih prejemkov
v pokojninsko osnovo, kljub temu da so bili od njih obračunani
in plačani prispevki na račun Zavoda (prvi odstavek 227. člena
ZPIZ-1).
13 Glej Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Poročevalec DZ z dne14. 8. 1998, 1. obravnava.
14 Prim. odločbe Ustavnega sodišča št. Up-1004/11 z dne
8. 11. 2012 (Uradni list RS, št. 90/12), 7. točka obrazložitve,
št. Up-457/09 z dne 28. 9. 2011 (Uradni list RS št. 86/11, in OdlUS
XIX, 31), 10. točka obrazložitve, št. Up-2089/06, U-I-106/07 z
dne 18. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 102/07, in OdlUS XVI, 111),
19. točka obrazložitve.
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vo zatrjevane napake. Zato taka postopkovna možnost ne bi
oslabila zaupanja v pravni red, nasprotno, utrdila bi ga. Ne gre
spregledati, da medtem ko so odgovornosti za pravilno in zakonito odločbo o odmeri pokojnine porazdeljene med upravičencem in Zavodom, ki vodi postopek odmere pokojnine in o njej
dokončno odloča, izbira postopkovnih rešitev, ki jih ureja ZUP,
učinkuje na način, da celoten riziko morebitnih napak pri odmeri
za celotno obdobje prejemanja pokojnine nosi upravičenec.
17. Vlada sama opozarja na posebno značilnost pravice
do pokojnine, ki se odraža v njenem dolgotrajnem uresničevanju, ter s tem utemeljuje potrebo in pomen posebnega pravnega sredstva razveljavitve ali spremembe dokončne odločbe
iz 183. člena ZPIZ-2.15 Ustavno sodišče v zvezi s to zakonsko
določbo opozarja, da je v zakonodajnem gradivu pri obrazložitvi
predloga 183. člena ZPIZ-2 (razveljavitev ali sprememba dokončne odločbe in učinek obnove postopka) pojasnjeno, da se
s tem členom na novo ureja možnost za spremembo dokončne
odločbe, s katero je bilo očitno napačno ugotovljeno dejansko
stanje in so bile s tem posledično kršene materialne določbe
zakona ali podzakonskih aktov v škodo zavarovanca oziroma
uživalca pravic ali Zavoda. Šlo naj bi za izredno pravno sredstvo, ki ga ZUP ne pozna. Ker so lahko napake pri odločanju
zaradi napačno uporabljenih podatkov ob upokojevanju posameznika velike in imajo lahko velik vpliv na priznano pravico,
naj bi bilo na predlog Računskega sodišča treba na novo uvesti
to pravno sredstvo.16 Očitno je zakonodajalec prav navedene
razloge štel za tiste razumne razloge, ki so pred uveljavitvijo
ZPIZ-1 in tudi v veljavnem ZPIZ-2 narekovali, naj se zaradi
posebne narave pravice do pokojnine omogoči še posebno
pravno sredstvo, ki naj ne bo vezano na splošna pravila pravnih
sredstev (iz ZUP) v posameznih postopkih odločanja o pravici.
Zato ni videti, da bi imel ob uveljavitvi ZPIZ-1 zakonodajalec razumne razloge za oceno, da splošna ureditev pravnih sredstev
za uresničevanje pravice do pokojnine zadošča. Glede na to
je bil ZPIZ-1 v neskladju s prvim odstavkom 50. člena Ustave
(1. točka izreka).
B. – IV.
18. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je bil ZPIZ-1 v neskladju z Ustavo, ker ni urejal možnosti ponovne odmere pravice do pokojnine in spremembe pravnomočne odmere za naprej
v korist upravičenca zaradi zmotnih ali nepopolnih podatkov o
prejemkih, ki bi morali biti upoštevani po ZPIZ-1 za izračun pokojninske osnove. Ker ZPIZ-1 ne velja več, je Ustavno sodišče
zgolj ugotovilo njegovo protiustavnost.
19. Ustavno sodišče je na podlagi drugega odstavka
40. člena ZUstS določilo način izvršitve odločitve iz 1. točke
izreka (2. točka izreka), da bi zagotovilo spoštovanje posebne
narave pravice iz prvega odstavka 50. člena Ustave tudi tistim,
ki so zahtevali ponovno odmero pravice do pokojnine v času
veljavnosti ZPIZ-1. Določilo je, da se o zahtevah za ponovno
odmero pokojnine, vloženih v času veljavnosti ZPIZ-1, odloči
na podlagi prvega in tretjega odstavka 183. člena ZPIZ-2.
Člen 183 ZPIZ-2 se glasi:
»(1) Dokončno odločbo, s katero je bila kršena materialna določba zakona ali podzakonskega akta, tudi zaradi očitno napačno
ugotovljenega dejanskega stanja v škodo ali v korist zavarovanca
ali uživalca pravic ali Zavoda, lahko razveljavi ali spremeni pristojna
enota Zavoda, ki je odločbo izdala.
(2) Odločba iz prvega odstavka tega člena se lahko izda v
roku desetih let od vročitve dokončne odločbe zavarovancu ali
uživalcu pravic, s katero je bila kršena materialna določba zakona
ali podzakonskega akta.
(3) Odločba iz prvega odstavka tega člena učinkuje od prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi, če je bil postopek
uveden po uradni dolžnosti, pa od prvega dne naslednjega meseca
po izdaji odločbe.
(4) Na način, ki je določen v prejšnjem odstavku, učinkuje tudi
odločba, izdana v obnovi postopka.«
16 Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Poročevalec DZ z dne 19. 10. 2012, EPA-730-VI, str. 373.
15
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Ustavno sodišče se je za tak način izvršitve odločilo zato,
ker je ZPIZ-2 v 183. členu uvedel možnost ponovne odmere
pokojnine z učinkom za naprej in je že glede na obrazložitev
zakonodajalca mogoče šteti, da je zajel tudi primere, ko je do
kršitve materialne določbe zakona prišlo zaradi očitno napačno
ugotovljenega dejanskega stanja. Pri tem je treba opozoriti še
na ustaljeno stališče Ustavnega sodišča v zvezi s 44. členom
ZUstS, da odločitev Ustavnega sodišča ne učinkuje le v postopkih, ki še niso pravnomočno končani, temveč tudi v postopkih z
izrednimi pravnimi sredstvi oziroma z ustavno pritožbo. Izredna
pravna sredstva, vložena v skladu s pogoji iz procesnih zakonov, in ustavna pritožba, vložena v skladu s pogoji ZUstS, zagotavljajo, da se učinki odločitve Ustavnega sodišča raztezajo
tudi na pravnomočne zadeve.17
B. – V.
20. Ker izpodbijane odločitve sodišč temeljijo na ureditvi,
ki je bila v neskladju s pravico do pokojnine iz prvega odstavka 50. člena Ustave, je Ustavno sodišče ugodilo tudi ustavni
pritožbi in razveljavilo sodbe Vrhovnega in Višjega sodišča ter
sodišča prve stopnje. Zadevo je vrnilo Delovnemu in socialnemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje (3. točka izreka), v
katerem bo sodišče moralo upoštevati to odločbo.
C.
21. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
47. člena, drugega odstavka 40. člena in prvega odstavka
59. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat
ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Ernest
Petrič, Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan Zobec. Prvo in tretjo
točko izreka je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je
glasoval sodnik Zobec. Drugo točko izreka je sprejelo s šestimi
glasovi proti trem. Proti so glasovali sodnica Korpič - Horvat
ter sodnika Petrič in Zobec. Odklonilno mnenje je dal sodnik
Zobec. Sodnica Korpič - Horvat je dala delno pritrdilno in delno
odklonilno ločeno mnenje.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

BANKA SLOVENIJE
419.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pravicah, obveznostih in
odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije
in delavcev s posebnimi pooblastili Banke
Slovenije

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 42. člena Zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 neuradno prečiščeno besedilo in 59/11) je Svet Banke Slovenije na seji dne 21. 2.
2017 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov
Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi
pooblastili Banke Slovenije
1. člen
V Pravilniku o pravicah, obveznostih in odgovornostih
članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi poobla17 Več glej v odločbi Ustavnega sodišča št. Up-624/11 z dne
3. 7. 2014 (Uradni list RS, št. 55/14, in OdlUS XX, 36), 12.–15.
točka obrazložitve.

Uradni list Republike Slovenije
stili Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 41/14, 71/14, 94/14 in
53/16) se drugi odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:
»Izvršni direktor vodi in koordinira sektor za katerega je
zadolžen. Izvršni direktor lahko, na podlagi posebnega sklepa
guvernerja, vodi in organizira delo posameznega oddelka znotraj sektorja, ki ga koordinira. Izvršni direktor je za svoje delo
neposredno odgovoren guvernerju, o delu neposredno poroča
članom Sveta Banke Slovenije.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 21. februarja 2017
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije
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2. člen
(Opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v določbah ZPotK-2 oziroma Zakonu o bančništvu (Uradni list
RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR).
3. člen
(Ročnosti in zneski potrošniških kreditov)
Banka poroča o efektivnih obrestnih merah po ročnostih
in zneskih, ki jih uporablja za potrošniške kredite:
– do 6 mesecev in do 1.000 eurov (I. razred),
– do 12 mesecev in do 2.000 eurov (II. razred),
– do 36 mesecev in do 4.000 eurov (III. razred),
– do 10 let in do 20.000 eurov (IV. razred).
4. člen
(Poročanje)

420.

Sklep o poročanju efektivnih obrestnih
mer bank in hranilnic v skladu z Zakonom
o potrošniških kreditih

Na podlagi šestega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju ZPotK-2),
tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11), izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o poročanju efektivnih obrestnih mer bank
in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških
kreditih
1. člen
(Splošne določbe)
(1) Sklep določa obseg, način in roke poročanja bank in
hranilnic (v nadaljevanju bank) o efektivnih obrestnih merah, ki
jih uporabljajo za potrošniške kredite po ZPotK-2.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo tudi za podružnice
bank držav članic.
(3) Za potrebe tega sklepa se uporablja definicija in način
izračuna efektivne obrestne mere iz ZPotK-2.
(4) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.

(1) Banka poroča o efektivnih obrestnih merah po razredih
iz 3. člena tega sklepa dvakrat letno, in sicer po pogojih veljavnih na dan 1. junija in 1. decembra, najkasneje do 15. dne v
tekočem mesecu.
(2) Banka predloži efektivne obrestne mere potrošniških
kreditov na obrazcu EOM-PotK, ki je sestavni del tega sklepa,
in sicer v elektronski obliki in na način, ki je natančneje opredeljen s tehničnim navodilom, objavljenim na spletni strani Banke
Slovenije (področje Poročanje BS).
5. člen
(Prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic
v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih (Uradni list RS,
št. 47/15 in 77/16 – ZPotK-2).
6. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 3. marca
2017.
Ljubljana, dne 21. februarja 2017
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije
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____________________________

Obrazec EOM-PotK

(banka/hranilnica/podružnica)

EFEKTIVNE OBRESTNE MERE POTROŠNIŠKIH KREDITOV
na dan __________________

Potrošniški kredit
(glede na ročnost in znesek)

Efektivna obrestna mera (v %)

1

2

do 6 mesecev

in do 1.000 EUR

do 12 mesecev

in do 2.000 EUR

do 36 mesecev

in do 4.000 EUR

do 10 let

in do 20.000 EUR

Datum:
Sestavil:
E-naslov:
Telefonska številka:

Odgovorna oseba:

Uradni list Republike Slovenije
421.

Sklep o pogojih za posredovanje potrošniških
kreditov za bančnega kreditnega posrednika

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju
ZPotK-2), tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka
31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06
– uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov
za bančnega kreditnega posrednika
1. člen
(Vsebina in uporaba sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa:
(a) pogoje za posredovanje potrošniških kreditov za bančnega kreditnega posrednika, razen potrošniških kreditov za
nepremičnino,
(b) vodenje evidenc bančnih kreditnih posrednikov o poslih, sklenjenih s posredovanjem in
(c) vodenje evidenc bank o sklenjenih pogodbah o posredovanju s kreditnimi posredniki ter kreditnih pogodbah, sklenjenih s posredovanjem kreditnih posrednikov.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za kreditnega
posrednika, ki opravlja storitev posredovanja potrošniških kreditov za banko.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v določbah ZPotK-2 oziroma Zakonu o bančništvu (Uradni list
RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR; v nadaljevanju
ZBan-2).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je za namen
tega sklepa banka kreditna institucija, ki je upravičena dajati
potrošniške kredite na območju Republike Slovenije.
(3) Kreditni posrednik banke (v nadaljevanju bančni kreditni posrednik) je fizična ali pravna oseba, ki v okviru svoje
dejavnosti, poslovanja ali poklica in na podlagi pooblastila
banke potrošnikom predstavlja ali ponuja potrošniške kredite,
jim pomaga v postopkih pred sklenitvijo potrošniške kreditne
pogodbe ali v imenu banke s potrošniki sklepa potrošniške
kreditne pogodbe.
(4) Kot bančni kreditni posrednik se šteje tudi kreditni
posrednik v pomožni funkciji iz 15. točke 2. člena ZPotK-2, ki
posreduje potrošniške kredite za banko.
3. člen
(Pogodba o posredovanju potrošniških kreditov)
(1) Bančni kreditni posrednik lahko opravlja storitve
posredovanja potrošniških kreditov le na podlagi pisne pogodbe o posredovanju potrošniških kreditov, ki jo je sklenil
z banko.
(2) Obvezen sestavni del pogodbe iz prvega odstavka
tega člena je določitev obsega odgovornosti banke in bančnega kreditnega posrednika pri prekoračitvi obsega pooblastil bančnega kreditnega posrednika iz 5. člena tega sklepa.
(3) V primeru prekoračitve pooblastil bančnega kreditnega posrednika in če se pri opravljanju storitev posredovanja potrošniških kreditov povzroči škodo potrošniku,
sta banka in bančni kreditni posrednik za škodo odgovorna
solidarno.

Št.

9 / 24. 2. 2017 /

Stran

1429

4. člen
(Izkazovanje statusa bančnega kreditnega posrednika)
(1) Banka na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju
potrošniških kreditov iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa
izda bančnemu kreditnemu posredniku pisno izjavo, iz katere
je razviden njegov status in obseg njegovih pooblastil iz prvega
odstavka 5. člena tega sklepa.
(2) Bančni kreditni posrednik se pred začetkom opravljanja posameznega posla kreditnega posredovanja potrošniku
izkaže s pisno izjavo banke iz prvega odstavka tega člena.
(3) V poslovnih prostorih bančnega kreditnega posrednika
so na vidnem mestu objavljene pisne izjave bank, za katere
bančni kreditni posrednik posreduje.
5. člen
(Pooblastila bančnega kreditnega posrednika)
(1) Banka in njen kreditni posrednik v pogodbi iz prvega
odstavka 3. člena tega sklepa uredita obseg pooblastil bančnega kreditnega posrednika, pri čemer opredelita zlasti, ali ta:
– le predstavlja in ponuja potrošniške kredite in pomaga v
postopkih pred sklenitvijo kreditne pogodbe, pri čemer potrošniške kreditne pogodbe s potrošniki sklepa banka, ali
– v imenu banke s potrošniki sklepa potrošniške kreditne
pogodbe.
(2) Poleg pooblastil iz prvega odstavka tega člena banka in njen kreditni posrednik v pogodbi iz prvega odstavka
3. člena tega sklepa opredelita tudi obveznosti, ki jih v zvezi s
potrošniškim kreditiranjem banka lahko prenese na bančnega
kreditnega posrednika, in dogovorita način komunikacije za
izmenjavo informacij med njima v zvezi z izvajanjem pooblastil
iz prvega odstavka tega člena.
(3) Bančni kreditni posrednik ne sme zahtevati in ne sprejeti izpolnitve denarne obveznosti potrošnika za račun banke,
za katero posreduje.
6. člen
(Kadrovski in izobrazbeni pogoji)
Bančni kreditni posrednik ima za opravljanje nalog v zvezi
s posredovanjem potrošniških kreditov sklenjeno pogodbo z
vsaj eno osebo, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na
področju opravljanja storitev kreditiranja ali finančnega zakupa,
kot jih opredeljuje ZBan-2.
7. člen
(Prostorski in tehnični pogoji)
(1) Poslovni prostor bančnega kreditnega posrednika
ima ločen prostor, ki zagotavlja potrošniku ustrezno stopnjo
zasebnosti.
(2) Ob vhodu v poslovni prostor je na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža ali imena in naslova bančnega
kreditnega posrednika.
(3) Stanovanje se ne sme uporabljati kot poslovni prostor.
(4) Poslovni prostor je opremljen tako, da omogoča varno
in nemoteno izvajanje procesov posredovanja potrošniških kreditov ter pristojnim organom omogoča vpogled in nadzor nad
poslovanjem bančnega kreditnega posrednika.
(5) Bančni kreditni posrednik razpolaga z ustrezno informacijsko podporo, ki omogoča zlasti vodenje evidenc o poslih,
sklenjenih s posredovanjem, ter zagotavljanje predhodnih informacij in drugih obveznosti na podlagi ZPotK-2.
8. člen
(Organizacijski pogoji)
(1) Bančni kreditni posrednik z notranjim aktom določi
postopke sprejemanja odločitev in opredeli odgovornost oseb
pri sprejemanju odločitev po posameznih delovnih procesih v
okviru opravljanja storitev posredovanja potrošniških kreditov
glede na obseg in vrste potrošniških kreditov.
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(2) Bančni kreditni posrednik ima sprejete postopke in
ukrepe za varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov. V vseh fazah poslovnega
procesa je potrošniku zagotovljeno varstvo njegovih osebnih
podatkov.
9. člen
(Poslovne enote)
Bančni kreditni posrednik lahko opravlja storitve posredovanja potrošniških kreditov tudi v krajevno ločenih poslovnih
enotah, ob izpolnjevanju pogojev iz 6. in 7. člena tega sklepa.
10. člen
(Vodenje evidenc bančnega kreditnega posrednika)
(1) Bančni kreditni posrednik vodi evidenco o vrsti in
številu potrošniških kreditnih pogodb, sklenjenih s svojim posredovanjem na podlagi dogovorjenih pooblastil iz druge alineje
prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ter o znesku odobrenih
kreditov po teh pogodbah, ločeno za vsako banko, za katero
posreduje.
(2) Bančni kreditni posrednik hrani evidenco iz prvega
odstavka tega člena najmanj štiri leta po preteku poslovnega
leta, na katerega se nanaša.
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422.

Sklep o pogojih za posredovanje potrošniških
kreditov za nepremičnino ali izvajanje
svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti

Na podlagi šestega odstavka 63. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju ZPotK-2),
tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov
za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih
storitev v zvezi s temi krediti
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina in uporaba sklepa)

(Uveljavitev sklepa)

(1) Ta sklep podrobneje določa:
(a) prostorske, organizacijske, tehnične in druge pogoje,
ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik za posredovanje
potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih
storitev v zvezi s temi krediti,
(b) dokumentacijo in podatke, ki se jih predloži k vlogi
za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih
storitev v zvezi s temi krediti (v nadaljevanju dovoljenje) pri
Banki Slovenije,
(c) vodenje evidenc kreditnih posrednikov o poslih, sklenjenih s posredovanjem in
(d) vodenje evidenc bank in hranilnic (v nadaljevanju
bank) o sklenjenih pogodbah o posredovanju s svojimi kreditnimi posredniki ter potrošniških kreditnih pogodbah za nepremičnino, sklenjenih s posredovanjem kreditnih posrednikov.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za kreditne posrednike, ki opravljajo storitev posredovanja potrošniških kreditov
za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s
temi krediti na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju z
naslednjim dajalcem kredita:
– banko, ki ima dovoljenje za opravljanje storitev finančnega zakupa (lizing, najem) iz 3. točke drugega odstavka
5. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in
44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR; v nadaljevanju ZBan-2) in
dajanje hipotekarnih kreditov iz druge alineje 2. točke drugega
odstavka 5. člena ZBan-2, če opravlja te storitve v zvezi z nepremičninami za potrošnike;
– finančno institucijo, katere izključna ali pretežna dejavnost je opravljanje storitev finančnega zakupa v skladu z
ZBan-2, in v kateri ima banka ali banka države članice najmanj
20-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 20-odstotni
delež v kapitalu, ali katere bilančna vsota po stanju ob koncu
preteklega koledarskega leta je najmanj enaka 50.000.000
eurov, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje
storitev finančnega zakupa nepremičnin na območju Republike
Slovenije.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 3. marca
2017.

(Opredelitev pojmov)

11. člen
(Vodenje evidenc banke)
(1) Banka na svoji spletni strani objavi in redno posodablja seznam svojih kreditnih posrednikov, ki obsega najmanj
matično številko, firmo ali ime in priimek ter sedež ali naslov
posameznega kreditnega posrednika oziroma navede, da s
kreditnimi posredniki ne posluje.
(2) Banka vodi evidence o:
– vseh sklenjenih pogodbah o posredovanju z bančnimi
kreditnimi posredniki, njihovih spremembah ali prenehanju veljavnosti in
– vrsti in številu potrošniških kreditnih pogodb, sklenjenih
s posredovanjem svojih kreditnih posrednikov, ter o znesku
odobrenih kreditov po teh pogodbah, ločeno po kreditnih posrednikih, s katerimi sodeluje.
(3) Banka hrani evidence iz drugega odstavka tega člena
najmanj štiri leta po preteku poslovnega leta, na katerega se
nanašajo.
12. člen
(Prehodna določba)
Bančni kreditni posrednik do 30. junija 2017 z banko
uskladi pogodbo o posredovanju iz prvega odstavka 3. člena
tega sklepa s pogoji iz ZPotK-2 in od banke pridobi novo pisno
izjavo.
13. člen
(Prenehanje uporabe sklepa)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati bančni kreditni posrednik (Uradni list RS, št. 72/10 in 77/16 – ZpotK-2).
14. člen

Ljubljana, dne 21. februarja 2017
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

2. člen
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v določbah ZPotK-2 oziroma ZBan-2.
(2) Kot kreditni posrednik se šteje tudi kreditni posrednik
v pomožni funkciji iz 15. točke 2. člena ZPotK-2, ki opravlja
storitev posredovanja potrošniških kreditov za nepremičnino ali
izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti.
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2. POGOJI ZA POSREDOVANJE POTROŠNIŠKIH
KREDITOV ZA NEPREMIČNINO ALI IZVAJANJE
SVETOVALNIH STORITEV V ZVEZI S TEMI KREDITI
3. člen
(Pogodba o posredovanju potrošniških kreditov
za nepremičnino)
(1) Kreditni posrednik lahko opravlja storitev posredovanja potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti le na podlagi pisne pogodbe o
posredovanju potrošniških kreditov za nepremičnino (v nadaljevanju pogodba o posredovanju), ki jo je sklenil z dajalcem
kredita iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa.
(2) Obvezen sestavni del pogodbe iz prvega odstavka
tega člena je določitev obsega odgovornosti dajalca kredita
in kreditnega posrednika pri prekoračitvi obsega pooblastil
kreditnega posrednika iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa.
(3) V primeru prekoračitve pooblastil kreditnega posrednika in če se pri posredovanju potrošniških kreditov za nepremičnino povzroči škodo potrošniku, sta dajalec kredita in kreditni
posrednik za škodo odgovorna solidarno.
4. člen
(Pooblastila kreditnega posrednika za posredovanje
potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje
svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti)
(1) Dajalec kredita in njegov kreditni posrednik v pogodbi
o posredovanju iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa uredita
obseg pooblastil kreditnega posrednika, pri čemer opredelita
zlasti, ali ta:
– le predstavlja in ponuja potrošniške kredite za nepremičnino in/ali nudi pomoč v postopkih pred sklenitvijo kreditne
pogodbe, pri čemer potrošniške kreditne pogodbe za nepremičnino s potrošniki sklepa dajalec kredita ali
– v imenu dajalca kredita s potrošniki sklepa potrošniške
kreditne pogodbe za nepremičnino ali
– izvaja svetovalne storitve v zvezi s temi krediti.
(2) Poleg pooblastil iz prvega odstavka tega člena dajalec kredita in njegov kreditni posrednik v pogodbi iz prvega
odstavka 3. člena tega sklepa opredelita tudi obveznosti, ki jih
v zvezi z dajanjem potrošniških kreditov za nepremičnino ali
izvajanjem svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti dajalec
kredita lahko prenese na kreditnega posrednika, in dogovorita
način komunikacije za izmenjavo informacij med njima v zvezi
z izvajanjem pooblastil iz prvega odstavka tega člena.
(3) Kreditni posrednik za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ne sme zahtevati in ne sprejeti izpolnitve
denarne obveznosti potrošnika za račun dajalca kredita, za
katerega posreduje.
5. člen
(Kadrovski in izobrazbeni pogoji)
Kreditni posrednik ima za opravljanje nalog v zvezi s
posredovanjem potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanjem svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti sklenjeno
pogodbo z vsaj eno osebo, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju opravljanja storitev kreditiranja ali finančnega
zakupa, kot jih opredeljuje ZBan-2.
6. člen
(Prostorski in tehnični pogoji)
(1) Poslovni prostor kreditnega posrednika ima ločen
prostor, ki zagotavlja potrošniku primerno stopnjo zasebnosti.
(2) Ob vhodu v poslovni prostor je na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža ali imena in naslova kreditnega
posrednika.
(3) Stanovanje se ne sme uporabljati kot poslovni prostor.
(4) Poslovni prostor je opremljen tako, da omogoča varno
in nemoteno izvajanje procesov posredovanja potrošniških kre-
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ditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s
temi krediti ter pristojnim organom omogoča vpogled in nadzor
nad poslovanjem kreditnega posrednika.
(5) Kreditni posrednik razpolaga z ustrezno informacijsko
podporo, ki omogoča zlasti vodenje evidenc o poslih, sklenjenih
s posredovanjem, ter zagotavljanje predhodnih informacij in
drugih obveznosti na podlagi ZPotK-2.
7. člen
(Organizacijski pogoji)
(1) Kreditni posrednik z notranjim aktom določi postopke
sprejemanja odločitev in opredeli odgovornost oseb pri sprejemanju odločitev po posameznih delovnih procesih v okviru opravljanja storitev posredovanja potrošniških kreditov za
nepremičnino ali izvajanja svetovalnih storitev v zvezi s temi
krediti glede na obseg in vrste potrošniških kreditov za nepremičnino.
(2) Kreditni posrednik ima sprejete postopke in ukrepe
za varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov. V vseh fazah poslovnega procesa
je potrošniku zagotovljeno varstvo njegovih osebnih podatkov.
8. člen
(Poslovne enote)
(1) Kreditni posrednik lahko opravlja storitve posredovanja
potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih
storitev v zvezi s temi krediti tudi v krajevno ločenih poslovnih
enotah, ob izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 63. člena
ZPotK-2 in pogojev iz 5. in 6. člena tega sklepa.
(2) Če namerava kreditni posrednik po pridobitvi dovoljenja odpreti novo poslovno enoto, v kateri želi opravljati storitve
posredovanja potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti, o tem predhodno
obvesti Banko Slovenije in predloži dokumentacijo iz prvega
odstavka 9. člena tega sklepa, ki se nanaša na izpolnjevanje
pogojev iz drugega odstavka 63. člena ZPotK-2 in pogojev iz
5. in 6. člena tega sklepa.
3. VLOGA ZA DOVOLJENJE
9. člen
(Vloga za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja)
(1) Vlogo za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja kreditni
posrednik oziroma vložnik pisno naslovi na Banko Slovenije,
pri tem pa predloži zlasti naslednje informacije in dokazila za
izpolnjevanje zahtev iz drugega odstavka 63. člena ZPotK-2:
(a) firmo ali ime, sedež ali naslov, matično in davčno
številko ter šifro glavne dejavnosti pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljevanju kreditni
posrednik oziroma vložnik);
(b) akt o ustanovitvi ali drug ustrezen dokument;
(c) imena in priimke članov poslovodstva kreditnega posrednika oziroma vložnika;
(d) ime in priimek prokurista kreditnega posrednika oziroma vložnika, če obstaja;
(e) navedbo oseb kreditnega posrednika oziroma vložnika, pooblaščenih za zastopanje;
(f) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, iz katerega so razvidni podatki, vpisani v
register;
(g) navedbo storitev, ki jih želi kreditni posrednik oziroma
vložnik opravljati v okviru dovoljenja, in sicer za:
– predstavljanje ali ponujanje potrošniških kreditov za
nepremičnino in/ali
– nudenje pomoči pri pripravljalnem oziroma predpogodbenem administrativnem delu in/ali
– sklepanje potrošniških kreditnih pogodb za nepremičnino v imenu dajalca kredita in/ali
– izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti;
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(h) navedbo, ali je oziroma ali bo kreditni posrednik povezan z enim ali več dajalci kreditov, in v primeru, da je povezan,
tudi dokazilo, da dajalec kredita v celoti in brezpogojno prevzema odgovornost za dejavnosti kreditnega posrednika;
(i) navedbo vseh dajalcev kreditov, za katere posreduje
oziroma za katere namerava posredovati, skupaj s kopijo sklenjene pogodbe o posredovanju z dajalcem kredita oziroma z
vsemi dajalci kredita, za katere posreduje oziroma za katere
namerava posredovati;
(j) navedbo držav članic, v katerih kreditni posrednik neposredno ali prek podružnice posreduje potrošniške kredite za
nepremičnino ali izvaja svetovalne storitve v zvezi s temi krediti
oziroma v katerih namerava opravljati navedene storitve;
(k) dokumentacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje
pogojev glede ustreznega znanja in usposobljenosti osebja in
poslovodstva kreditnega posrednika v skladu s četrtim odstavkom 62. člena ZPotK-2:
– dokazilo o opravljenem usposabljanju osebja in poslovodstva v skladu z izobraževalnim programom, ki ga določi
Združenje bank Slovenije;
– dokazilo o ustreznem znanju in usposobljenosti osebja
in poslovodstva na področju poslovanja s potrošniki, ki zaidejo
v težave v zvezi z zamudo s plačili zapadlih obveznosti iz kreditne pogodbe za nepremičnine;
– načrt usposabljanja osebja v skladu z izobraževalnim
programom, ki ga določi Združenje bank Slovenije;
(l) dokumentacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev glede politike prejemkov iz tretjega odstavka 62. člena
ZPotK-2;
(m) dokumentacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje
pogojev iz 2. poglavja tega sklepa po posameznih poslovnih
enotah:
– naslov poslovne enote oziroma poslovnih enot, kjer se
bodo izvajale storitve posredovanja potrošniških kreditov za
nepremičnino ali svetovalne storitve v zvezi s temi krediti,
– dokumentacijo, iz katere je razvidno skupno število
zaposlenih ter število oseb, ki bodo opravljale naloge v zvezi
s posredovanjem potrošniških kreditov za nepremičnino ali
izvajanjem svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti, vključno z
dokazili o njihovih delovnih izkušnjah;
– opis poslovnih prostorov s tlorisno skico in dokazilo o
pravici do razpolaganja s poslovnimi prostori za vsako poslovno enoto;
– dokazilo o napisu, ki vsebuje navedbo firme in sedeža
ali imena in naslova kreditnega posrednika in se nahaja na
vidnem mestu ob vhodu v poslovno stavbo (npr. fotografija
table z napisom);
– izjavo, da se posredovanje potrošniških kreditov za
nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi
krediti ne opravlja v stanovanju;
– izjavo z obrazložitvijo, da opremljenost poslovnih prostorov omogoča varno in nemoteno izvajanje procesov posredovanja potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanja
svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti ter pristojnim organom
omogoča vpogled in nadzor nad poslovanjem kreditnega posrednika;
– dokazilo o razpolaganju z ustrezno informacijsko podporo s podatki o strojni in programski opremi, ki omogoča vodenje
evidenc o poslih, sklenjenih s posredovanjem, ter zagotavljanje
predhodnih informacij in drugih obveznosti na podlagi ZPotK-2;
– notranji akt in drugo dokumentacijo (npr. organigram),
iz katere je razvidna organizacija poslovnega procesa posredovanja potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanja svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti, postopki
sprejemanja odločitev, opredelitev odgovornosti oseb, ki
bodo opravljale storitve posredovanja potrošniških kreditov
za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s
temi krediti ter sprejemale odločitve pri posameznih delovnih
procesih v okviru opravljanja teh storitev glede na obseg in
vrste potrošniških kreditov za nepremičnino ter druge delovne
naloge teh oseb;
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– dokumentacijo, iz katere so razvidni sprejeti postopki in
ukrepi za varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov;
(n) splošne pogoje in druge akte, če obstajajo, na podlagi
katerih se izvaja posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti;
(o) dokazilo o določitvi enega ali več izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki ga je oziroma jih je
določil kreditni posrednik oziroma vložnik za reševanje potrošniških sporov v skladu s 93. členom ZPotK-2 (npr. sklenjen
dogovor z izvajalcem);
(p) dokumentacijo, iz katere je razvidno, da ima kreditni
posrednik oziroma vložnik sklenjeno zavarovalno pogodbo
za poklicno odgovornost, ki zajema ozemlja, na katerih
posreduje potrošniške kredite za nepremičnino, v višini, kot
jo določa Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 1125/2014 z
dne 19. septembra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/17/EU
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi
tehničnimi standardi glede najnižjega denarnega zneska
zavarovanja poklicne odgovornosti ali primerljivega jamstva,
ki ga sklenejo kreditni posredniki (UL L št. 305, z dne 24. 10.
2014, str. 1);
(r) izpisek iz kazenske evidence ali drugo dokazilo, iz
katerega je razvidno, da kreditni posrednik oziroma vložnik,
član poslovodstva in prokurist kreditnega posrednika oziroma
vložnika:
– niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper pravni promet ali zoper premoženje oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca
ne obstaja;
– zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za
katero se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več;
(s) dokazilo, iz katerega je razvidno, da nad premoženjem
kreditnega posrednika oziroma vložnika, člana poslovodstva ali
prokurista kreditnega posrednika oziroma vložnika ni bil začet
postopek osebnega stečaja;
(t) dokazilo, iz katerega je razvidno, da kreditni posrednik
oziroma vložnik, član poslovodstva in prokurist kreditnega posrednika oziroma vložnika ni bil kaznovan v skladu s 94. členom ZPotK-2;
(u) izjavo kreditnega posrednika oziroma vložnika, da posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino ni v nasprotju
z drugimi predpisi, zlasti zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov
in zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov pred nepoštenimi
poslovnimi praksami;
(v) soglasje kreditnega posrednika oziroma vložnika,
da za namen tega postopka in izvajanje nadzora skladno z
ZPotK-2 dovoljuje vpogled in pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc glede izpolnjevanja pogojev za opravljanje storitev posredovanja potrošniških kreditov za nepremičnino ali izvajanje
svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti.
(2) V primeru prekrška, storjenega po 95. ali 96. členu
ZPotK-2, predloži kreditni posrednik oziroma vložnik v skladu
s tretjim odstavkom 63. člena ZPotK-2 vlogi za pridobitev ali
podaljšanje dovoljenja tudi dokazilo o plačilu globe ali stroškov
postopka za storjen prekršek.
10. člen
(Obveščanje Banke Slovenije)
(1) Kreditni posrednik obvesti Banko Slovenije o spremembah podatkov iz tretjega odstavka 64. člena ZPotK-2
in kakršnihkoli drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na
izpolnjevanje zahtev iz drugega odstavka 63. člena ZPotK-2.
Obvestilu iz prvega stavka tega odstavka predloži ustrezno
dokumentacijo in dokazila iz 9. člena tega sklepa. Kreditni posrednik obvesti Banko Slovenije o spremembah najkasneje v
petih delovnih dneh od nastanka zadevnih sprememb, razen za
podatke iz tretjega odstavka 64. člena ZPotK-2, ki jih posreduje
v roku iz petega odstavka 64. člena ZPotK-2.
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(2) Kreditni posrednik obvesti Banko Slovenije tudi v primeru, če v zadnjih šestih mesecih ni posredoval potrošniških
kreditov za nepremičnino ali ni izvajal svetovalnih storitev v
zvezi s temi krediti. O tem obvesti Banko Slovenije v 15 dneh
po zaključenem šestmesečnem obdobju neizvajanja teh storitev.
4. VODENJE EVIDENC
11. člen
(Vodenje evidenc kreditnega posrednika)
(1) Kreditni posrednik vodi evidenco o vrsti in številu
potrošniških kreditnih pogodb za nepremičnino, sklenjenih s
svojim posredovanjem na podlagi dogovorjenih pooblastil iz
druge alineje prvega odstavka 4. člena tega sklepa, ter o znesku odobrenih kreditov po teh pogodbah, ločeno za vsakega
dajalca kredita, za katerega posreduje.
(2) Kreditni posrednik hrani evidenco iz prvega odstavka
tega člena najmanj štiri leta po preteku poslovnega leta, na
katerega se nanaša.
12. člen
(Vodenje evidenc banke)
(1) Banka na svoji spletni strani objavi in redno posodablja
seznam svojih kreditnih posrednikov za potrošniške kredite za
nepremičnino, ki obsega najmanj matično številko, firmo ali
ime in priimek ter sedež ali naslov posameznega kreditnega
posrednika oziroma navede, da s kreditnimi posredniki za
potrošniške kredite za nepremičnino ne posluje.
(2) Banka vodi evidence o:
– vseh sklenjenih pogodbah o posredovanju s svojimi
kreditnimi posredniki za potrošniške kredite za nepremičnino,
njihovih spremembah ali prenehanju veljavnosti in
– vrsti in številu potrošniških kreditnih pogodb za nepremičnino, sklenjenih s posredovanjem svojih kreditnih posrednikov, ter o znesku odobrenih kreditov po teh pogodbah, ločeno
po kreditnih posrednikih, s katerimi sodeluje.
(3) Banka hrani evidence iz drugega odstavka tega člena
najmanj štiri leta po preteku poslovnega leta, na katerega se
nanašajo.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(Prehodna določba)
Kreditni posrednik oziroma vložnik vlogi iz prvega odstavka 9. člena tega sklepa priloži:
– načrt zagotavljanja ustrezne ravni znanja in usposobljenosti osebja oziroma načrt usposabljanja osebja v skladu s
102. členom ZPotK-2 in
– načrt izpolnjevanja zahteve iz 103. člena ZPotK-2.
14. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 3. marca
2017.
Ljubljana, dne 21. februarja 2017
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije
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Sklep o pogojih za opravljanje storitev
potrošniškega kreditiranja za nepremičnino

Na podlagi šestega odstavka 67. člena, drugega odstavka
68. člena in tretjega odstavka 70. člena Zakona o potrošniških
kreditih (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju ZPotK-2), druge
točke 107. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15,
44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR; v nadaljevanju ZBan-2), tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega
kreditiranja za nepremičnino
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep podrobneje določa:
(a) prostorske, organizacijske in tehnične pogoje, pogoje
glede pregledne in stabilne lastniške strukture ter druge pogoje,
ki jih mora izpolnjevati dajalec potrošniškega kredita v obliki finančnega zakupa nepremičnin (v nadaljevanju dajalec kredita);
(b) dokumentacijo in podatke, ki se jih predloži k vlogi za
pridobitev dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje storitev
finančnega zakupa nepremičnin ali izvajanja svetovalnih storitev v zvezi s krediti za nepremičnino na območju Republike
Slovenije (v nadaljevanju dovoljenje);
(c) obliko in vsebino nalepke, pravila ravnanja z nalepko,
pravila glede pridobitve novih ali dodatnih nalepk in vračila pridobljenih nalepk, s katerimi dajalec kredita izkazuje pridobitev
dovoljenja;
(d) vodenje evidenc o sklenjenih kreditnih pogodbah in
dogovorjeni efektivni obrestni meri, evidenc o kreditnih posrednikih in poslih, sklenjenih s posredovanjem ter
(e) vsebino in način poročanja Banki Slovenije.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za dajalca kredita
iz četrte alineje prvega odstavka 58. člena ZPotK-2.
(3) Določbe 2. in 3. poglavja tega sklepa se smiselno
uporabljajo tudi za banke in hranilnice (v nadaljevanju banke),
ki imajo oziroma nameravajo pridobiti dovoljenje za opravljanje
storitev finančnega zakupa (lizing, najem) iz 3. točke drugega
odstavka 5. člena ZBan-2 in dajanje hipotekarnih kreditov iz
druge alineje 2. točke drugega odstavka 5. člena ZBan-2, če
opravljajo oziroma nameravajo opravljati te storitve v zvezi z
nepremičninami za potrošnike.
(4) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v določbah ZPotK-2 oziroma ZBan-2.
(2) Za namene tega sklepa opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa nepremičnin
vključuje tudi izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s krediti za
nepremičnino iz poglavja 3.2.5. ZPotK-2.
2. POGOJI ZA POTROŠNIŠKO KREDITIRANJE V OBLIKI
FINANČNEGA ZAKUPA NEPREMIČNIN
3. člen
(Kadrovski in izobrazbeni pogoji)
(1) Dajalec kredita ima osebo, odgovorno za vodenje in
pravilnost poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja v
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obliki finančnega zakupa nepremičnin (v nadaljevanju odgovorna oseba), ki ima pridobljeno najmanj visokošolsko izobrazbo
po strokovnem študijskem programu prve stopnje v skladu z
zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in vsaj štiri leta delovnih izkušenj na področju finančnih storitev, kot jih opredeljuje ZBan-2.
(2) Osebe, ki opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja
v obliki finančnega zakupa nepremičnin, imajo najmanj tri leta
delovnih izkušenj na področju opravljanja storitev kreditiranja
ali finančnega zakupa, kot jih opredeljuje ZBan-2.

(3) Stabilna lastniška struktura pomeni, da ne obstajajo
morebitni delničarski sporazumi ali druge povezave lastnikov,
ki bi lahko negativno vplivale na upravljanje dajalca kredita.

4. člen

(1) Vlogo za pridobitev dovoljenja dajalec kredita oziroma
vložnik pisno naslovi na Banko Slovenije, pri tem pa predloži
zlasti naslednje informacije in dokazila za izpolnjevanje zahtev
iz drugega odstavka 67. člena ZPotK-2:
(a) firmo, sedež, matično in davčno številko ter šifro glavne dejavnosti dajalca kredita oziroma vložnika;
(b) akt o ustanovitvi, družbeniško pogodbo oziroma statut;
(c) imena in priimke članov poslovodstva dajalca kredita
oziroma vložnika;
(d) ime in priimek prokurista dajalca kredita oziroma vložnika, če obstaja;
(e) ime in priimek odgovorne osebe dajalca kredita oziroma vložnika in obseg njenih pooblastil;
(f) navedbo oseb dajalca kredita oziroma vložnika, pooblaščenih za zastopanje;
(g) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, iz katerega so razvidni podatki, vpisani v
register;
(h) navedbo storitev, za katere dajalec kredita oziroma
vložnik želi pridobiti dovoljenje, in sicer za:
– opravljanje storitev finančnega zakupa nepremičnin;
– izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s krediti za nepremičnino;
(i) dokumentacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev glede ustreznega znanja in usposobljenosti osebja dajalca kredita v skladu z 61. členom ZPotK-2:
– dokazilo o opravljenem usposabljanju osebja v skladu
z izobraževalnim programom, ki ga določi Združenje bank
Slovenije;
– dokazilo o ustreznem znanju in usposobljenosti osebja
na področju poslovanja s potrošniki, ki zaidejo v težave v zvezi
z zamudo s plačili zapadlih obveznosti iz pogodbe o finančnem
zakupu nepremičnin;
– načrt usposabljanja osebja v skladu z izobraževalnim
programom, ki ga določi Združenje bank Slovenije;
(j) dokumentacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev glede politike prejemkov iz 60. člena ZPotK-2;
(k) dokumentacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje
pogojev iz 2. poglavja iz tega sklepa po posameznih poslovnih
enotah:
– naslov poslovne enote oziroma poslovnih enot, kjer
se bodo opravljale storitve potrošniškega kreditiranja v obliki
finančnega zakupa nepremičnin;
– dokumentacijo, iz katere je razvidno skupno število
zaposlenih ter število oseb, ki bodo opravljale storitve potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa nepremičnin;
– dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah odgovorne
osebe in oseb, ki bodo opravljale storitve potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa nepremičnin;
– opis poslovnih prostorov s tlorisno skico in dokazilo o
pravici do razpolaganja s poslovnimi prostori za vsako poslovno enoto;
– dokazilo o napisu, ki vsebuje navedbo firme in sedeža
dajalca kredita in se nahaja na vidnem mestu ob vhodu v poslovno stavbo (npr. fotografija table z napisom);
– izjavo, da se potrošniško kreditiranje v obliki finančnega
zakupa nepremičnin ne opravlja v stanovanju;
– izjavo z obrazložitvijo, da opremljenost poslovnih prostorov omogoča varno in nemoteno izvajanje procesov potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa nepremičnin

(Prostorski in tehnični pogoji)
(1) Poslovni prostor dajalca kredita ima ločen prostor, ki
zagotavlja potrošniku primerno stopnjo zasebnosti.
(2) Ob vhodu v poslovni prostor je na vidnem mestu napis
z navedbo firme in sedeža dajalca kredita.
(3) Stanovanje se ne sme uporabljati kot poslovni prostor.
(4) Poslovni prostor je opremljen tako, da omogoča varno
in nemoteno izvajanje procesov potrošniškega kreditiranja v
obliki finančnega zakupa nepremičnin ter pristojnim organom
omogoča vpogled in nadzor nad poslovanjem dajalca kredita.
(5) Dajalec kredita razpolaga z ustrezno informacijsko
podporo, ki omogoča zlasti vodenje evidenc iz prvega odstavka
12. člena tega sklepa ter zagotavljanje predhodnih informacij in
drugih obveznosti na podlagi ZPotK-2.
5. člen
(Organizacijski pogoji)
(1) Dajalec kredita z notranjim aktom določi postopke
sprejemanja odločitev in opredeli odgovornost oseb pri sprejemanju odločitev po posameznih delovnih procesih v okviru
opravljanja storitev potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa nepremičnin.
(2) Dajalec kredita z notranjim aktom določi postopke v
zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja v obliki
finančnega zakupa nepremičnin, kar vključuje zlasti:
(a) izdelavo ocene kreditne sposobnosti potrošnika in
cenitev nepremičnin v skladu z ZPotK-2,
(b) izdelavo internega predloga za kreditiranje potrošnika
z vso potrebno dokumentacijo, ki jo predloži potrošnik,
(c) odobritev predloga kreditiranja ter pristojnosti pri odobravanju potrošniških kreditov za nepremičnino,
(d) sklenitev kreditne pogodbe, spremljavo plačil zapadlih
obveznosti in arhiviranje dokumentacije in
(e) izdelavo priporočila potrošnikom v okviru izvajanja
svetovalnih storitev iz poglavja 3.2.5. ZPotK-2.
(3) Dajalec kredita ima sprejete postopke in ukrepe za
varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov. V vseh fazah poslovnega procesa
je potrošniku zagotovljeno varstvo njegovih osebnih podatkov.
6. člen
(Poslovne enote)
Dajalec kredita lahko opravlja storitve potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa nepremičnin tudi v krajevno
ločenih poslovnih enotah, ob izpolnjevanju pogojev iz drugega
odstavka 67. člena ZPotK-2 in pogojev iz drugega odstavka
3. člena in 4. člena tega sklepa.
7. člen
(Pregledna in stabilna lastniška struktura)
(1) Lastniška struktura dajalca kredita je pregledna in
stabilna.
(2) Pregledna lastniška struktura pomeni, da obstajajo
jasne povezave med dajalcem kredita in ostalimi osebami, ki so
povezane z njim prek imetništva najmanj 20-odstotnega deleža
v kapitalu ali imetništva najmanj 20-odstotnega deleža glasovalnih pravic, ali prek drugega načina povezave, ki omogoča
pomemben vpliv na upravljanje dajalca kredita.

3. VLOGA ZA DOVOLJENJE
8. člen
(Vloga za pridobitev dovoljenja)
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ter pristojnim organom omogoča vpogled in nadzor nad poslovanjem;
– dokazilo o razpolaganju z ustrezno informacijsko podporo s podatki o strojni in programski opremi, ki omogoča
vodenje evidenc iz prvega odstavka 12. člena tega sklepa ter
zagotavljanje predhodnih informacij in drugih obveznosti na
podlagi ZPotK-2;
– notranji akt in drugo dokumentacijo (npr. organigram), iz katere je razvidna organizacija poslovnega procesa potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa
nepremičnin, postopki sprejemanja odločitev, opredelitev
odgovornosti odgovorne osebe in oseb, ki bodo opravljale
storitve potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa nepremičnin ter sprejemale odločitve pri posameznih
delovnih procesih v okviru opravljanja teh storitev ter druge
delovne naloge teh oseb;
– notranji akt, iz katerega so razvidni postopki opravljanja
storitev potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa
nepremičnin iz drugega ostavka 5. člena tega sklepa;
– dokumentacijo, iz katere so razvidni sprejeti postopki in
ukrepi za varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov;
(l) splošne pogoje in druge akte, če obstajajo, na podlagi
katerih se opravljajo storitve potrošniškega kreditiranja v obliki
finančnega zakupa nepremičnin;
(m) dokumentacijo za presojo pogojev glede pregledne in stabilne lastniške strukture dajalca kredita oziroma
vložnika:
– organigram oziroma shematski prikaz, iz katerega so
razvidne povezave med dajalcem kredita in ostalimi osebami,
ki so povezane z njim prek imetništva najmanj 20-odstotnega
deleža v kapitalu ali imetništva najmanj 20-odstotnega deleža
glasovalnih pravic, ali prek drugega načina povezave, ki omogoča pomemben vpliv na upravljanje dajalca kredita;
– izpisek iz knjige delničarjev oziroma drug ustrezen dokaz o njegovi lastniški strukturi in informacija o morebitnem
obstoju delničarskih sporazumov ali drugih povezav lastnikov,
ki bi lahko negativno vplivale na upravljanje dajalca kredita;
(n) osnutek pogodbe o finančnem zakupu nepremičnin, ki
je v skladu z ZPotk-2;
(o) dokazilo o določitvi enega ali več izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki ga je oziroma jih je določil dajalec kredita oziroma vložnik za reševanje potrošniških
sporov v skladu s 93. členom ZPotK-2 (npr. sklenjen dogovor
z izvajalcem);
(p) izpisek iz kazenske evidence ali drugo dokazilo, iz
katerega je razvidno, da dajalec kredita oziroma vložnik, član
poslovodstva, prokurist dajalca kredita oziroma vložnika in
odgovorna oseba:
– niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper pravni promet ali zoper premoženje oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca
ne obstaja;
– zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za
katero se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več;
(r) dokazilo, iz katerega je razvidno, da nad premoženjem
dajalca kredita oziroma vložnika, člana poslovodstva in prokurista dajalca kredita oziroma vložnika ter nad premoženjem
odgovorne osebe ni bil začet postopek osebnega stečaja;
(s) dokazilo, iz katerega je razvidno, da dajalec kredita
oziroma vložnik, član poslovodstva, prokurist dajalca kredita
oziroma vložnika ter odgovorna oseba niso bili kaznovani v
skladu s 94. členom ZPotK-2;
(t) izjavo dajalca kredita oziroma vložnika, da opravljanje
storitev potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa
nepremičnin ni v nasprotju z drugimi predpisi, zlasti zakonom,
ki ureja varstvo potrošnikov in zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami;

Št.

9 / 24. 2. 2017 /

Stran

1435

(u) soglasje dajalca kredita oziroma vložnika, da za namen tega postopka in izvajanje nadzora skladno z ZPotK-2
dovoljuje vpogled in pridobitev podatkov iz uradnih evidenc glede izpolnjevanja pogojev za opravljanje storitev potrošniškega
kreditiranja v obliki finančnega zakupa nepremičnin.
(2) V primeru prekrška, storjenega po 95. ali 96. členu
ZPotK-2, predloži dajalec kredita oziroma vložnik v skladu s
tretjim odstavkom 67. člena ZPotK-2 vlogi za pridobitev dovoljenja tudi dokazilo o plačilu globe ali stroškov postopka za
storjen prekršek.
4. IZKAZOVANJE DOVOLJENJA Z NALEPKO
9. člen
(Izdaja ter oblika in vsebina nalepke)
(1) Banka Slovenije skupaj z odločbo o izdaji dovoljenja
izda dajalcu kredita nalepko štirioglate oblike z zaobljenimi
vogali, velikosti 165 krat 117 mm, zelene barve z napisom
Banka Slovenije in belim poljem z napisom: »DOVOLJENJE
ZA POTROŠNIŠKO KREDITIRANJE V OBLIKI FINANČNEGA
ZAKUPA NEPREMIČNIN«.
(2) Banka Slovenije dajalcu kredita, ki to izrecno želi, izroči nalepko z dvojezičnim napisom (slovenskem in italijanskem
ali slovenskem in madžarskem). Vsebina v italijanskem jeziku
se glasi: »CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO RETAIL LEASING FINANZIARIO DI IMMOBILI« in v madžarskem jeziku:
»ENGEDÉLY FOGYASZTÓI HITEL PÉNZÜGYI INGATLANLÍZING FORMÁJÁBAN TÖRTÉNŐ NYÚJTÁSÁRA«. Vsebina v
slovenskem jeziku, oblika in tehnične značilnosti nalepke so
enake kot v prvem odstavku tega člena.
(3) Banka Slovenije izda toliko nalepk, kot je v vlogi
navedenih poslovnih enot, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega
odstavka 67. člena ZPotK-2 in pogoje iz tega sklepa, in kjer
se bodo opravljale storitve potrošniškega kreditiranja v obliki
finančnega zakupa nepremičnin.
(4) Če namerava dajalec kredita po pridobitvi dovoljenja
odpreti novo poslovno enoto, v kateri želi opravljati storitve
potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa nepremičnin, o tem predhodno obvesti Banko Slovenije in predloži
dokumentacijo iz 8. člena tega sklepa, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 67. člena ZPotK-2 in
pogojev iz tega sklepa. Banka Slovenije dajalcu kredita za
to poslovno enoto, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, izda
dodatno nalepko.
10. člen
(Ravnanje z nalepko)
(1) Dajalec kredita z nalepko skrbno ravna in jo nalepi na
vidnem mestu.
(2) Če je nalepka uničena, dajalec kredita imenuje komisijo, ki o tem sestavi zapisnik. Dajalec kredita posreduje zapisnik
Banki Slovenije ali pa vrne uničeno nalepko.
11. člen
(Odstranitev in vračilo nalepke)
(1) Dajalec kredita nalepko, do katere ni več upravičen,
odstrani in jo vrne Banki Slovenije.
(2) Ob prenehanju opravljanja storitev potrošniškega kreditiranja v obliki finančnega zakupa nepremičnin dajalec kredita
odstrani nalepko z dnem prenehanja opravljanja teh storitev in
nalepko v roku 10 delovnih dni vrne Banki Slovenije.
(3) V primeru odvzema dovoljenja dajalec kredita odstrani
nalepko v petih delovnih dneh po dokončnosti odločbe o odvzemu dovoljenja in jo vrne Banki Slovenije.
(4) Če je nalepka v primerih iz prvega do tretjega odstavka tega člena uničena, dajalec kredita imenuje komisijo, ki o
tem sestavi zapisnik. Dajalec kredita posreduje zapisnik Banki
Slovenije ali pa vrne uničeno nalepko.
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5. OBVEZNOST VODENJA EVIDENC IN POROČANJE
BANKI SLOVENIJE
12. člen
(Vodenje evidenc dajalca kredita)
(1) Dajalec kredita vodi naslednje evidence o:
(a) vseh sklenjenih pogodbah o finančnem zakupu nepremičnin s potrošniki in dogovorjeni efektivni obrestni meri;
(b) vseh sklenjenih pogodbah o posredovanju za potrošniške kredite v obliki finančnega zakupa nepremičnin s svojimi kreditnimi posredniki, njihovih spremembah ali prenehanju
veljavnosti in
(c) pogodbah o finančnem zakupu nepremičnin s potrošniki, sklenjenih s posredovanjem svojih kreditnih posrednikov,
ter o znesku odobrenih kreditov po teh pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri, ločeno po kreditnih posrednikih, s
katerimi sodeluje.
(2) Dajalec kredita na svoji spletni strani objavi in redno
posodablja seznam svojih kreditnih posrednikov za posredovanje potrošniških kreditov v obliki finančnega zakupa nepremičnin, ki obsega najmanj matično številko, firmo ali ime in priimek ter naslov ali sedež posameznega kreditnega posrednika
oziroma navede, da s kreditnimi posredniki za posredovanje
potrošniških kreditov v obliki finančnega zakupa nepremičnin
ne posluje.
(3) Dajalec kredita hrani evidence iz prvega odstavka tega
člena najmanj štiri leta po preteku poslovnega leta, na katerega
se nanašajo.
13. člen
(Poročanje Banki Slovenije)
(1) Dajalec kredita vsako leto do 31. marca za preteklo
poslovno leto poroča Banki Slovenije o:
(a) pogodbah o finančnem zakupu nepremičnin s potrošniki, sklenjenih s strani dajalca kredita in sklenjenih s posredovanjem kreditnih posrednikov, in dogovorjeni efektivni obrestni
meri, ali o tem, da ni bila sklenjena nobena taka pogodba in
(b) svojem poslovanju s kreditnimi posredniki.
(2) Dajalec kredita za izpolnitev obveznosti iz točke (a) iz
prvega odstavka tega člena Banki Slovenije predloži poročilo
o sklenjenih kreditnih pogodbah na obrazcu LIZ-SKP, ki je sestavni del tega sklepa (Priloga 1), in sicer v elektronski obliki in
na način, ki je natančneje opredeljen s tehničnim navodilom,
objavljenim na spletni strani Banke Slovenije (področje Poročanje BS).
(3) Dajalec kredita za izpolnitev obveznosti iz točke (b) iz
prvega odstavka tega člena Banki Slovenije predloži seznam
kreditnih posrednikov na obrazcu LIZ-Seznam KP, ki je sestavni del tega sklepa (Priloga 2), in sicer v elektronski obliki in
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na način, ki je natančneje opredeljen s tehničnim navodilom,
objavljenim na spletni strani Banke Slovenije (področje Poročanje BS).
(4) Dajalec kredita poroča Banki Slovenije o spremembah
podatkov iz tretjega odstavka 69. člena ZPotK-2 in kakršnihkoli drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje
zahtev iz drugega odstavka 67. člena ZPotK-2. Obvestilu iz
prvega stavka tega odstavka predloži ustrezno dokumentacijo
in dokazila iz prvega odstavka 8. člena tega sklepa. Dajalec
kredita poroča Banki Slovenije o spremembah najkasneje v
petih delovnih dneh od nastanka zadevnih sprememb, razen za
podatke iz tretjega odstavka 69. člena ZPotK-2, ki jih posreduje
v roku iz petega odstavka 69. člena ZPotK-2.
(5) Dajalec kredita poroča Banki Slovenije tudi v primeru,
če v zadnjih šestih mesecih ni opravljal storitev potrošniškega
kreditiranja v obliki finančnega zakupa nepremičnin. O tem
obvesti Banko Slovenije v 15 dneh po zaključenem šestmesečnem obdobju neizvajanja teh storitev.
6. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
14. člen
(Prehodne določbe)
(1) Ne glede na prvi odstavek 13. člena tega sklepa dajalec kredita prvič poroča Banki Slovenije poročila iz drugega
in tretjega odstavka 13. člena do 31. marca 2018 za poslovno
leto 2017.
(2) Dajalec kredita vzpostavi spletno stran, na kateri objavi podatke iz drugega odstavka 12. člena tega sklepa, najkasneje do konca leta 2017.
(3) Dajalec kredita oziroma vložnik vlogi iz prvega odstavka 8. člena tega sklepa priloži:
– načrt zagotavljanja ustrezne ravni znanja in usposobljenosti osebja oziroma načrt usposabljanja osebja v skladu s
102. členom ZPotK-2 in
– načrt izpolnjevanja zahteve iz 103. člena ZPotK-2.
15. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 3. marca
2017.
Ljubljana, dne 21. februarja 2017
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije
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Priloga 1

_____________________

Obrazec LIZ-SKP

(dajalec kredita)

POROČILO O SKLENJENIH POGODBAH O FINANČNEM ZAKUPU
NEPREMIČNIN S POTROŠNIKI za leto __________________

Zap. št.

Št. pogodbe oz.
oznaka partije

Datum sklenitve
kreditne pogodbe

1

2

3

Datum:
Sestavil:
E-naslov:
Telefonska številka:

Ročnost kredita Znesek kredita Efektivna
Posrednik
(v mesecih)
(v eurih)
obrestna mera (DA/prazno)
4

5

Odgovorna oseba:

6

7
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Priloga 2

_________________________

Obrazec LIZ-Seznam KP

(dajalec kredita)

SEZNAM KREDITNIH POSREDNIKOV
za leto __________________

Matična številka

Naziv kreditnega posrednika

Naslov kreditnega posrednika

1

2

3

Datum:
Sestavil:
E-naslov:
Telefonska številka:

Odgovorna oseba:
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424.

Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje
nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja
Banke Slovenije v skladu z Zakonom
o potrošniških kreditih

Na podlagi 77. člena in petega odstavka 79. člena Zakona
o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju
ZPotK-2) ter prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora
in taksah v zvezi s postopki odločanja
Banke Slovenije v skladu z Zakonom
o potrošniških kreditih
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa:
(a) višino letnih nadomestil za opravljanje nadzora (v
nadaljevanju letno nadomestilo) in
(b) takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj s
strani Banke Slovenije
v skladu z ZPotK-2.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
2. člen
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2. LETNO NADOMESTILO
4. člen
(Izračun letnega nadomestila)
(1) Višina skupnega letnega nadomestila vseh zavezancev iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa za posamezno leto
se izračuna na podlagi dejanskih stroškov nadzora v letu, za
katerega se zaračunava nadomestilo, zmanjšanih za prihodke
iz taks, ob upoštevanju deleža pokrivanja teh stroškov, ki ga
določi Banka Slovenije.
(2) Višina letnega nadomestila zavezanca iz točke (a)
prvega odstavka 3. člena tega sklepa za posamezno leto je
vsota fiksnega in variabilnega dela.
(3) Fiksni delež skupnega letnega nadomestila zavezancev iz točke (a) prvega odstavka 3. člena tega sklepa znaša
20 %, variabilni pa 80 %.
(4) Fiksni del letnega nadomestila posameznega zavezanca iz točke (a) prvega odstavka 3. člena tega sklepa se
izračuna tako, da se fiksni del skupnega letnega nadomestila
teh zavezancev deli z njihovim številom.
(5) Variabilni del letnega nadomestila posameznega zavezanca iz točke (a) prvega odstavka 3. člena tega sklepa se
izračuna tako, da se variabilni del skupnega letnega nadomestila teh zavezancev razdeli mednje po njihovih deležih v
stanju neodplačanega dolga iz naslova potrošniških kreditov za
nepremičnino vseh navedenih zavezancev na zadnji dan predhodnega leta, kot izhaja iz statističnega poročila lizing poslov
na podlagi Navodila za izvajanje sklepa o poročanju institucij,
ki izvajajo dejavnost najema.
(6) Višina letnega nadomestila posameznega zavezanca
iz točk (b) do (d) prvega odstavka 3. člena tega sklepa za posamezno leto se izračuna na podlagi dejanskih stroškov nadzora
nad posameznim zavezancem, zmanjšanih za prihodke iz taks,
plačanih s strani zadevnega zavezanca.

(Opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v določbah ZPotK-2 in Zakonu o bančništvu (Uradni list RS,
št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR; v nadaljevanju
ZBan-2).
3. člen
(Zavezanec za plačilo)
(1) Zavezanec za plačilo letnega nadomestila je oseba iz
79. člena ZPotK-2, nad katero Banka Slovenije izvaja nadzor
v skladu z ZPotK-2:
(a) dajalec kredita za nepremičnino, ki je finančna institucija, katere izključna ali pretežna dejavnost je opravljanje
storitev finančnega zakupa v skladu z ZBan-2, in v kateri
ima banka ali banka države članice najmanj 20-odstotni delež
glasovalnih pravic ali najmanj 20-odstotni delež v kapitalu, ali
katere bilančna vsota po stanju ob koncu preteklega koledarskega leta je najmanj enaka 50.000.000 eurov in ki je pridobila
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev finančnega
zakupa nepremičnin ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s
krediti za nepremičnino na območju Republike Slovenije;
(b) kreditni posrednik, ki je pridobil dovoljenje Banke Slovenije za posredovanje potrošniških kreditov za nepremičnino
ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti;
(c) podružnica finančne institucije iz točke (a) iz druge
države članice, ki v Republiki Sloveniji opravlja storitev finančnega zakupa nepremičnin in
(d) podružnica kreditnega posrednika iz druge države
članice, ki v Republiki Sloveniji posreduje potrošniške kredite
za nepremičnino.
(3) Zavezanec za plačilo takse je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja, ki ga izdaja Banka Slovenije na podlagi ZPotK-2.
Obveznost za plačilo takse za izdajo dovoljenja nastane z
dnem vložitve zahteve za izdajo dovoljenja. Potrdilo o plačilu
takse je treba priložiti k zahtevi za izdajo dovoljenja.

3. TAKSE ZA ODLOČANJE O ZAHTEVAH
ZA IZDAJO DOVOLJENJ
5. člen
(Višina takse za dovoljenje v zvezi z opravljanjem storitev
finančnega zakupa nepremičnin ali izvajanjem svetovalnih
storitev v zvezi s krediti za nepremičnino)
Taksa za izdajo dovoljenja v zvezi z opravljanjem storitev finančnega zakupa nepremičnin ali izvajanjem svetovalnih
storitev v zvezi s krediti za nepremičnino v skladu s 67. členom
ZPotK-2 znaša 1600 EUR.
6. člen
(Višina takse za dovoljenje v zvezi z opravljanjem storitev
posredovanja potrošniških kreditov za nepremičnino
ali izvajanjem svetovalnih storitev v zvezi s temi krediti
in podaljšanje dovoljenja)
Taksa za izdajo dovoljenja in podaljšanje dovoljenja v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja potrošniških kreditov za
nepremičnino ali izvajanjem svetovalnih storitev v zvezi s temi
krediti v skladu s 63. členom ZPotK-2 znaša 800 EUR.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(Prehodne določbe)
(1) Letno nadomestilo iz 4. člena tega sklepa se zavezancem zaračuna prvič za leto 2018.
(2) Za leto, v katerem je zavezanec iz točke (a) prvega
odstavka 3. člena tega sklepa pridobil ali mu je prenehalo
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev finančnega
zakupa nepremičnin ali izvajanje svetovalnih storitev v zvezi s
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krediti za nepremičnino, se pri izračunu fiksnega dela letnega
nadomestila zavezanca upošteva število polnih mesecev v letu,
za katero se zaračunava letno nadomestilo.
8. člen
(Uveljavitev sklepa)

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 21. februarja 2017
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 3. marca
2017.
Ljubljana, dne 21. februarja 2017
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
426.

425.

Sklep o spremembah Sklepa o izračunu
stopnje posamezni banki lastnega
proticikličnega kapitalskega blažilnika
za banke in hranilnice

Na podlagi četrtega odstavka 209. člena in 233. člena
Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB
in 77/16 – ZCKR, v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka
31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06
– uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke
Slovenije

SKLEP
o spremembah Sklepa o izračunu stopnje
posamezni banki lastnega proticikličnega
kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice
1. člen
V Sklepu o izračunu stopnje posamezni banki lastnega
proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice
(Uradni list RS, št. 55/15 in 42/16; v nadaljevanju sklep) se prvi
odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta sklep predpisuje podrobnejša pravila za izračun
stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega
blažilnika za banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke), in
sicer:
– način izračuna stopnje banki lastnega proticikličnega
kapitalskega blažilnika ter
– način upoštevanja veljavne stopnje proticikličnega blažilnika za posamezno državo in začetka njene uporabe.«.
2. člen
Tretje poglavje sklepa se črta.

Akt o spremembah Akta o preventivnem
načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom

Na podlagi prvega odstavka 408. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in za izvajanje 4. člena
Uredbe (EU) št. 994/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 20. oktobra 2010 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti
oskrbe s plinom in o razveljavitvi Direktive Sveta 2004/67/ES
(UL L št. 295 z dne 12. 11. 2010, str. 1) Agencija za energijo
izdaja

AKT
o spremembah Akta o preventivnem načrtu
ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom
1. člen
V Aktu o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 2/15) se Priloga 1 nadomesti z
novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega akta.
2. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je sestavni
del tega akta.
3. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 39-12/2016-11/235
Maribor, dne 31. januarja 2017
EVA 2016-2430-0098
Predsednica sveta
Agencije za energijo
Ivana Nedižavec Korada l.r.
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Priloga 1: Rezultati ocene
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1. Rezultati ocene tveganja
1.1 Opis in uporaba metode za analizo scenarijev
Končni cilj analize tveganj ogroženosti oskrbe odjemalcev zemeljskega plina je
ocena verjetnosti odpovedi posameznega obravnavanega dela prenosnega
plinovodnega sistema zaradi nastopa posameznega izvora tveganja in ocena
posledic oziroma vpliva dogodka na zmanjšanje oskrbe, ki je v precejšnji meri
odvisna od upoštevanih predpostavk v postavitvi posameznega scenarija
odpovedi.
Najprej so se identificirali in podrobneje analizirali izvori tveganj po posameznih
skupinah oziroma kategorijah. Za vsak izvor tveganja je ocenjena verjetnost
nastopa pojava tveganja v posamezni regiji ter verjetnost in stopnja ogroženosti
dela plinovodnega sistema, na katerega vpliva izvor tveganja. Pri oceni
verjetnosti nastopa tveganj in oceni verjetnosti ogroženosti sistema zaradi
posameznih izvorov tveganj so za podlago služili različni statistični podatki in
druge razpoložljive baze podatkov. Kjer podatki niso bili na razpolago, so bile
ocene izdelane na podlagi strokovne presoje.
Za končno oceno ogroženosti oskrbe odjemalcev z zemeljskim plinom zaradi
nastopa posameznega vira tveganja so bili za vsak posamezni del
obravnavanega plinovodnega sistema izdelani scenariji motenj v oskrbi
porabnikov. Za vsak scenarij, v katerega lahko privede nastop različnih izvorov
tveganj, je izračunana zmanjšana sposobnost oskrbe odjemalcev z zemeljskim
plinom zaradi nastopa scenarija.
Kot končni rezultat analize je za vsak posamezni del obravnavanega
plinovodnega sistema ocena verjetnosti nastopa različnih možnih izvorov tveganj
povezana s scenariji ogroženosti oskrbe, v katere lahko vodijo njihovi pojavi.
1.2 Priprava scenarijev in vhodnih podatkov za analizo možnih motenj v
oskrbi z zemeljskim plinom
Za oceno ogroženosti oskrbe odjemalcev s plinom zaradi nastopa posameznega
vira tveganja so bili za vsak posamezni del obravnavanega plinovodnega sistema
izdelani scenariji motenj v oskrbi porabnikov, in sicer:
-

scenariji izjemno velikega povpraševanja;
popolna prekinitev vzhodnih dobavnih virov;
popolna prekinitev zahodnih dobavnih virov;
izpad glavnih prenosnih infrastruktur (prenosni plinovodi in pripadajoči
objekti);
izpad skladišč;
različne nadomestne pogodbe;
prekinitev oskrbe s strani dobaviteljev iz tretjih držav.

Izdelanih je bilo 34 različnih scenarijev možnih motenj v oskrbi s plinom, v
katere lahko privedejo nastopi različnih pojavov tveganj po posameznih delih
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obravnavanega prenosnega sistema. Scenariji so večinoma izdelani za najhujšo
posledico, ki se predvidoma lahko pojavi, in sicer za okvaro ali poškodbo, ki
povzroči popolno prekinitev pretoka za en teden v času največje konice.
Prikazi so se izdelali na podlagi izvedene analize ocene verjetnosti nastopa izvora
tveganja, ocenjene verjetnosti vpliva izvora tveganja na ogroženost posameznih
delov plinovodnega sistema, ocenjene verjetnosti nastopa poškodbe dela sistema
ter izvedenih scenarijev ogroženosti oskrbe v odvisnosti od različnih variant glede
dobavnih virov.
Vpliv oziroma posledice scenarija odpovedi in motnja v oskrbi porabnikov
zemeljskega plina so razdeljeni glede na stopnjo in vrsto ogroženih porabnikov
zemeljskega plina:
 manjše posledice, ki jih je mogoče obvladati z enostavnejšimi ukrepi (npr.
prekinljiv odjem). Motena je oskrba dela industrijskih porabnikov;
 posledice, ki poslabšajo pogoje za oskrbo do te mere, da je treba poseči po
različnih izrednih ukrepih, da se zagotovi nujna oskrba vsaj zaščitenih
odjemalcev zemeljskega plina. Motena je oskrba industrijskih porabnikov in
dela široke potrošnje;
 zelo resne posledice, ki povzročijo tudi izpad oskrbe dela zaščitenih
odjemalcev zemeljskega plina.
Ogroženost oskrbe v posameznem obravnavanem scenariju je odvisna od
verjetnosti pojava obravnavanega izvora tveganja in posledic, ki jih ta pojav
lahko povzroči na posameznem delu sistema.
Dobljeni rezultati so se prikazali s pomočjo matrike tveganj, sestavljene iz
zelenega polja, ki predstavlja področje nizkega tveganja, in rdečega polja, ki
predstavlja področje visokega tveganja. Vmesno rumeno prehodno območje je
območje zmernega tveganja.
Navpična os diagrama prikazuje oceno verjetnosti nastopa motnje po
posameznih obravnavanih scenarijih od manjše do večje. Vodoravna os diagrama
prikazuje oceno velikosti posledic, ki jih lahko povzroči motnja po vsakem izmed
obravnavanih scenarijev, ki so bile izračunane v fazi priprave scenarijev. Barve
pomenijo ogroženost oskrbe odjemalcev v kombinaciji verjetnosti nastopa
motnje in velikosti vpliva.
S preventivnimi ukrepi je treba vplivati na čim večje zmanjšanje vplivov in
verjetnosti pojava tistih izvorov tveganj, ki povzročajo največjo ogroženost za
oskrbo odjemalcev, kar pomeni, da padejo v rdeča polja.
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srednja
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ogroženost

manjša
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srednja
ogroženost
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(industrija, del široke potrošnje)

Manjši

→

Zelo resne posledice
(zaščiteni odjem)

Večji

Vpliv na oskrbo

Slika 1: Prikaz matrike tveganj, s pomočjo katere se je vizualizirala verjetnost
pojava motnje
Izdelanih je bilo 34 različnih scenarijev. Pri pripravi scenarijev za analizo stopnje
ogroženosti oskrbe odjemalcev plina so bili upoštevani vhodni podatki in
predpostavke v različnih medsebojnih kombinacijah: scenariji izjemno velikega
povpraševanja, popolna prekinitev vzhodnih dobavnih virov, popolna prekinitev
zahodnih dobavnih virov, izpad glavnih prenosnih infrastruktur, različne
nadomestne pogodbe in prekinitev oskrbe s strani dobaviteljev iz tretjih držav.
Scenariji so bili večinoma izdelani za najhujšo posledico, ki se predvidoma lahko
pojavi, in sicer za okvaro ali poškodbo, ki povzroči popolno prekinitev pretoka za
en teden v času največje konice.
Analiziranih je bilo 122 primerov, med katerimi je bilo 9 takšnih, ki so v matriki
tveganja v rdečem polju. Ti pojavi zahtevajo posebno proučitev in primerno
obravnavo z določitvijo preventivnih ukrepov, ki bodo zmanjšali stopnjo
tveganja. Ostale pojave tveganja, ki so zasedli področje nizkega in zmernega
tveganja, bo treba spremljati in ponovno upoštevati pri posodobljeni oceni
tveganja.
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1.3 Zaščiteni odjemalci in njihova poraba
1.3.1 Zaščiteni odjemalci zemeljskega plina
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15, v nadaljevanju EZ-1) v 168.
členu kot zaščitene odjemalce zemeljskega plina poleg gospodinjskih odjemalcev,
ki so priključeni na distribucijski sistem, opredeljuje tudi osnovne socialne službe,
ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem.
Skladno z EZ-1 so osnovne socialne službe iz prejšnjega odstavka izvajalci:
 zdravstvene dejavnosti, vključno z rehabilitacijo in nego;
 vzgojno-varstvene dejavnosti;
 izobraževalne dejavnosti, vključno z dijaškimi in študentskimi domovi ter
univerzitetnimi knjižnicami;
 socialnovarstvene dejavnosti.
Daljinski sistemi, kjer se proizvaja toplota iz zemeljskega plina in preko
toplovodnih distribucijskih sistemov oskrbuje gospodinjske porabnike s toploto za
ogrevanje stanovanj, niso vključeni med zaščitene odjemalce.
Skupna poraba zemeljskega plina v Sloveniji je v letu 2015 znašala
825 mio Sm3. Poraba zaščitenih odjemalcev je na podlagi izvedene ankete pri
distributerjih znašala nekaj manj kot 137 mio Sm3, kar pomeni približno
16,6-odstotni delež v skupni letni porabi.
Razdelitev porabe zaščitenih odjemalcev po skupinah je v letu 2015 bila
naslednja:
Vrsta zaščitenega odjemalca

Število

Poraba
(Sm3/leto)

Delež

126.577

105.979.560

77,6 %

Izvajalci zdravstvene dejavnosti

309

5.864.556

4,3 %

Izvajalci vzgojno-varstvene
dejavnosti

248

4.053.735

3,0 %

Izvajalci izobraževalne dejavnosti

634

12.521.650

9,2 %

Izvajalci socialnovarstvene
dejavnosti

283

8.194.782

6,0 %

128.051 136.614.284

100 %

Gospodinjski odjemalci

Skupaj zaščiteni odjemalci

Za zanesljivost oskrbe v najhladnejših dnevih in analizo tveganj ogroženosti
oskrbe odjemalcev zemeljskega plina je pomembna tudi dnevna potreba po
zemeljskem plinu v tem obdobju. Delež povprečne dnevne porabe plina v sedmih
najhladnejših dnevih v preteklem letu zaščitenega odjema v primerjavi s celotno
porabo znaša približno 23 %.
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1.3.2 Odjemalci toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja, kjer je primarni
energent zemeljski plin
Odjemalci toplote iz daljinskih sistemov, kjer se za proizvodnjo toplote kot
primarni energent uporablja zemeljski plin, po EZ-1 niso vključeni v zaščiteni
odjem.
Ti odjemalci so posredni porabniki zemeljskega plina in so ob pomanjkanju enako
prizadeti kot neposredni odjemalci plina. Pri gospodinjstvih in osnovnih socialnih
službah sta v obeh primerih toplota in večina zemeljskega plina uporabljena za
potrebe ogrevanja bivalnih prostorov.
Po podatkih Agencije za energijo je poraba zemeljskega plina za proizvodnjo
toplote v sistemih daljinskega ogrevanja leta 2015 znašala približno 52 mio Sm3.
To je približno 6,3 % v skupni letni porabi plina v Sloveniji.
Za isti namen porabe plina (tj. za ogrevanje) bi bilo ob morebitnem pomanjkanju
plina zaradi enakih posledic smiselno uvrstiti v zaščiteni odjem tudi naprave za
daljinsko ogrevanje, ki dobavljajo toploto gospodinjskim odjemalcem in
osnovnim socialnim službam, ki nimajo drugega nadomestnega goriva.
2. Ocena razvoja doseganja infrastrukturnega standarda
Preverjeno je bilo izpolnjevanje infrastrukturnega kriterija N-1, ki določa, da
mora biti na obravnavanem geografskem območju v primeru prekinitve na
posamezni največji plinski infrastrukturi na razpolago zadostna tehnična
zmogljivost za zadostitev celotnega dnevnega povpraševanja po plinu, tudi v
primeru izjemno velikega povpraševanja po plinu (koničnega odjema).
Operater prenosnega sistema družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju operater
prenosnega sistema) je na podlagi analize predvidenih infrastrukturnih projektov
ocenil potek infrastrukturnega kriterija N-1 v prihodnjih desetih letih (predviden
razvoj povezovalnih točk Rogatec (SI/CRO) in Pince (SI/HU)).

Slika 2: Ocena razvoja infrastrukturnega standarda N-1 za slovensko plinovodno
omrežje v odstotkih
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Pri izračunu infrastrukturnega kriterija je v analizi spremenjena obravnava
prenosnih zmogljivosti na povezovalnih točkah. V prejšnji analizi so bile
zmogljivosti določene upoštevaje tudi ukrepe v sili, ki jih v primeru kriznega
stanja lahko izvede operater prenosnega sistema, v letošnji analizi pa so kot
zmogljivosti uporabljene samo tehnične zmogljivosti povezovalnih točk, ki jih
operater prenosnega sistema lahko ponudi v zakup kot zagotovljene zmogljivosti.
Vrednosti infrastrukturnega kriterija zato potekajo nižje kot v prejšnji analizi.
Operater prenosnega sistema ocenjuje, da bo v daljšem obdobju lahko zagotovil
razvoj infrastrukturnega kriterija N-1 za slovenski prenosni sistem na način, da
bo le-ta dosegel zahtevano raven 100 %.
Družba PLINOVODI d.o.o. bo kot operater prenosnega sistema zahteve tega
kriterija lahko dolgoročno obvladovala:
 z dodatno povezavo slovenskega prenosnega sistema s sosednjimi sistemi, ki
bi bila lahko izvedena v okviru projekta povezave z Madžarsko, povezave s
Hrvaško ali katerega izmed projektov utekočinjenega zemeljskega plina;
 s povečevanjem prenosnih zmogljivosti iz smeri Italije preko primopredajne
točke Gorica/Šempeter, v koordinaciji z italijanskim sistemskim operaterjem
in s potrebnimi nadgradnjami v domačem prenosnem sistemu (MMPR
Šempeter, KP Ajdovščina).
Pri iskanju možnih rešitev je treba upoštevati, da povečevanje prenosne
zmogljivosti iz Republike Avstrije preko primopredajne točke Murfeld/Ceršak ne
more doprinesti k izboljšanju infrastrukturnega kriterija N-1, ker je prenosna
zmogljivost v tej prenosni smeri hkrati tudi zmogljivost največje infrastrukture
slovenskega prenosnega sistema.
Na razvoj infrastrukturnega kriterija N-1 bo v prihodnjih letih močno vplival tudi
razvoj konične obremenitve sistema, ki ga kriterij definira kot celotno dnevno
povpraševanje po plinu na dan izjemno velikega povpraševanja po plinu. Razvoj
konične obremenitve v Sloveniji bo odvisen od števila novih plinskih elektrarn in
statusa prekinljivosti njihovih dobavnih pogodb, kar je trenutno oboje težko
zanesljivo napovedati za obdobje naslednjih 10 let. Pri oceni vpliva razvoja
konične obremenitve na infrastrukturni kriterij N-1 je bilo upoštevano, da bo
konična obremenitev sistema v prihodnjih letih naraščala zaradi širjenja široke
potrošnje tudi če ne bo novih plinskih elektrarn.
Operater prenosnega sistema je na podlagi analize predvidenih infrastrukturnih
projektov ocenil, da se bo infrastrukturni standard N-1 v prihodnjih treh letih
gibal med 56 % in 57 %. V daljšem obdobju operater prenosnega sistema
ocenjuje, da lahko zagotovi razvoj infrastrukturnega standarda N-1 za slovensko
plinovodno omrežje tako, da bo le-ta dosegel zahtevano minimalno raven 100 %.
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Priloga 3: Informacije o obstoječih in prihodnjih medsebojnih
povezavah, vključno s tistimi, ki omogočajo dostop do plinskega omrežja
Evropske unije, čezmejnih pretokih, čezmejnem dostopu do skladišč in
fizični zmogljivosti za prenos plina v obe smeri, zlasti v izrednih
razmerah
1. Čezmejne zmogljivosti plinovodnega omrežja
Preko mejnih povezovalnih točk je slovenski prenosni plinovodni sistem povezan
s prenosnimi plinovodnimi sistemi sosednjih držav, ki so v upravljanju različnih
operaterjev prenosnih sistemov. Obstoječe mejne povezave slovenskega
operaterja prenosnega sistema družbe PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju
operater prenosnega sistema) so z:
 avstrijskim operaterjem prenosnega sistema Gas Connect Austria na mejni
povezovalni točki Ceršak,
 italijanskim operaterjem prenosnega sistema Snam Rete Gas na mejni
povezovalni točki Šempeter in
 hrvaškim operaterjem prenosnega sistema Plinacro na mejni povezovalni
točki Rogatec.
Z uvedbo načina zakupa prenosnih zmogljivosti po modelu vstopno–izstopnih
točk je zainteresiranim uporabnikom sistema omogočen ločen in neodvisen zakup
prenosnih zmogljivosti na vsaki posamezni mejni povezovalni točki. Z zakupom
tako mejne vstopne točke v slovenski prenosni plinovodni sistem kot tudi
zakupom mejne izstopne točke lahko zainteresirani uporabniki sistema izvajajo
čezmejni prenos zemeljskega plina z območja druge države čez ozemlje
Slovenije v tretjo državo, kar omogoča in pospešuje vzpostavitev in delovanje
notranjega trga Skupnosti. Zakupi prenosnih zmogljivosti na mejnih
povezovalnih točkah se od 1. 11. 2014 izvajajo prek skupne spletne
rezervacijske platforme PRISMA po principu dražb v skladu z Uredbo (EU)
št. 984/2013.
Prenosne zmogljivosti na mejnih točkah, ki predstavljajo vstop v Slovenijo
oziroma slovenski trg s plinom v letu 2015, so razvidne iz spodnje tabele.
Mejna točka
Ceršak – vstop

Tehnična zmogljivost
1. 1. 2015
[MWh/dan]
138.413

Rogatec - izstop

67.925

Šempeter - vstop

28.195

Šempeter - izstop

25.632

Tabela 1:

Vrednosti prenosnih zmogljivosti na mejnih točkah

Pri scenarijih, ki predvidevajo maksimalno obremenitev prenosne zmogljivosti
preko primopredajne točke Murfeld/Ceršak, je treba upoštevati dejstvo, da ima
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Slovenija vse skladiščne zmogljivosti lahko zakupljene le zunaj meja in da je
pomemben del skladiščnih zmogljivosti zakupljen v Avstriji. Zakup skladiščnih
zmogljivosti se bo zaradi naraščanja konic odjema še naprej povečeval. Dejstvo
je tudi, da je zaradi komercialnih razlogov vzhodna dobavna smer preko točke
Murfeld/Ceršak zelo zanimiva za vse dobavitelje.
V okviru nadgradnje plinovodnega sistema operaterja prenosnega sistema je bilo
odpravljeno ozko grlo na področju segmenta M1 in zagotovljena dodatna
prenosna zmogljivost iz vzhodne dobavne smeri tako za domače porabnike kot
za prenos - tranzit v smeri Italije. V obeh primerih prenosa je tako odpravljeno
ozko grlo tudi na področju prenosnega plinovoda M2. Ta plinovodni segment je
namreč v času konic že obratoval popolnoma obremenjen. Z izgradnjo
prenosnega plinovoda M2/1 iz vzhodne dobavne smeri je tako mogoče zagotoviti
prenosne zmogljivosti za vse predvidene dodatne termoenergetske objekte.
Izdelana je bila študija izvedljivosti povezave z Madžarsko, kjer je predvidena
dodatna prenosna zmogljivost iz smeri Madžarske proti osrednji Sloveniji (do
150.000 Sm3/h), ki bi bila poleg obstoječe dobavne smeri preko vzhodne točke
Murfeld/Ceršak tudi vezana na izrabo zmogljivosti novih prenosnih plinovodov
M1/1 in M2/1.
Z dodatno zmogljivostjo novih prenosnih plinovodov bodo bistveno izboljšane
tudi možnosti za tlačno stabilizacijo sistema v času konic, kar bo bistven
prispevek tudi s stališča zagotavljanja varnega obratovanja sistema.

Smer

Obstoječa ponudba

Predvidena ponudba

Avstrija ‐‐> Hrvaška
Avstrija ‐‐> Italija
Avstrija ‐‐> Madžarska
Italija ‐‐> Avstrija
Italija ‐‐> Hrvaška
Italija ‐‐> Madžarska
Hrvaška ‐‐> Avstrija
Hrvaška ‐‐> Italija
Hrvaška ‐‐> Madžarska
Madžarska ‐‐> Italija
Madžarska ‐‐> Avstrija
Madžarska ‐‐> Hrvaška

Da
Da

Da
Da + povečanje
Da(2)
Da(1)
Da
Da(2)
Da(1 ali 3)
Da(1 ali 3)
Da(2 ali 3)
Da(2)
Da(1 + 2)
Da(2)

Da
Da

(1)

Da

(1)

Ne

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

‐‐> smer toka plina
(1) prekinljiva prenosna zmogljivost v protitoku (ni fizični prenos)
(2) pogojni prenos − v primeru izvedbe interkonektorja med Slovenijo in Madžarsko
(3) pogojni prenos − v primeru izvedbe plinovodnih povezav s projekti na Hrvaškem in/ali projekt IAP

Tabela 2: Obstoječe in potencialno čezmejno trgovanje in prenos

Slovensko prenosno plinovodno omrežje je del evropskega omrežja za transport
plina. Z avstrijskim plinovodnim omrežjem je povezano v Ceršaku pri Mariboru, z
italijanskim v Šempetru pri Gorici in s hrvaškim v Rogatcu pri Rogaški Slatini.
Slovensko plinovodno omrežje upravlja podjetje PLINOVODI d.o.o.
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Slika 3: Shema plinovodnega omrežja z relevantnimi točkami (Vir: PLINOVODI
d.o.o.)
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2. Čezmejni dostop do skladišč
Slovenija nima lastnih skladišč plina, zato so vse skladiščne zmogljivosti
zakupljene v sosednjih državah in za njihovo uporabo nujno potrebujemo dovolj
velike čezmejne prenosne zmogljivosti.
Skladišča, ki so dostopna dobaviteljem v Sloveniji:
 Avstrija –> lokaciji Baumgarten in Heidach
 Hrvaška -> lokacija Okoli
 Slovaška -> UNGSF Lab 4
Skupne skladiščne zmogljivosti slovenskih dobaviteljev znašajo okoli
140 milijonov Sm3. Skladišča so pred začetkom hladnega obdobja običajno skoraj
ali povsem polna. Kako uspešno lahko dobavitelji z izrabo skladišč nadomestijo
izpad katerega izmed svojih dobavnih virov, je odvisno tako od smeri in velikosti
izpadlega dobavnega vira kot od razpoložljive dodatne praznilne zmogljivosti
skladišč.
Pri odjemu imajo dobavitelji možnost zmanjšanja odjema zemeljskega plina na
podlagi prekinljivih dobavnih pogodb z odjemalci in na podlagi prehoda nekaterih
odjemalcev na nadomestno gorivo.
3. Dvosmerna zmogljivost
Prenosni plinovodni sistem omogoča dvosmerne pretoke na območju magistralnih
plinovodov M1, M1/1, M2, M2/1. Smeri pretokov in pretočno-tlačne razmere se
regulirajo s pomočjo merilno-regulacijske opreme v MMRP Ceršak, MMRP
Rogatec, MMRP Šempeter, RMRP Vodice in RMRP Podlog.
Z nadgradnjo plinovodnega sistema v okviru tekočega investicijskega programa
je z letom 2015 vzpostavljena tudi možnost dvosmernega pretoka v plinovodu
M3 v smeri Slovenija–Italija preko MMRP Šempeter. KP Ajdovščina omogoča
prenos zemeljskega plina v obeh smereh: od Šempetra proti Vodicam ali od
Vodic proti Šempetru.
Na mejni točki z Avstrijo je operaterju prenosnega sistema po pridobitvi
pozitivnega mnenja avstrijskega pristojnega organa izdana odobritev o izvzetju
te mejne točke iz obveznosti zagotavljanja dvosmerne zmogljivosti.
Tretja mejna točka je točka s Hrvaško, ki je šele pred kratkim vstopila v
Evropsko unijo. Zaradi tehničnih omejitev se za to točko operaterju prenosnega
sistema odobri začasno izvzetje iz obveznosti zagotavljanja dvosmerne
zmogljivosti. To izvzetje traja do 31. decembra 2018.
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OBČINE
AJDOVŠČINA
427.

Sklep o cenah programov Otroškega vrtca
Ajdovščina

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUJPS,
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18., 19. in
20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03,
77/05, 120/05, 93/15) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na
podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 44/12 in 85/15) na 20. redni seji dne 26. 1. 2017 in Občinski
svet Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava
(Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) na 21. redni seji dne 16. 2.
2017 sprejela

SKLEP
o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina
1. CENE PROGRAMOV OTROŠKEGA
VRTCA AJDOVŠČINA
Cene programov, ki jih izvaja Otroški vrtec Ajdovščina,
znašajo mesečno na otroka:
Skupna cena Strošek hrane
(v evrih)
v skupni ceni
(v evrih)
DNEVNI PROGRAMI
(6 do 9 ur)
Oddelki prvega starostnega
obdobja (1–3 let)
Oddelki drugega starostnega
obdobja (3–6 let)
Kombinirani oddelki
POLDNEVNI PROGRAMI
s kosilom (4 do 6 ur)
Oddelki prvega starostnega
obdobja (1–3 let)
Oddelki drugega starostnega
obdobja (3–6 let)
Kombinirani oddelki

a) zdravstvenih razlogov
Če otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca
več kot 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za dneve
odsotnosti obračuna 50 % cene, ki jo plačujejo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Znižano plačilo
uveljavljajo starši s pisno vlogo in zdravniškim potrdilom, ki ju
predložijo vrtcu, v katerega je otrok vključen najkasneje 5 dan
po končani odsotnosti. Starši, ki uveljavijo navedeno znižanje
plačila, niso upravičeni še do zmanjšanja plačila stroškov hrane za dneve odsotnosti po predzadnjem odstavku prve točke
tega sklepa.
b) poletnih dopustov oziroma počitnic
Za odsotnost otroka v strnjenem trajanju najmanj 20 delovnih dni v obdobju poletnih počitnic, od 20. junija do 10. septembra, so starši oproščeni enomesečnega plačila vrtca, ki ga
plačujejo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev. Starši uveljavljajo oprostitev s pisno vlogo, ki jo predložijo vrtcu, v katerega je otrok vključen, najpozneje osem dni
pred načrtovano odsotnostjo.
Za uveljavljanje znižanega plačila oziroma oprostitev
plačila iz te točke, za otroke, ki so vključeni v Otroški vrtec
Ajdovščina, morajo imeti starši otrok poravnane vse finančne
obveznosti do Otroškega vrtca Ajdovščina.
Vrtec, v katerega je otrok vključen izda o znižanem plačilu oziroma oprostitvi plačila sklep, zoper katerega je možna
pritožba na župana občine.
Občini Ajdovščina in Vipava zagotavljata vrtcem iz te točke sredstva za plačilo razlike med znižanim plačilom in ceno
programa.
3. KONČNA DOLOČBA

454,11

40,48

318,66

40,48

323,88

40,48

380,64

35,42

275,25

35,42

279,25

35,42

Cena ure za daljšo prisotnost otroka v vrtcu, kot je določena za posamezni program, ki jo plačajo starši, znaša 7,10 evra.
Oddelke s poldnevnim programom vrtec oblikuje v večjih
enotah, v kolikor je v tak oddelek vpisanih 12 otrok prvega
starostnega obdobja oziroma 21 otrok drugega starostnega
obdobja. Sprememba programa med šolskim letom ni možna.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se mesečna cena zmanjša za dnevne stroške hrane, z upoštevanjem
povprečno 22 dni na mesec. Zmanjšanje cene se upošteva, od
naslednjega dne po obvestilu staršev.
Prosta mesta do maksimalnega normativa v Otroškem
vrtcu Ajdovščina, Občini Ajdovščina in Vipava doplačujeta vsaka za oddelke na svojem območju.
2. ODSOTNOSTI OTROK
Starši otrok, za katere sta Občini Ajdovščina in Vipava po
veljavnih predpisih dolžni kriti del cene programa, lahko uveljavljajo dodatno znižanje oziroma oprostitev plačila za daljšo
odsotnost otroka v vrtcu zaradi:

Sklep začne veljati 1. 3. 2017.
Št. 602-2/2017-2
Vipava, dne 16. februarja 2017
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l.r.
Št. 602-2/2017
Ajdovščina, dne 27. januarja 2017
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

BRASLOVČE
428.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih
zemljiščih brez spremembe namenske rabe
za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija
Prislan

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11, 57/12,
57/12, 109/12, 76/14 in 14/15), 3.ea člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 27/16) ter 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni
list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 7. 2. 2017
sprejel
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SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih
brez spremembe namenske rabe za gradnjo
kmetijskih objektov – kmetija Prislan
1. člen
(pravna podlaga)
S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta (v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za
kmetijo Prislan.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju: ZKZ-E; Uradni list RS, št. 27/16) in Zakon o prostorskem
načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15
– ZUUJFO) ter podzakonski predpisi.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Na osnovi Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni
list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15) je del območje, ki je predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta kmetijsko zemljišče.
Investitor Prislan Sebastjan, Poljče 2, 3314 Braslovče
je na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) (Uradni list RS, št. 27/16) podal
pobudo za izdelavo OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov.
Na podlagi pobude investitorja oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev
s številko KMG-MID: 100282831, s katerega je razvidno, da
je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec
kmetije pa je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan
na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13, 101/13,
44/14, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15), izpolnjen pogoj iz točke a)
četrtega odstavka 3.ea člena ZKZ-E za začetek postopka priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za načrtovanje kmetijskih objektov, ki so neposredno
namenjeni kmetijski dejavnosti.
S sprejemom OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov bo
podana osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo in novogradnjo strojne lope in hale za obiranje hmelja
z ureditvijo manipulacijskih površin ter komunalno in prometno
infrastrukturno ureditev obravnavanega območja.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za gradnjo
kmetijskih objektov na zemljiščih parc. št. 779/6 – del, 779/1 –
del, 947 – del in 777/7 – del vse k.o. Spodnje Gorče v skupni
velikosti cca 2.500 m2. Ureditveno območje OPPN lahko pri
načrtovanju potrebnih omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže tudi izven območja OPPN. Območje obravnave je
mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora,
vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V
nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.
OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.
4. člen

Uradni list Republike Slovenije
aktov občine ter njihovih strokovnih podlag in na podlagi dejanskega stanja, razvojne potrebe kmetije in varstvenih zahtevah
nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN zagotovi investitor sam.
V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne
dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja
prostora, ki jih mora investitor zagotoviti.
Skladno s 3.ea členom ZKZ-E mora biti za načrtovanje
kmetijskih objektov k osnutku OPPN priložen elaborat, iz katerega je razvidno, da se kmetijski objekti najprej načrtujejo v
bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva, če pa to ni
mogoče, pa se jih prednostno načrtuje na kmetijskih zemljiščih
nižjih bonitet.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim
osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere investitor – naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN podati smernice za njegovo pripravo, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade
Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti
v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v
postopku.
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo
vplivov na okolje v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je
za OPPN potrebno izvesti CPVO.
Po sprejetem in objavljenem sklepu o začetku postopka
OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela
osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev
smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice.
V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima
smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. V tem primeru mora
načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte iz področne zakonodaje.
Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v
30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo
mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja
ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
6. člen

(način pridobitve strokovnih podlag)

(roki za pripravo OPPN)

Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na
strateških usmeritvah iz veljavnih in predvidenih prostorskih

Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami
Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS,
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Št.

št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12), in sicer po naslednjem okvirnem terminskem planu:
(1) Župan sprejme sklep o začetku priprave
OPPN, objava v Uradnem listu RS in na spletnih
straneh občine

7 dni

(2) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja
prostora in odločbe MOP o potrebnosti izdelave
celovite presoje vplivov OPPN na okolje
(v nadaljevanju: CPVO)

30 dni

(3) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno
z zahtevami v pridobljenih smernicah ter
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
s smernicami nosilcev urejanja prostora
in izdelava gradiva za javno razgrnitev

30 dni

(4) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi

10 dni

(5) Javna razgrnitev se izvede na sedežu
Občine Braslovče in traja najmanj 30 dni
od objave na krajevno običajen način. Fizične
in pravne osebe ter drugi zainteresirani lahko
podajo svoje predloge in pripombe v času
trajanja javne razgrnitve in v času javne
obravnave

30 dni

(6) Do pripomb podanih v času javne razgrnitve
župan zavzame stališča, ki jih občina objavi na
krajevno običajen način in v svetovnem spletu
ter o njih pisno seznani lastnike zemljišč, ki so
pripombe podali

7 dni

(7) Dopolnitev dopolnjenega osnutka OPPN
s sprejetimi stališči iz javne razgrnitve / priprava
predloga OPPN

7 dni / po
prejemu
stališč

(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja
prostora na predlog OPPN
(9) Priprava usklajenega OPPN
(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu

30 dni
7 dni
30 dni

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od
3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo
geodetskega načrta, izdelava geološko-geomehanskega poročila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor
bo potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, v kolikor bo
potrebna, zagotovi investitor sam.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o financiranju krajevnih skupnosti v Občini
Brežice

Na podlagi 29. člena Zakona lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine
Brežice na 16. redni seji dne 13. 2. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o financiranju krajevnih skupnosti
v Občini Brežice
1. člen
V Odloku o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13 in 79/15; v nadaljevanju: Odlok),
se spremeni tretji odstavek 5. člena, tako da glasi:
»V primeru, da se krajevna skupnost z občino dogovori
za skupno izvedbo investicije v krajevni skupnosti, mora zagotavljati svoj, z občino predhodno dogovorjen delež sredstev za
plačilo investicije.«
2. člen
Spremeni se 7. člen Odloka, tako da se glasi:
»(1) Sredstva iz točke b) in točke c) 4. člena tega odloka
se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo v obliki rednih
mesečnih transferov po dvanajstinah letnega obsega v skladu
s sprejetim finančnim načrtom do 30. dne tekočega meseca.
(2) Sredstva iz točke a) in točke d) prvega odstavka 4. člena tega odloka se krajevnim skupnostim nakazujejo na podlagi
zahtevkov krajevnih skupnosti, po opravljenih delih. Krajevna
skupnost mora zahtevek za izplačilo skupaj s prejetim računom
poslati pristojnemu oddelku občinske uprave Občine Brežice
najkasneje v roku 15 dni od prejema računa. Po pregledu del in
odobritvi zahtevka pristojnega oddelka občinske uprave Občine
Brežice se bodo sredstva na podlagi odredbe izplačala.
(3) Župan lahko na predlog posamezne krajevne skupnosti v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno
dinamiko financiranja.«
3. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2013
Brežice, dne 14. februarja 2017
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

8. člen

DOBRNA

(določitev objave)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi
na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Št. 35050-2/2017-3
Braslovče, dne 7. februarja 2017
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

430.

Sklep o začetku postopka sprememb
in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu
za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna

Na podlagi 57. in 96. 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, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 29. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02,
136/04) je župan Občine Dobrna sprejel
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SKLEP
o začetku postopka sprememb in dopolnitev
Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko
naselje Zavrh, Dobrna
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev odloka (1);
– območje sprememb in dopolnitev (2);
– način pridobitve strokovnih rešitev (3);
– roki za pripravo sprememb in dopolnitev in njihovih
posameznih faz (4);
– obveznosti v zvezi s financiranjem (5).
1. Ocena stanja, razlogi ter pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev odloka
2. člen
Pobudniki sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna (Odlok o občinskem
lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna,
Uradni list RS, št. 39/06, 99/06, 103/11, 81/15), št. projekta
U370, Občinski lokacijski načrt Zavrh, ki ga je izdelalo projektivno podjetje Igre d.o.o. iz Maribora; v nadaljevanju: LN Zavrh)
so lastniki zemljiških parcel znotraj LN Zavrh, na katerih so
predvidene novogradnje enodružinskih hiš.
V obstoječem LN Zavrh ni predvidene gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov. Glede na lego obravnavanega območja (ruralni prostor) bi s spremembo bila investitorjem dana
možnost graditi tudi pomožne objekte, kot npr.: nadstrešnice,
vrtne lope in podobno. Prav tako bi bila spremembo LN Zavrh
investitorjem dana možnost izvajati gradnjo opornih zidov in
ograj. S spremembo pa se v LN Zavrh določajo tudi odmiki
nezahtevnih in enostavnih objektov.
S spremembo LN Zavrh se bodo ustrezno korigirali tudi
določeni faktorji, ki so skladni z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom Občine Dobrna (OPN Občine Dobrna, Uradni list
RS, št. 11/12), in sicer v trenutno veljavnem LN Zavrh je faktor
izrabe parcele in faktor zazidanosti parcele v neskladju med
neto površino in bruto površino.
V obstoječem LN Zavrh je gradnja stanovanjske hiše
obvezna 4,00 m od ceste, kar ne omogoča ureditve parkirnih
prostorov pred objekti, kar je želja lastnikov parcel. V sledi
navedenega se s spremembo v LN Zavrh predvideva odmik
objekta od ceste do 6,00 m. S spremembo LN Zavrh bi se
predvidelo tudi, da lahko imajo stanovanjski objekti zaradi konfiguracije terena (naklon proti cesti) glavne vhode orientirane
na osrednjo cesto oziroma na stranske fasade. V obstoječem
LN Zavrh je možen glavni vhod le iz smeri ceste.
V obstoječem LN Zavrh je tlorisna velikost objektov predvidena 8,00 m × 12,00 m. S spremembo LN Zavrh je predvideno povečanje tlorisne velikosti stanovanjskih objektov glede
na boljšo izkoriščenost objektov na 9,00 m x 12,00 m. Višina
stanovanjskih objektov bi se omejila na naslednje etažnosti, in
sicer na P+M, P+1 ali K+P+M. Streha je sedaj v LN Zavrh predvidena samo kot opečna, glede na stanje v okolici se predlaga
na stanovanjskih objektih tudi črna streha.
V obstoječem LN Zavrh so predvidena individualna kurišča na kurilno olje, utekočinjen naftni plin, lesene sekance,
biomaso ali pelete. S spremembo LN Zavrh se dodaja tudi
ogrevanje na toplotno črpalko.
Postopek sprememb in dopolnitev Odloka o LN Zavrh bo
tekel na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt).
Ker gre le za manjše tehnične in arhitekturne korekcijske popravke, spremembe ne vplivajo na celovitost načrtovane ureditve po LN Zavrh ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se
rok za trajanje javne razgrnitve skrajša na 15 dni.
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2. Območje sprememb in dopolnitev
3. člen
Območje sprememb in dopolnitev je znotraj območja urejanja z LN Zavrh, v katastrski občini Zavrh. Območje obravnave, meja veljavnega LN Zavrh, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami LN Zavrh ne spreminja.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
4. člen
Izdelava posebnih strokovnih podlag, ki bodo določale
predvideno rabo prostora ni predvidena, saj so predvidene le
manjše spremembe in dopolnitve samega Odloka o LN Zavrh.
4. Roki in posamezne faze za pripravo sprememb
in dopolnitev odloka
5. člen
Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev LN
Zavrh bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). Glede na manjše spremembe
je predviden skrajšan postopek za sprejem sprememb in dopolnitev prostorskega akta.
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave
spremembe in dopolnitve Odloka o LN Zavrh.
Postopek priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o LN Zavrh bo potekal skladno z določbami zakona o
prostorskem načrtovanju, po naslednjem terminskem planu:
– Župan Občine Dobrna sprejme sklep, ki ga objavi v
Uradnem listu RS ter na spletnih straneh Občine Dobrna;
– Dopolnjeni osnutek prostorskega akta se javno razgrne
v prostorih Občine Dobrna za 15 dni; v tem času pripravljavec
(Občina Dobrna) organizira javno obravnavo predlaganih sprememb in dopolnitev;
– Župan zavzame stališče do pripomb podanih v času javne razgrnitve; stališče se objavi na krajevno običajen način in v
svetovnem spletu ter se o njih pisno seznani lastnike zemljišč,
ki so pripombe podali;
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o LN Zavrh
sprejme Občinski svet Občine Dobrna in ga objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
5. Obveznosti v zvezi s financiranjem
6. člen
Stroški povezani z urejanjem in pripravo dokumentacije
za izvedbo sprememb in dopolnitev LN Zavrh bremenijo lastnike zemljišč, znotraj LN Zavrh.
7. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0002/2015-13(1)
Dobrna, dne 14. februarja 2017
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

KOPER
431.

Spremembe in dopolnitve Sklepa
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za načrtovanje obalnih
ureditev koprskega zaliva

Na podlagi 42. člena Zakona o umeščanju prostorskih
ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10,
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106/10 – popr. in 57/12), sklenjenim Dogovorom o pripravi,
sprejemu in financiranju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter
strokovnih podlag za obalne ureditve na območju med Koprskim
in Semedelskim zalivom št. 35023-2/2014/MZIP, predhodnega
soglasja Ministrstva za okolje in prostor št. 355-17/2016/8 z
dne 20. 7. 2016 ter na podlagi 57. 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, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 42. člena
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000,
30/2001, 29/2003 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
je župan Mestne občine Koper sprejel

S P R E M E M B E  
I N   D O P O L N I T V E S K L E P A
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za načrtovanje obalnih
ureditev koprskega zaliva
1.
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za načrtovanje obalnih ureditev koprskega zaliva
(Uradni list RS, št. 56/14) se dopolni in spremeni:
Prvi stavek 2. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Pravno podlago za začetek postopka priprave OPPN
predstavlja:
42. člen Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10
– popr. in 57/12),
– Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih
ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 103/13),
– Dogovor o pripravi, sprejemu in financiranju priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko
ureditev skupnega pomena ter strokovnih podlag za obalne
ureditve na območju med Koprskim in Semedelskim zalivom
35023-2/2014/MZIP in predhodno soglasje Ministrstva za okolje in prostor št. 355-17/2016/8 z dne 20. 7. 2016.«
5. točka se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena se bo vodila skladno z zakonskimi roki, ki so določeni v
Zakonu o prostorskem načrtovanju in v Zakonu o varstvu
okolja za izvedbo postopka celovite presoje na podlagi odločbe št. 35409-182/2014/3, ter skladno z Dogovorom o pripravi,
sprejemu in financiranju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena
ter strokovnih podlag za obalne ureditve na območju med
Koprskim in Semedelskim zalivom št. 35023-2/2014/MZIP
in s predhodnim soglasjem Ministrstva za okolje in prostor
št. 355-17/2016/8 z dne 20. 7. 2016.«
Prvi stavek 6. točke se spremeni tako da se glasi:
»Nosilci urejanja prostora:
– ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
v vednost:
– Zavod za ribištvo Slovenije;
– ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje
(za področja ohranjanja narave);
v vednost:
– Zavod RS za varstvo narave, OE Piran;
– ministrstvo, pristojno za vode;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
(za področja upravljanja voda);
v vednost:
– Sektor območja jadranskih rek z morjem, Pristaniška
ulica 12, 6000 Koper;
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– ministrstvo, pristojno za varstvo kulturne dediščine;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
v vednost:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Piran, Trg bratstva 1, Piran;
– ministrstvo, pristojno za zdravje;
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje;
– ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje; Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– ministrstvo, pristojno za prometno infrastrukturo in promet;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski
in pomorski promet; Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, URSP;
– v vednost:
Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper;
– ministrstvo, pristojno za energetiko;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
(za področje energetike); Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
v vednost:
– Elektro – Slovenija d. o. o., Ljubljana;
– Plinovodi d. o. o., Ljubljana;
– ministrstvo, pristojno za obrambo;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami; Vojkova cesta 61,
Ljubljana;
– ministrstvo, pristojno za meteorologijo;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
(za področja meteorologije);
– občinske ceste in javne površine:
– Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne
službe in promet, Verdijeva 10, Koper;
– javna vodooskrba:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
– področje odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper;
– področje zvez:
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– področje distribucije energije:
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15,
Koper;
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.«
V drugem stavku 6. točke se doda nova druga in tretja
alinea, ki se glasita:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in
investicije.
2.
Objava in začetek veljavnosti
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
veljati začne z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih
straneh Mestne občine Koper.
Št. 3505-6/2014
Koper, dne 12. oktobra 2016
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'articolo 42 della Legge sull'inserimento delle
sistemazioni territoriali di rilevanza nazionale nel territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 80/10, 106/10 – rett. e 57/12), dell’Ac-
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cordo sulla predisposizione, approvazione e finanziamento
della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato
comunale per la sistemazione territoriale di interesse comune
nonché le basi tecniche per la sistemazione costiera tra il golfo
di Capodistria e il golfo di Semedella 35023-2/2014/MZIP e del
previo consenso del Ministero per l'ambiente ed il territorio n.
355-17/2016/8 del giorno 20 luglio 2016 nonché in base l'articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – Sentenza della CC e 14/15 – ZUUJFO) e l'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino
ufficiale, n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta ufficiale
della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il sindaco del Comune città
di Capodistria ha accolto le

M O D I F I C H E   E   I N T E G R A Z I O N I  
A L L A   D E L I B E R A
sull'avvio della predisposizione del Piano
regolatore particolareggiato comunale
di progettazione delle opere di sistemazione
costiera per il golfo di Capodistria
1.
La Delibera sull'avvio della predisposizione del Piano
regolatore particolareggiato comunale di progettazione delle
opere di sistemazione costiera per il golfo di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 56/14) viene integrata e modificata
come segue:
La prima frase del punto 2 viene modificata e recita:
»La base giuridica per l’avvio della procedura per la predisposizione del PRPC è:
l'articolo 42 della Legge sull'inserimento delle sistemazioni territoriali di rilevanza nazionale nel territorio (Gazzetta
ufficiale della RS, n. 80/10, 106/10 – rett. e 57/12),
– l'Ordinanza sui criteri e sulle condizioni per la definizione delle sistemazioni territoriali di rilevanza nazionale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 103/13),
– Accordo sulla predisposizione, approvazione e finanziamento della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale per la sistemazione territoriale di interesse comune nonché le basi tecniche per la sistemazione costiera tra il
golfo di Capodistria e il golfo di Semedella 35023-2/2014/MZIP
e previo consenso del Ministero per l'ambiente ed il territorio n.
355-17/2016/8 del 20 luglio 2016.«
il punto n. 5 viene modificato integralmente e recita:
»Fasi e tempi di predisposizione del PRPC
La predisposizione del PRPC per la sistemazione territoriale di interesse comune verrà gestita in base ai termini di
legge stabiliti dalla Legge sulla pianificazione territoriale e dalla
Legge sulla tutela ambientale per l’espletamento della procedura di valutazione integrale dell’impatto ambientale in base
alla decisione n. 35409-182/2014/3, nonché in sintonia con
l’Accordo sulla predisposizione, approvazione e finanziamento
della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato
comunale per la sistemazione territoriale di interesse comune
nonché le basi tecniche per la sistemazione costiera tra il golfo
di Capodistria e il golfo di Semedella 35023-2/2014/MZIP e
previo consenso del Ministero per l'ambiente ed il territorio n.
355-17/2016/8 del 20 luglio 2016.«
La prima frase del punto 6 viene modificata e recita:
»Enti preposti alla pianificazione del territorio:
– il ministero competente per le foreste, la caccia e la
pesca;
– Ministero per l’agricoltura, le foreste e l’alimentazione, Direttorato per le foreste, la caccia e la pesca;
per conoscenza:
– Istituto per la pesca della Slovenia;
– ministero competente per la tutela ambientale;
– Ministero per l'ambiente ed il territorio, Direttorato per
l'ambiente (per i settori della tutela della natura);
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per conoscenza:
– Istituto della RS per la protezione dei beni naturali,
UO Pirano;
– ministero competente per le acque;
– Ministero per l'ambiente ed il territorio, Direttorato
della RS per le acque (per i settori della gestione delle
acque);
per conoscenza:
– Sezione per il bacino idrografico dei fiumi adriatici e
il mare, Via del Porto 12, 6000 Capodistria;
– ministero competente per la protezione dei beni culturali;
– Ministero per la cultura, Direzione per il patrimonio
culturale;
per conoscenza:
– Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia
UO Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano;
– ministero competente per la sanità;
– Ministero per la salute, Direttorato per la salute
pubblica;
– ministero competente per la difesa e protezione contro
le catastrofi naturali e di altro genere;
– Ministero della difesa, Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la protezione ed il soccorso; Vojkova
cesta 61, Lubiana;
– ministero competente per l'infrastruttura stradale e il
traffico;
– Ministero delle infrastrutture, Direttorato per il traffico
aereo e marittimo; Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
– Ministero delle infrastrutture, Amministrazione marittima della Repubblica di Slovenia;
per conoscenza:
Amministrazione marittima della RS, Piazza Ukmar 2,
6000 Capodistria;
– ministero competente per l'energetica;
– Ministero delle infrastrutture, Direttorato per l'energia
(per il campo dell'energetica); Langusova ulica 4, 1000 Lubiana;
per conoscenza:
– Elektro – Slovenija d.o.o., Lubiana;
– Plinovodi d. o. o., Lubiana;
– ministero competente per la difesa;
– Ministero della difesa, Direzione per la logistica, Settore per la gestione dei beni immobili; Vojkova cesta 61,
Lubiana;
– ministero competente per la meteorologia;
– Ministero per l'ambiente ed il territorio, Agenzia della
RS per l'ambiente (per i settori della meteorologia);
– strade comunali e superfici pubbliche:
– Comune città di Capodistria, Ufficio servizi pubblici e
traffico, Via Verdi 10, Capodistria;
– approvvigionamento idrico:
– Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria;
– settore per lo scarico delle acque e trattamento dei
rifiuti:
– Komunala Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria;
– settore delle comunicazioni:
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della
Stazione 9, Capodistria;
– settore per la distribuzione dell’energia elettrica:
– Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15,
Capodistria;
– Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria.«
Nella seconda frase del punto 6 vengono aggiunti un
secondo e terzo alinea che recitano:
– Ministero per l'ambiente ed il territorio, Direttorato per il
territorio, le costruzioni e gli appartamenti, Dunajska cesta 48,
1000 Lubiana,
– Ministero per l'ambiente ed il territorio, Direttorato per le
acque e gli investimenti.
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2.
Pubblicazione ed entrata in vigore
Le modifiche ed integrazioni alla delibera sull'avvio della
predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale di progettazione delle opere di sistemazione costiera
per il golfo di Capodistria vengono pubblicate nella Gazzetta
ufficiale ed entrano in vigore con il giorno di pubblicazione. La
Delibera viene pubblicata anche sul sito internet del Comune
città di Capodistria.
N. 3505-6/2014
Capodistria, 12 ottobre 2016
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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Način izvedbe in obračun bo koncedent izbral v postopku
izbora koncesionarja, pri čemer bo kriterij za izbor ekonomska
upravičenost in prispevek k večji gospodarnosti izvedbe projekta z vidika koncedenta.
3. člen
(izvedba projekta)
Za potrebe realizacije projekta bo koncedent prenesel na
koncesionarja stavbno pravico v obsegu in za obdobje, kot glede na kriterije in zahteve koncedenta izkazano kot ekonomsko
najugodneje v postopku izbire koncesionarja.
Koncedent bo javni razpis oblikoval na način, da bo lahko
za določeno obdobje prepustil posamezen del javnega dela
projekta koncesionarju v ekonomsko izkoriščanje, pod pogojem
da bo navedeno neobhodno potrebno za realizacijo projekta
in bo skladno z načelom gospodarnosti z vidika koncedenta
upravičeno.
4. člen

KRANJ
432.

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu
za izgradnjo OŠ Stražišče – telovadnica

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 71/16) je Svet Mestne občine Kranj na 24. seji dne
25. 1. 2017 sprejel

ODLOK
o javno-zasebnem partnerstvu
za izgradnjo OŠ Stražišče – telovadnica
(v nadaljevanju: Odlok)

(uporabniki)
Uporabniki objekta telovadnice so javni zavodi na področju osnovnošolske vzgoje in izobraževanja, javni zavodi
za kulturo, turizem in šport ter pravne in fizične osebe, vsi kot
najemniki prostorov.
Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spremlja
izvajanje koncesionirane dejavnosti in koncedentu posreduje
oceno izvajanja koncesionirane dejavnosti.
Ne glede na predhodni odstavek ima koncedent upravičenje neposrednega spremljanja izvajanja koncesionirane dejavnosti in nadzora skladno z določbami tega odloka in pogodbo
s koncesionarjem.
III. NAČIN FINANCIRANJA KONCESIJE

I. UVODNE DOLOČBE

5. člen

1. člen

(financiranje)

(vsebina)
S tem aktom Mestna občina Kranj (odslej: koncedent)
ugotavlja javni interes za izvedbo projekta izgradnje OŠ Stražišče – telovadnica v obliki javno-zasebnega partnerstva v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi in določa način podelitve
koncesije za gradnjo, vzdrževanje in energetsko upravljanje
objekta telovadnice ob Osnovni šoli Stražišče, Šolska ulica 2,
4000 Kranj v Mestni občini Kranj ter določa pogoje za oddajo
koncesije.
Odlok določa predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesioniranega izvajanja
pravic in obveznosti iz naslova projekta in območje njenega
izvajanja,
2. pogoje, ki jih mora izpolniti izvajalec javne službe (v
nadaljevanju: koncesionar),
3. splošne pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
4. začetek in čas trajanja koncesije,
5. način financiranja koncesionirane dejavnosti,
6. način podelitve koncesije,
7. nadzor nad izvajanjem koncesije,
8. prenehanje koncesijskega razmerja in
9. druge pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA
PARTNERSTVA
2. člen
(predmet)
Predmet javno-zasebnega partnerstva je izgradnja, vzdrževanje in energetsko upravljanje telovadnice ob Osnovni šoli
Stražišče.

Izvajanje koncesije se financira z zaračunavanjem storitev
koncesionirane dejavnosti uporabnikom storitev in se natančneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
IV. OBVEZNOSTI KONCEDENTA IN KONCESIONARJA
6. člen
(obveznosti koncedenta)
Koncedent se zaveže v okviru projekta izvesti sledeče
aktivnosti oziroma dokumentacijo oziroma podeliti upravičenja,
kar se šteje kot koncedentov vložek:
– koncedent koncesionarju podeli stavbno pravico na
zemljišču potrebnem za realizacijo projekta in upravičenja/pooblastila za izvedbo gradnje po potrjeni projektni dokumentaciji;
– pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-591/2013-23;
– izdelana projektna in tehnična dokumentacija na kateri
temelji gradbeno dovoljenje št. 351-591/2013-23.
7. člen
(obveznosti koncesionarja)
Koncesionar prevzema obveznost izgradnje celotnega
projekta skladno z gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo ter po terminskim načrtom, kot bo dogovorjeno v
postopku izbire koncesionarja.
Koncesionar bo moral v celoti zagotoviti financiranje projekta, kar vključuje stroške morebitne spremembe gradbenega dovoljenja, preprojektiranja, pridobitev upravnih dovoljenj
kot npr.: PID, energetska izkaznica, pravnomočno uporabno
dovoljenje, geodetski posnetek, vpis v zemljiško knjigo, vpis
novozgrajenega objekta v register stavb oziroma druga dovo-
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ljenja potrebna za prevzem in delovanje zgrajenega objekta
telovadnice.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
8. člen
(pogoji)
Koncesionar mora za podelitev in opravljanje koncesije
izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
– da pripravi in predloži tehnični elaborat, iz katerega
izhaja njegova usposobljenost za izvajanje koncesije in način
opravljanja koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za
čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju
dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi
potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,
– da pripravi in predloži ceno in strukturo cene za ves čas
trajanja koncesije,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri
izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem dobička v
vložena sredstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje odgovornosti za škodo povzročeno koncedentu ali tretji osebi, ki jo
bo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem koncesije povzročil
koncesionar sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran,
sprejel vse obveznosti iz tega akta in pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da predloži garancijo za kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesije,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja
tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki
Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih
uporabo Republika Slovenija priznava,
– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONIRANE
DEJAVNOSTI
9. člen
Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja se
uredijo s koncesijsko pogodbo. Koncesijska pogodba mora
biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje
javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da
vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih
najlažje obvladuje.
Koncesionar mora s pogodbo prevzeti operativno tveganje financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, tveganje gradnje in iz nje izhajajoča tveganja ter operativno tveganje, kar zajema tveganje, ki je posledica izpostavljenosti tržnim nepredvidljivostim in je povezano s povpraševanjem
in/ali zagotavljanjem razpoložljivosti ustreznih prostorov.
Koncedent mora s koncesijsko pogodbo vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega
interesa.
Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno
opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje dejavnosti uporabnikov,
– izvajati storitve tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev
koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge
standarde ter normative za opravljanje koncesionirane dejavnosti,
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– predložiti koncedentu polletno poročilo o koncesionirani
dejavnosti,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti
strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesionirane
dejavnosti oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno koncedentu in tretjim osebam, z izvajanjem koncesionirane dejavnosti,
– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v posest objekt v brezhibnem stanju, ki bo koncedentu nadalje omogočal polno funkcionalnost v okviru stavbnih
elementov, strojne in elektro opreme ter notranje opreme in
zunanjosti telovadnice,
– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz koncesije,
– pravočasno in kvalitetno izvrševati ostala pogodbena
določila.
VII. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA
IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR
10. člen
(postopek izbire)
Koncesionar se izbere na podlagi javnega razpisa, v
postopku, ki ga s sklepom o začetku postopka opredeli župan.
11. člen
(objava javnega naročila)
Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil v Republiki
Sloveniji in po potrebi tudi v Uradnem glasilu EU.
V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavo kandidatov.
12. člen
(način podelitve koncesije)
Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06). Merila
za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu z upoštevanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju.
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– izvedbi projekta na način javno-zasebnega partnerstva,
– imenu oziroma firmi in sedežu koncedenta,
– objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in aktu
o javno-zasebnem partnerstvu,
– predmetu, naravi ter obsegu in območju javno-zasebnega partnerstva,
– začetku in trajanju javno-zasebnega partnerstva,
– postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– kraju, času in plačilnih pogojih za dvig razpisne dokumentacije,
– kraju, roku in pogojih za predložitev vlog,
– zahtevah glede vsebine vlog,
– pogojih, ki jih mora v skladu s predpisi izpolnjevati koncesionar in dokazilih o njihovem izpolnjevanju,
– pogojih za predložitev skupne vloge,
– merilih za izbiro najugodnejšega kandidata,
– naslov, datum in uro odpiranja vlog,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za dajanje informacij in
– drugih navedbah.
13. člen
(pooblastilo)
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire
koncesionarja, izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva
in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala
dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
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14. člen
(strokovna komisija)
Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan
v skladu z 52. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06). Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj
2 let delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav. Predsednik in vsi
člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega
odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave.
Člana strokovne komisije za katerega se ugotovi, da ne
izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega odstavka tega
člena, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje
nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne
komisije.
Komisija odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če
je zanjo glasovala večina vseh članov komisije.
Komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispelih prijav/ponudb, ki je podlaga za izdajo sklepa o izbiri koncesionarja. Sklep o izbiri – odločitev izda direktorica mestne uprave na
predlog komisije in po potrditvi poročila na Svetu.
Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan. V koncesijski
pogodbi se podrobneje uredijo vsa razmerja med koncedentom
in koncesionarjem.
15. člen
(članstvo strokovne komisije in strokovna tehnična pomoč)
Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji
strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem potrebnim za
uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku
priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija
uporabi strokovne službe koncedenta in/ali zunanje strokovnjake.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
16. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno opredelita
v koncesijski pogodbi, ki jo potrdi Svet. Koncesijsko razmerje
se začne s podpisom koncesijske pogodbe.
IX. NADZOR
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in Svet Mestne občine Kranj.
Na zahtevo mestnega sveta je župan dolžan poročati Svetu o aktivnostih povezanih s sklenitvijo in izvajanjem
javno-zasebnega partnerstva.
Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo
pristojne inšpekcijske službe.
X. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA
PARTNERSTVA
18. člen
(vzpostavitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve koncesijske
pogodbe. Akt izbire preneha veljati, če koncesijska pogodba v
roku 60 dni od njegove pravnomočnosti ni podpisana s strani
obeh pogodbenih strank.
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19. člen
(prenehanje)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je pogodbene stranke pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšajo,
– z razdrtjem.
Koncesijska pogodba se lahko razdre zlasti v primerih
hujših kršitev koncesijske pogodbe, kot so neizvajanje koncesionirane dejavnosti oziroma njeno izvajanje v nasprotju z
določili tega akta ali koncesijske pogodbe, neizpolnjevanje
predpisanih pogojev za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
neustrezno vzdrževanje ali energetsko upravljanje objekta in
neizpolnjevanje prevzetih obveznosti, določenih v razpisu in
koncesijski pogodbi.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe in/ali
predčasni prekinitvi koncesijske pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
20. člen
(odkup)
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati koncesijsko dejavnost pred potekom
časa trajanja koncesije, izvajanje koncesionirane dejavnosti pa
prevzame koncedent.
Način, obseg in pogoji odkupa se določijo s koncesijsko
pogodbo.
21. člen
(odvzem)
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo ne glede
na določila pogodbe:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za
to določenem roku,
– če koncesionar dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in
pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju osnovnih dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja,
kulture in športa,
– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih
predpisov in določil koncesijske pogodbe,
– če se koncesionar pri svoji dejavnosti ne drži predpisov
in standardov ali navodil koncedenta,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja oziroma druge oblike
nelikvidnosti, ki posega v poslovanje koncesionarja.
Koncedent mora koncesionarju dati primeren rok za odpravo kršitev. Roki se določijo v koncesijski pogodbi.
Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico v primeru
stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
22. člen
(prenos pogodbe)
Koncesionar ne sme brez dovoljenja koncedenta prenesti
pogodbe na tretjo osebo. Prenos pogodbe se izvede na način
določen z Obligacijskim zakonikom.
V primeru koncesionarjeve zahteve, da drug gospodarski
subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za ugotavljanje
sposobnosti, v celoti ali delno nasledi prvotnega koncesionarja
po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih
bistvenih sprememb pogodbe in ni namenjeno obidu zakonodaje, ki ureja področje koncesij, mora koncesionar obvestiti
koncedenta in za ta namen pridobiti njegovo soglasje.
23. člen
(evalvacija)
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi
evalvacija projekta v okviru katere se preveri ali so bili doseženi
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postavljeni cilji ter ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti koncedenta in koncesionarja, kot izhajajo iz koncesijske pogodbe.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen

24. člen
(vstop v koncesijsko razmerje)
Vstop v koncesijsko razmerje namesto dosedanjega koncesionarja je možen samo s privolitvijo koncedenta. Možnost
vstopa se natančneje opredeli s koncesijsko pogodbo.
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi
sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
XI. KONČNE DOLOČBE
25. člen
(uporaba prava)
Za vse spore, ki izhajajo iz sklenjenega razmerja, se uporabi izključno pravo Republike Slovenije.
26. člen
(arbitražna klavzula)
S pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih
med koncedentom in koncesionarjem pristojna arbitraža oziroma krajevno pristojno stvarno sodišče v Kranju.
27. člen
(veljavnost)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-337/2016-9-(42/24)
Kranj, dne 25. januarja 2017
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

LENDAVA
433.

Odlok o proračunu Občine Lendava za leto
2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 –
ZFisP) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS,
št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr.,
112/13 in 74/15 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na
13. redni seji dne 22. 2. 2017 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Lendava za leto 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Lendava za leto 2017
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Proračun
leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 10.773.682
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.216.967
70 DAVČNI PRIHODKI
6.606.652
700 Davki na dohodek in dobiček
5.549.547
703 Davki na premoženje
839.605
704 Domači davki na blago in storitve
216.500
706 Drugi davki
1.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI
1.610.315
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.427.240
711 Upravne takse in pristojbine
9.000
712 Globe in druge denarne kazni
3.050
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
30.040
714 Drugi nedavčni prihodki
140.985
72 KAPITALSKI PRIHODKI
460.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
410.000
73 PREJETE DONACIJE
1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI
2.077.885
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
958.573
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
1.119.312
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (786+787)
17.830
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
17.830
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.145.894
40 TEKOČI ODHODKI
2.9200.417
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
736.430
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
101.810
402 Izdatki za blago in storitve
1.778.477
403 Plačila domačih obresti
22.200
409 Rezerve
281.500
41 TEKOČI TRANSFERI
4.362.570
410 Subvencije
225.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.835.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
442.350
413 Drugi tekoči domači transferi
1.860.220
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
5.522.907
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.522.907
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
340.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso PU
155.000
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
185.000
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
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III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.)
–2.372.212
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
11.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
11.000
750 Prejeta vračila danih posojil
1.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
10.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
11.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
690.972
50 ZADOLŽEVANJE
690.972
500 Domače zadolževanje
690.972
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
334.000
55 ODPLAČILA DOLGA
334.000
550 Odplačila domačega dolga
334.000
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.004.240
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
356.972
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.372.212
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.917.583
9009 Splošni sklad za drugo
2.917.583
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 ter podkonte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni 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
naslednji prihodki:
1. prihodki neposrednih uporabnikov za izvajanje javnih
gospodarskih služb,
2. prihodki neposrednih uporabnikov od občanov, ki se
razporedijo za namene, za katere se pobirajo,
3. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov,
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5. transferni prihodki iz državnega proračuna ali drugih
javnih institucij za določene namene, ki zahtevajo sorazmerni
izdatek,
6. najemnine za stanovanja,
7. najemnine za poslovne prostore in garaže,
8. najemnine iz naslova gospodarske javne infrastrukture
(GJI),
9. kupnine iz naslova obročnega odplačevanja pri privatizaciji stanovanj,
10. upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada,
11. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo
za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v
finančnem načrtu.
Namenski prihodki iz naslova najemnin za gospodarsko
javno infrastrukturo se lahko porabijo za investicijska vzdrževanja in novogradnje komunalne javne infrastrukture.
Namenski prihodki se lahko razporedijo na namenske
odhodke, ko so vplačani na tekoči račun oziroma ko realizacija
prihodkov preseže planirane prihodke iz tega naslova.
O razporeditvi namenskih prihodkov odloča župan oziroma v primerih ožjih delov občin predsednik Sveta KS.
O razporeditvah namenskih prihodkov poroča župan na
način in v rokih kot je določeno v zadnjem odstavku 5. člena
tega odloka.
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 področji proračunske porabe, glavnimi programi,
podprogrami, proračunskimi postavkami in konti odloča na
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega
uporabnika.
O izvršenih prerazporeditvah župan poroča občinskemu
svetu dvakrat letno, v primeru ožjih delov občin (krajevne
skupnosti) pa predsednik sveta krajevne skupnosti poroča
županu. Za prvih šest mesecev poroča najkasneje do konca
meseca septembra 2017, za celotno obdobje leta 2017 pa pri
I. obravnavi zaključnega računa za leto 2017.
6. 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 75 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2018 60 % 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
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 ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih
pomoči in sredstev drugih donatorjev.
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Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in Načrtu razvojnih programov.
Ožji deli občine brez soglasja občine ne smejo začeti postopka javnega naročanja, katerega vrednost presega
1.000,00 EUR ter sklepati pogodbe, ki presegajo 2.000,00 EUR.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Spremembe veljavnega Načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v Načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Predstojnik neposrednega uporabnika odloča o spremembi vrednosti veljavnih projektov v Načrtu razvojnih programov do 50 % izhodiščne vrednosti. Občinski svet odloča o
uvrstitvi novih projektov v veljavni Načrt razvojnih programov in
o spremembi vrednosti veljavnih projektov nad 50 % izhodiščne
vrednosti projektov. Spremembe vrednosti veljavnih projektov
morajo biti usklajene s proračunom.
O spremembah vrednosti projektov iz Načrta razvojnih
programov mora župan poročati skupaj s poročili o izvršenih
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
neposredni uporabnik uvrsti v Načrt razvojnih programov po
uveljavitvi proračuna.
8. člen
(odpiranje novih proračunskih postavk in podkontov)
Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter
74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem proračunu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo
stare.
Med izvrševanjem proračuna Občine Lendava se lahko
odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna
ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo,
da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto. Nov podkonto se
odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove
proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
9. člen
(ukrepi za uravnoteženje proračuna)
V primeru nedoseganja načrtovanih prihodkov proračuna
za tekočo porabo se lahko pri izvrševanju proračuna uporabijo
sledeči ukrepi za uravnoteženje proračuna:
– zmanjšanje pravic porabe v tekočem delu proračuna,
razen z zakonom zagotovljenih, pri vseh neposrednih in posrednih uporabnikih,
– pri razpisih in sklepanju pogodb s proračunskimi porabniki se v skladu s prejšnjim določilom dodelijo sredstva do planiranih pravic porabe na posameznih proračunskih postavkah z
možnostjo znižanja sredstev do 10 % v II. polletju, če načrtovani
proračunski prihodki v I. polletju niso doseženi.
Določila tega člena ne veljajo za obveznosti in vsebine, ki
se na podlagi zakonskih določil financirajo iz proračuna občine.
10. člen
(proračunska rezerva)
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini
83.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF v posameznem primeru do
višine 20.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
11. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Del predvidenih prihodkov proračuna v višini 198.500,00 EUR
se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
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Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker
jih ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča občinskemu svetu dvakrat letno, za prvih
šest mesecev najkasneje do konca septembra 2017, za celotno
obdobje leta 2017 pa pri I. obravnavi zaključnega računa za
leto 2017. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika, na
ustrezne proračunske postavke.
12. člen
(posebna pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da s sklepom potrjuje investicijsko
dokumentacijo za namene in v obsegu, določenim v Načrtu
razvojnih programov, pri čemer lahko vrednosti projektov odstopajo za največ 50 %.
Župan je pooblaščen, da v primeru neenakomernega
pritekanja prihodkov odloča o kratkoročni zadolžitvi, vendar
največ do 5 % sprejetega proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
13. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko predstojnik neposrednega uporabnika v letu 2017
odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ
do skupne višine 5.000,00 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
14. 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 2017 lahko zadolži do
višine 500.000,00 EUR.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2017 ne bo izdajala
poroštev.
15. člen
(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 lahko v letu 2017 zadolžijo do skupne višine 50.000,00 EUR
ob predhodnem soglasju občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo
v največji obseg možnega zadolževanja občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(začasno financiranje v letu 2018)
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v letu
2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0007/2016
Lendava, dne 22. februarja 2017
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LITIJA
434.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 –
ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), tretjega odstavka
17. člena in prvega odstavka 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06
in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 14. redni seji dne
22. 2. 2017 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Občini Litija in znižanju plačil staršev
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na
območju Občine Litija znašajo mesečno na otroka:
– v Vrtcu Litija:
Program predšolske vzgoje
1. Dnevni program
– oddelek prvega starostnega obdobja
– oddelek drugega starostnega obdobja
– kombinirani oddelek
2. Posebni program
– razvojni oddelek

Cena programa
(v EUR)
463,19
360,10
383,99
875,79

– v Vrtcu Čebelica:
Program predšolske vzgoje
1. Dnevni program
– kombinirani oddelek

Cena programa
(v EUR)
369,88

– v Vrtcu Polhek Polšnik:
Program predšolske vzgoje
1. Dnevni program
– kombinirani oddelek

Cena programa
(v EUR)
383,16

2. člen
Plačila staršev se določijo na podlagi 24. člena Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10,
40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1,
99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15) in v skladu s tem sklepom. Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v razvojni oddelek, je cena programa za druge enako stare otroke.
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3. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz
1. člena tega sklepa za Vrtec Litija znaša 1,95 EUR. V tem
znesku znaša vrednost zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice
(sadne) 0,09 EUR, kosila 1,17 EUR in popoldanske malice
0,35 EUR.
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz
1. člena tega sklepa za Vrtec Čebelica znaša 1,45 EUR. V tem
znesku znaša vrednost zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice
(sadne) 0,17 EUR, kosila 0,64 EUR in popoldanske malice
0,30 EUR.
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz
1. člena tega sklepa za Vrtec Polhek Polšnik znaša 1,91 EUR.
V tem znesku znaša vrednost zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske
malice (sadne) 0,12 EUR, kosila 1,15 EUR in popoldanske
malice 0,30 EUR.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža za znesek neporabljenih živil. Staršem, ki do
7.00 ure zjutraj obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil z istim dnem.
Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in
občine k ceni programa.
4. člen
Vrtci, v čigar redne oddelke so vključeni otroci s posebnimi potrebami, za katere je zavezanka za plačilo razlike med
ceno programa na otroka in plačilom staršev ter dodatnih
stroškov na podlagi odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi
potrebami Občina Litija, morajo Občino Litija obvestiti o vrsti
in obsegu dodatnih stroškov. Kot dokazilo o upravičenosti do
dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami so dolžni
Občini Litija posredovati kopijo odločbe o usmeritvi otroka s
posebnimi potrebami.
5. člen
Starši otrok, za katere je Občina Litija v celoti dolžna po
veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje
v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti
otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka
najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši so rezervacijo
in odsotnost otroka v vrtcu v času poletnih počitnic dolžni vrtcu
pisno napovedati najpozneje do 31. 05. tekočega leta. Vrtec
je dolžan pri obračunu rezervacij Občini Litija predložiti pisne
napovedi staršev.
Starši lahko tudi izven termina, določenega v prejšnjem
odstavku, uveljavijo rezervacijo, in sicer zaradi odsotnosti otroka v primeru opravičene najmanj enomesečne bolniške odsotnosti otroka. Starši opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z
originalnim zdravniškim potrdilom o odsotnosti otroka v vrtcu
zaradi bolezni.
Starši lahko uveljavijo rezervacijo za edinega ali najstarejšega otroka, ki je vključen v vrtec.
Prispevek staršev za rezervacijo po plačilnih razredih je
naslednji:
Dohodkovni
razred
(iz 24. člena
ZUPJS)
1. plačilni razred
2. plačilni razred
3. plačilni razred
4. plačilni razred
5. plačilni razred
6. plačilni razred
7. plačilni razred
8. plačilni razred
9. plačilni razred

Plačilo staršev
v odstotku od cene
programa
(skladno s 24. členom
ZUPJS)
0%
10 %
20 %
30 %
35 %
43 %
53 %
66 %
77 %

Prispevek
staršev
za rezervacijo
v EUR (dnevno)
0,00
1,20
2,20
3,20
3,80
4,60
5,60
7,00
8,20
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Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Litija po
veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne cene
programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša,
da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije s
strani staršev in ceno programa.
Občina Litija bo za navedene primere in za navedeno
obdobje ter pod pogoji uveljavljanja rezervacij, kot izhaja iz
tega sklepa, tudi za otroke, za katere je po veljavni zakonodaji
zavezanka za doplačilo do polne cene programa, ki so vključeni v vrtce izven območja Občine Litija, pokrila razliko med
cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni za vrtce
teh občin.
6. člen
Starši so dolžni priti po otroka v vrtec v skladu z uro,
ki so jo navedli ob vpisu otroka v vrtec oziroma najkasneje
do izteka poslovnega časa vrtca. V kolikor starši ob koncu
poslovnega časa ne pridejo po svojega otroka, jim vrtec
lahko zaračuna dodatne stroške zaradi podaljšanega varstva otroka. Kot dodatni stroški se v tem primeru upoštevajo
stroški zaposlenih, ki se preračunajo na uro in se staršem
zaračunajo za vsako začeto uro zamude. Višino dodatnih
stroškov določijo vrtci iz 1. člena tega sklepa sami in o njih
tudi seznanijo starše.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in
znižanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 44/15 in 97/15), ki se
uporablja do začetka uporabe tega sklepa.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2017 dalje.
Št. 032-3/2014
Litija, dne 22. februarja 2017
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

MEŽICA
435.

Uradni list Republike Slovenije
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
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:
v EUR
A.

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73
74

II.
40

Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Mežica
(Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na
16. seji dne 15. 2. 2017 sprejel
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ODLOK
o proračunu Občine Mežica za leto 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mežica za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

42
43

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. prorač.
iz sredstev prorač. 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
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso prorač. upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

Proračun
leta 2017
3.057.008
2.433.290
2.031.764
1.792.465
192.089
47.210
0
401.526
298.568
2.007
2.636
0
98.315
135.000
100.000
35.000
0
0
488.718
425.918
62.800
3.282.744
952.597
193.296
31.693
707.608
16.000
4.000
1.238.732
12.850
650.158
145.191
430.533
0
1.043.059
1.039.055
48.356
0
48.356
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III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–225.736
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
400
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
400
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
400
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
44
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 Pov. nam. premož. v jav. skl. in drugih
os. jav. prava, ki imajo premož. v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
400
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
261.304
50
ZADOLŽEVANJE
261.304
500 Domače zadolževanje
261.304
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
124.132
55
ODPLAČILA DOLGA
124.132
550 Odplačila domačega dolga
124.132
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–88.164
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
137.172
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
225.736
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
88.164
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 spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
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1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev, ki se uporabi za izgradnjo kanalizacije,
3. koncesijska dajatev za trajnost na gospodarjenje z
divjadjo in se uporabi za vzdrževanje gozdnih jas, mokrišč in
ramiz za malo divjad.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi
realizaciji.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Razen za investicijske odhodke, za katere je opredeljeno
sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije.
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 in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev 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.
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. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 4.000 €.
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Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.

sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo
dospelostjo, če se s tem: zmanjšajo stroški občinskega dolga
in izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost
makroekonomskim in tržnim tveganjem.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

(zadolževanje v obdobju začasnega financiranja)

9. člen
(odpis dolgov)

15. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 209 €.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

5. POSEBNOSTI RAVNANJA Z OBČINSKIM
IN FINANČNIM PREMOŽENJEM

V obdobju začasnega financiranja Občine Mežica v letu
2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

10. člen

16. člen
(začasno financiranje v letu 2017)

(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

17. člen

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se nalagajo v Banko Slovenije, banke,
hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta delovna sredstva naprej ponuditi
proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.

(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0010/2016
Mežica, dne 15. februarja 2017
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

6. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V proračunu Občine Mežica je predvideno zadolževanje
v višini 261.304 € za financiranje investicij, predvidenih v proračunu za leto 2017.
12. člen
(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 proračunski uporabniki občinskega proračuna,
javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih je ustanoviteljica občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo
in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi
občinski svet in imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne
štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
13. člen
(obseg zadolževanja občine in upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2017 zadolži v višini sklenjenih vseh kreditnih pogodb, ki
imajo soglasje s strani občinskega sveta in Ministrstva za finance.
14. člen
(likvidnostno zadolževanje)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o
najetju likvidnostnega posojila, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za
sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije,
zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine
odobrenih sredstev. Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva

ODRANCI
436.

Odlok o predkupni pravici Občine Odranci
na nepremičninah

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt,
108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 19. ter 109. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet
Občine Odranci na 5. izredni seji dne 22. 2. 2017 sprejel

ODLOK
o predkupni pravici Občine Odranci
na nepremičninah
1. člen
S tem odlokom se določa prednostna pravica Občine
Odranci kot predkupnega upravičenca na nepremičninah na
celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma
predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.
2. člen
Območje poselitve po tem odloku je območje naselje in
območja predvidena za njihovo širitev, ki so kot takšna določena v Odloku o prostorskem redu Občine (Uradni list RS,
št. 124/07, 50/12, 68/13, 79/13, 34/14 in 39/16).
Izven poselitvenega območja lahko Občina Odranci uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, na katerih so
zgrajena ali predvidena infrastrukturna omrežja in objekti občinskega pomena.
3. člen
Območja poselitve ter območja infrastrukturnih omrežij
in objektov, na katerih velja predkupna pravica občine po tem
odloku, so prikazana v kartografskem delu veljavnih prostorskih
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aktov tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v
zemljiškem katastru in jo določiti v naravi.
Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice je na
vpogled na sedežu Občine Odranci.
4. člen
Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice
mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo
občine, da na nepremičnini ne uveljavlja predkupne pravice.
Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve, se
šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja. Občina lastniku nepremičnine na območju predkupne pravice v zakonitem roku na
njegovo zahtevo izda potrdilo, da občina uveljavlja predkupno
pravico in ga obenem obvesti, da mora najkasneje v roku 15 dni
po prejemu potrdila, občini podati pisno ponudbo za prodajo
nepremičnine.
5. člen
O nakupu, uveljavljanju ali neuveljavljanju zakonite predkupne pravice na nepremičninah po tem odloku določa župan.
Pogodba sklenjena v nasprotju z določbami tega odloka
o predkupni pravici občine, je nična.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o
predkupni pravici Občine Odranci na nepremičninah (Uradni list
RS, št. 93/06) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o predkupni pravici Občine Odranci na nepremičninah (Uradni
list RS, št. 33/07).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 94-5IZ/2017
Odranci, dne 22. februarja 2017
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

POSTOJNA
437.

Odlok o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Postojna

Na podlagi 6. in 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni
list RS, št. 93/07 – UPB2, 26/14 – Zkme-1B in 52/16), 4. in
11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter
16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in
53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 20. seji dne 15. 2.
2017 sprejel

ODLOK
o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost
v Občini Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo merila in pogoji, na podlagi katerih za gostinstvo pristojen organ lokalne skupnosti (v
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nadaljevanju: občinska uprava) izda soglasje za obratovanje
gostinskega obrata in kmetije, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času na območju Občine Postojna.
(2) Ta odlok določa tudi obdobje dneva, v okviru katerega
se sme opravljati gostinska dejavnost zunaj gostinskih obratov
na območju Občine Postojna.
2. člen
(1) Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati),
obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in
potrdi pri občinski upravi.
(2) Obratovanje gostinskih obratov izven rednega obratovalnega časa se šteje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
(3) Gostinski obrat lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to predhodno dobi soglasje občinske
uprave, ki o tem odloča na podlagi vloge, v skladu z določili
tega odloka.
II. MERILA IN POGOJI ZA IZDAJO SOGLASJA
K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU
3. člen
(pogoji)
(1) Soglasje za podaljšani obratovalni čas se lahko izda,
če gostinski obrat izpolnjuje naslednje pogoje:
– izpolnjuje vse pogoje za obratovanje v rednem obratovalnem času,
– v preteklih dvanajstih mesecih ni imel zaznanih kršitev
s strani pristojnih služb ali drugih ukrepov v zvezi s kršitvami
obratovalnega časa, javnega reda in miru ter ne gre za kršitve,
do katerih prihaja zaradi obratovanja gostinskega obrata v
podaljšanem obratovalnem času,
– zagotavlja javni red in mir v skladu z zakonom, ki ureja
področje javnega reda in miru, v zvezi z obratovanjem gostinskega obrata in prihodi ter odhodi gostov v in iz gostinskega
obrata ter njegove okolice,
– redno dnevno zagotavlja urejenost in čistočo okolice
gostinskega obrata,
– ima za gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo
za ples oziroma družabni program ustrezno potrdilo, da ima
gostinski obrat izvedeno protihrupno zaščito,
– zagotavlja, da so oziroma bodo zvočne naprave na letnih vrtovih in terasah gostinskega obrata, razen v primerih ko
gre za posebej prijavljene prireditve, utišane na sobno jakost
ali izključene po 22.00 uri.
(2) Ne glede na izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka lahko občinska uprava izdajo soglasja k podaljšanemu
obratovalnemu času gostinskega obrata veže na izpolnjevanje
dodatnih pogojev (ureditev parkirišča, namestitev protihrupne
zaščite, zagotovitev ustrezne prometne varnosti in drugo).
4. člen
(merila)
(1) Pri odločanju o izdaji soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata se upoštevajo naslednja
merila:
– vrsta gostinskega obrata (restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči, osmice …),
– območje/lokacija gostinskega obrata (izven območja
stanovanj oziroma na območju stanovanj),
– poslovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času brez kršitev v preteklih dvanajstih mesecih,
– poslovni interesi gostincev in kmetov,
– možnosti, ki jih gostinski obrat nudi za razvoj turizma v
Občini Postojna.
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5. člen
Pred izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času
občinska uprava opravi ogled gostinskega obrata in o tem
izdela uradni zaznamek.
III. PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
6. člen
(podaljšanje obratovalnega časa na območju stanovanj)
(1) Gostinski obrat, ki je v objektu na območju stanovanj,
katerega redni obratovalni čas je med 6.00 in 22.00 uro, lahko
zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata kot sledi:
Vrsta gostinskega obrata
restavracija, gostilna, kavarna in izletniška kmetija
(osmica, vinotoč, kmečki turizem in podobno),
slaščičarna, okrepčevalnica, bar ter letni vrtovi in terase
teh gostinskih obratov
gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples
oziroma družabni program
gostinski obrati v sklopu objektov, ki nudijo gostom
nastanitev (hotel, motel, penzion, gostišče, prenočišče,
planinski in drugi domovi), kmetije z nastanitvijo
ter gostinski obrati za pripravo in dostavo jedi

Od nedelje do četrtka
jutranji čas
nočni čas

Petek in sobota
jutranji čas
nočni čas

med 5.00
in 6.00 uro

med 22.00
in 24.00 uro

med 5.00
in 6.00 uro

med 22.00
in 1.00 uro

med 5.00
in 6.00 uro

med 22.00
in 24.00 uro

med 5.00
in 6.00 uro

med 22.00
in 2.00 uro

med 22.00
in 6.00 uro

(2) Šteje se, da se gostinski obrat nahaja na območju
stanovanj, v kolikor se nahaja na območju strnjene, pretežno
stanovanjske pozidave (večstanovanjska stavba, soseske s
pretežno stanovanjsko pozidavo …). V primeru dvoma, o tem
odloča občinska uprava.
(3) Šteje se, da se gostinski obrat nahaja v objektu izven
območja stanovanj, če je najmanj 100 metrov oddaljen od prvega stanovanjskega objekta.
(4) Če se gostinski obrat iz prvega odstavka tega člena
nahaja v večstanovanjskih stavbah, lahko po 22.00 uri obratuje
le pod pogojem, da pristojnemu organu predloži pisno soglasje
vseh etažnih lastnikov oziroma najemnikov oziroma uporabnikov posameznih delov z navedbo obratovalnega časa.
(5) Ne glede na določila iz četrtega odstavka tega člena
lahko gostinski obrati, ki obratujejo v mestnem jedru Postojne
(Tržaška cesta do križišča z Globočnikovo ulico, Ljubljanska
cesta do križišča z Notranjsko ulico in del Vilharjeva ulice do
hišne številke 8), zaprosijo za podaljšani obratovalni čas:
Turistična sezona
(od 15. aprila do 30. septembra)
od nedelje
do četrtka
med 22.00
in 24.00 uro

petek
in sobota
med 22.00
in 2.00 uro

Zimska sezona
(od 1. oktobra
do 14. aprila)
od nedelje
petek
do četrtka
in sobota
med 22.00 med 22.00
in 23.00 uro in 1.00 uro

7. člen
(podaljšanje obratovalnega časa izven območja stanovanj)
(1) Gostinski obrati izven območja stanovanj lahko zaprosijo za podaljšanje obratovalnega časa:
Vrsta gostinskega obrata
restavracija, gostilna, kavarna in izletniška kmetija (osmica, vinotoč, kmečki turizem in podobno), slaščičarna,
okrepčevalnica, bar ter letni vrtovi in terase v sklopu teh
gostinskih obratov
gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples
oziroma družabni program
gostinski obrati v sklopu objektov, ki nudijo gostom nastanitev (hotel, motel, penzion, gostišče, prenočišče, planinski in drugi domovi), kmetije z nastanitvijo ter gostinski
obrati za pripravo in dostavo jedi

Od nedelje do četrtka
jutranji čas
nočni čas

Petek in sobota
jutranji čas
nočni čas

med 5.00
in 6.00 uro

med 22.00
in 1.00 uro

med 5.00
in 6.00 uro

med 22.00
in 3.00 uro

med 5.00
in 6.00 uro

med 22.00
in 24.00 uro

med 5.00
in 6.00 uro

med 22.00
in 5.00 uro

med 22.00
in 6.00 uro
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8. člen
(1) Gostinski obrat lahko brez soglasja k podaljšanemu
obratovalnemu času obratuje dlje, kot traja redni oziroma podaljšani obratovalni čas:
– na dan pred prazniki, določenimi z zakonom,
– ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat),
– ob občinskem prazniku Občine Postojna (gostinski
obrati v mestu Postojna),
– drugih krajevnih praznikih (ob godu farnega ali vaškega
zavetnika – shod) ter
– prireditvah, če je soorganizator le-teh Občina Postojna
ali krajevne skupnosti, in sicer do ure, ki je določena kot čas
trajanja javne prireditve v odločbi.
Ob drugih priložnostih pa lahko gostinski obrat obratuje
dlje, kot traja redni oziroma podaljšani obratovalni čas le ob
soglasju občinske uprave.
(2) Gostinec oziroma kmet mora občinski upravi predhodno pisno sporočiti datum pustovanja oziroma martinovanja,
kadar bo izkoristil možnost iz prejšnjega odstavka tega člena.
9. člen
(enkratno podaljšanje obratovalnega časa)
(1) Ne glede na določbe 6. in 7. člena tega odloka in ne
glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu
času, lahko gostinec oziroma kmet zaprosi za enkratno soglasje za prekoračitev obratovalnega časa (v nadaljnjem besedilu:
enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa).
(2) Enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa
je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu odvijajo
prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in podobno) ali prireditve širšega pomena (festivali, lokalni prazniki in
podobno).
(3) Za restavracijo, gostilno, kavarno ali izletniško kmetijo
na posebno vlogo gostinca oziroma kmeta, ob prireditvah zaprtega tipa, občinska uprava izda do 20 soglasij v koledarskem
letu za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa do 5.00 ure
naslednjega dne. Za okrepčevalnico ali bar se lahko izda do
20 soglasij v koledarskem letu za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa do 3.00 ure naslednjega dne. Soglasje iz tega
odstavka se lahko izda za gostinske obrate, ki imajo prijavljen
redni oziroma podaljšani obratovalni čas in pri katerih ni bilo
ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa.
(4) Za izdajo enkratnega soglasja k podaljšanju obratovalnega časa mora gostinec oziroma kmet zaprositi z vlogo za
izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem času ob enkratni priložnosti, ki jo potrdi občinska uprava,
najmanj osem dni pred prireditvijo iz prejšnjega odstavka. K
vlogi mora gostinec oziroma kmet priložiti soglasje organizatorja prireditve, v kolikor ni organizator sam.
(5) Enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa
je vezano na točno določen datum.
(6) Če je bilo enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa izdano zaradi prireditve zaprtega tipa, je gostinec
oziroma kmet dolžan poskrbeti, da v času prireditve v gostinski
obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
IV. POSTOPEK ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU
OBRATOVALNEMU ČASU
10. člen
(1) Za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu
času gostinskega obrata gostinec oziroma kmet zaprosi s
predpisano vlogo, ki jo občinski upravi predloži najmanj petnajst dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
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11. člen
(1) V primeru vloge za podaljšan obratovalni čas iz prejšnjega člena mora gostinec oziroma kmet vlogi priložiti tudi:
– najemno pogodbo z lastnikom objekta oziroma soglasje
lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja, če gostinec oziroma kmet ni lastnik gostinskega obrata oziroma ima
le-tega v najemu;
– najemno pogodbo oziroma soglasje lastnika površin zunaj zaprtega dela gostinskega obrata (letni vrtovi, terase in podobno), na katerih se opravlja gostinska dejavnost, če gostinec
oziroma kmet ni lastnik teh površin oziroma ima le-te v najemu;
– soglasje upravljavca večnamenskega objekta, če je
gostinski obrat v poslovno trgovskem centru ali podobnem
večnamenskem objektu;
– druga dokazila, potrebna za izvrševanje tega odloka.
(2) Pristojni organ občinske uprave zaprosi krajevno skupnost, na območju katere se gostinski obrat nahaja, za mnenje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata.
Krajevna skupnost mora izdati svoje mnenje z obrazložitvijo
najkasneje v petnajstih dneh od prejema pisne vloge za izdajo
mnenja. V primeru, da krajevna skupnost ne poda mnenja v
prej navedenem roku, se šteje, da je mnenje pozitivno.
(3) Če občinska uprava ugotovi, da:
– gostinec oziroma kmet ne razpolaga z dokumentacijo iz
prvega odstavka tega člena ali
– obratovalni čas v vlogi za izdajo soglasja za obratovanje
v podaljšanem obratovalnem času ni prijavljen skladno z merili
iz 6. in 7. člena tega odloka ali
– sta bili v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo
vloge iz prejšnjega člena pri poslovanju gostinskega obrata
s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljeni dve
ali več kršitev iz naslova prekoračitve obratovalnega časa ali
motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu oziroma
njegovi okolici ali
– gostinski obrat ne izpolnjuje pogojev iz 3. člena tega
odloka,
vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času z odločbo deloma ali v celoti zavrne.
(4) Z odločbo iz prejšnjega odstavka občinska uprava
določi tudi spremenjen obratovalni čas gostinskega obrata.
Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
12. člen
(1) Občinska uprava izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času za obdobje do izteka tekočega koledarskega
leta oziroma do izteka naslednjega koledarskega leta, če je
vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za naslednje koledarsko leto vložena v mesecu
decembru tekočega leta.
(2) Z dnem izteka veljavnosti soglasja iz prejšnjega odstavka gostinski obrat izgubi pravico do poslovanja v podaljšanem obratovalnem času.
V. PREKLIC SOGLASJA K PODALJŠANEMU
OBRATOVALNEMU ČASU
13. člen
(1) Občinska uprava lahko že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata z odločbo
prekliče, če sta v preteklih dvanajstih mesecih s pravnomočno
odločbo pristojnega organa ugotovljeni najmanj dve kršitvi iz
naslova prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega
reda in miru v gostinskem obratu oziroma njegovi okolici.
(2) Če gostinec oziroma kmet na podlagi ugotovljenih
kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa
predlaga skrajšanje obratovalnega časa na redni obratovalni
čas. Soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času ali enkratno soglasje k podaljšanemu
obratovalnemu času lahko ponovno pridobi po preteku treh
mesecev od skrajšanja obratovalnega časa, če v tem času ni
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bilo ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa.
(3) V primeru izdaje odločbe o preklicu soglasja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času
lahko gostinec oziroma kmet po preteku enega leta od dokončnosti odločbe ponovno zaprosi za podaljšanje obratovalnega
časa, pod pogojem, da v tem času ni bilo ugotovljenih kršitev
javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa.
(3) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena občinska
uprava določi tudi spremenjen obratovalni čas gostinskega
obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
VI. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ
GOSTINSKEGA OBRATA
14. člen
(1) Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata (npr. v mestnem jedru in podobno) med turistično
sezono. Na podlagi pridobljenega soglasja občinske uprave pa
lahko tudi v zimski sezoni.
(2) Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega
obrata v premičnih objektih.
15. člen
(1) Gostinska dejavnost iz prvega odstavka prejšnjega
člena se na območju Občine Postojna lahko opravlja znotraj
naslednjega časovnega okvira:
Območje stanovanj
od nedelje
petek
do četrtka
in sobota
med 9.00
med 9.00
in 24.00 uro
in 1.00 uro

Izven območja stanovanj
od nedelje
petek
do četrtka
in sobota
med 9.00
med 9.00
in 24.00 uro
in 1.00 uro

VII. PREHODNE in KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini
Postojna (Uradni list RS, št. 121/08, 60/13).

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu
Občine Postojna
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta)
S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13,
58/13, 17/14, 15/15, 27/16).
2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta)
Predvidene spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo
na enote urejanja prostora s podrobno namensko rabo IG – območja gospodarskih con: PO-006, PO-014, PO-015, PO-025,
PO-031, PO-032, PO-055, PO-154, PO-155, BE-013, BE-014,
MO-006, PR-028, PR-030, PR-033, PR-034, PR-035, PR-037,
PR-038, RA-013, RA-014, RA-022 in SL-001.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
3. člen
V 105. členu se v tabeli »IG – območje gospodarske
cone« briše »FZOP nad 20 %«, ki se nadomesti s »FZOP –
10 % v ta faktor so lahko vključena tudi ozelenjena parkirišča«.
4. člen
V Prilogi 1 se pod točko 1. Območje urbanističnega načrta
Postojna s Staro vasjo, Zalogom in Velikim Otokom v enoti
PO-155 (za Livom) briše zadnje tri alineje, ki določajo faktor
zazidanosti, faktor izrabe in faktor odprtih zelenih površin.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se zaključijo po dosedaj veljavnem odloku, razen če so določila tega
odloka v korist vlagatelju.

5. člen
Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna so stalno na vpogled pri občinski službi
za urejanje prostora Občine Postojna.

18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2013
Postojna, dne 15. februarja 2017

Št. 3505-13/2010-9
Postojna, dne 15. februarja 2017

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

438.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine
Postojna

Na podlagi 53.a 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, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je Občinski
svet Občine Postojna na 20. seji dne 15. 2. 2017 sprejel

Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

439.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesijah na področju javnih služb
vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih
površin v Občini Postojna

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 –
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ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 6., 14. in 15. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09) ter 16. člena Statuta Občine
Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet
Občine Postojna na 20. redni seji dne 15. 2. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesijah na področju javnih služb
vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin
v Občini Postojna
1. člen
V Odloku o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 53/09 in 18/14; v nadaljnjem besedilu: Odlok) se
3. točka prvega odstavka 1. člena črta.
Besedilo drugega odstavka 1. člena Odloka se spremeni,
tako da se glasi:
»Lokalna gospodarska javna služba iz 1. točke prvega
odstavka (v nadaljevanju: javna služba) se izvaja na celotnem
območju Občine Postojna, lokalna gospodarska javna služba iz
2. točke prvega odstavka se izvaja na območju mesta Postojna
in naselja Prestranek.«
2. člen
V 4. členu Odloka se črta tretji odstavek, dosedanji četrti
odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2009
Postojna, dne 15. februarja 2017
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

SEVNICA
440.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica

Na podlagi 61.a in 96. 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, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12,
76/14 – odl. US in 15/15 – ZUUJFO) ter 8. in 18. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet
Občine Sevnica na 20. redni seji dne 15. 2. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
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2. člen
(vsebina SDZN)
Odlok o SDZN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Besedilo Odloka o SDZN
(B) Kartografski del
– Izsek iz Občinskega prostorskega načrta
Občine Sevnica
1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom
1:500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:500
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja
1.500
– Situacija obstoječega stanja
1:500
– Zazidalna situacija, Prerez A-A
1:500
– Prikaz regulacijskih elementov
1:500
– Načrt parcel z zakoličbo
1:500
– Situacija prometne ureditve
1:500
– Situacija infrastrukture
1:500
– Prikaz vplivov na sosednja območja
1:500
– Obramba ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami
1:500
(C) Priloge
– Prikaz stanja prostora
– Sklep o začetku postopka priprave SDZN
– Odločba Ministrstva za okolje in prostor
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost – zloženka
– Obrazložitev in utemeljitev SDZN
– Strokovne podlage
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Stališča do pripomb z javne razgrnitve
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Okoljsko poročilo
– Seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi SDZN.
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Parcela, ki je namenjena gradnji je zemljišče na katerem so že zgrajeni ali se gradijo objekti vključno z urejenimi
površinami, ki služijo temu objektu.
(2) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji (FZ), se
določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino
parcele, namenjene gradnji. V izračunu FZ se upoštevajo vsi
objekti na parceli, tudi nezahtevni in enostavni objekti, ki imajo
enega ali več prostorov in v katere lahko vstopi človek.
II. UREDITVENO OBMOČJE IN PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Območje urejanja z odlokom o SDZN leži jugozahodno
od Savske ceste, v območju industrijske cone Sevnica.
(2) Območje urejanja z odlokom o SDZN obsega zemljišča s parcelno št.: 325/5, 325/39, 325/41 in 325/42, 332/1-del,
349/2-del, 349/1-del, 328/4-del, 328/5-del, 325/32-del,
325/15-del, 325/33-del, 325/19-del, 325/34, 325/1-del,
318/6-del, 318/7-del, 318/8, 318/9, vse k.o. 1379 Sevnica.
(3) Skupna površina območja obravnavanega območja
je cca 0,6 ha.

1. člen

5. člen

(splošne določbe)

(ureditve izven območja odloka o SDZN)

S tem odlokom se določijo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list
RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16), ki jih je izdelal PROPLAN,
Ivanka Kraljič, s.p., pod številko projekta SDZN-04/15, januar
2017 (v nadaljevanju: odlok o SDZN).

Izven obravnavanega območja urejanja se izvede:
– priključek na obstoječo javno razsvetljavo s potekom
trase preko zemljiških parcel št. 325/1, k.o. 1379 Sevnica;
– priključek na telekomunikacijsko omrežje preko zemljiških parcel št. 325/1, 325/19, 318/6, k.o. 1379 Sevnica.
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6. člen
(skupno vplivno območje)
Skupno vplivno območje obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelno št.:
325/5, 325/39, 325/41 in 325/42, 332/1-del, 349/2-del,
349/1-del, 328/4-del, 328/5-del, 325/32-del, 325/15-del,
325/33-del, 325/19-del, 325/34, 325/1-del, 318/6-del, 318/7-del,
318/8, 318/9, vse k.o. 1379 Sevnica.
7. člen
V prvem odstavku 5. člena se spremeni naslednje:
– v drugi alineji se črta beseda »pomožnih« in nadomesti
z besedno zvezo »nezahtevnih ter enostavnih«.
– na koncu besedila šeste alineje se doda beseda »legalizacije«.
Na koncu 5. člena se črta besedilo zadnjega odstavka.
8. člen
V prvem odstavku 10. člena (V. Območje obrti in servisnih
dejavnosti) se na koncu besedila namesto pike doda vejica in
novo besedilo, ki se glasi: »in obstoječim dejavnostim v legalno
zgrajenih objektih.«.
V drugem odstavku 10. člena se v prvem stavku za besedo »obstoječa« doda nova beseda »legalna«.
V tretjem odstavku 10. člena se besedilo zadnjega stavka
črta in nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Jugozahodno od Savske ceste (odsek JP 594292) se na parcelah
št. 325/39, 325/42, 325/41, 318/8 in 325/5, vse k.o. 1379 Sevnica
dovoljuje poleg navedenega v prvem in drugem odstavku tega
člena, tudi opravljanje nastanitvene dejavnosti (samski dom) v
obstoječih objektih ter gradnja novih objektov, ki so proizvodni ali
poslovni z možnostjo ureditve bivalnih prostorov do največ 49 %
bruto etažne površine objekta. Dovoljena je postavitev zaščitne
ograje, ki je transparenta, višine do 2,5 m do parcelne meje, pod
pogojem, da ne ovira preglednosti na cesti.«.
V četrtem odstavku 10. člena se črta besedilo drugega
stavka.
Besedilo devetega odstavka 10. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Pri načrtovanju novih objektov (tudi dozidav) upoštevati
obstoječe gradbene linije ali v grafičnih prilogah določene gradbene meje, urbanistične, krajinske in arhitektonske značilnosti
območja, novi objekti (tudi nadzidave) so višinsko prilagojeni
obstoječi pozidavi, smeri slemen, oblike in nakloni streh so
usklajeni z obstoječo pozidavo.«.
Na koncu dvanajstega odstavka 10. člena se doda nov
stavek, ki se glasi: »Če ni mogoče zagotoviti zadostno število
parkirnih mest na gradbeni parceli, se lahko koristijo javne
parkirne površine.«.
Na koncu trinajstega odstavka 10. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Na parcelah št. 325/39, 325/42, 325/41, 318/8
in 325/5, vse k.o. 1379 Sevnica so dovoljene tudi drugačne tlorisne oblike objektov, višina objektov je največ 10,00 m (npr. višina
slemena, atike ipd., v višino se ne štejejo dimniki in podobni
inštalaterski elementi), nad koto urejenega terena ob objektu.«.
9. člen
Na koncu 18. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Horizontalni gabariti objektov na parcelah št. 325/39,
325/42, 325/41, 318/8 in 325/5, vse k.o. 1379 Sevnica morajo
biti znotraj gradbene meje, ki je prikazana v grafičnih prilogah,
mora se upoštevati faktor zazidanosti Fz = 0,8. Vertikalni gabariti stavb so največ 10,00 m nad koto urejenega terena ob
stavbi. Kote pritličij so določene v grafičnih prilogah, možno je
odstopanje za +50 cm, oziroma je lahko kota pritličja v nivoju
s prometnimi površinami. Tlorisni in vertikalni gabariti nezahtevnih in enostavnih objektov na parcelah št. 325/39, 325/42,
325/41, 318/8 in 325/5, vse k.o. 1379 Sevnica morajo biti usklajeni z veljavnimi predpisi, ki urejajo gradnjo tovrstnih objektov.
Kolenčni zid je višine največ 40 cm.«.
10. člen
Besedilo prvega odstavka 19. člena se spremeni tako, da
se na novo glasi:
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»Strehe vseh vrst objektov so lahko ravne, enokapnice
in dvokapnice, ki so naklona največ 42°, oziroma se strehe
in nakloni strešin prilagajajo obstoječi pozidavi. Na strehi je
dovoljeno postavljati strešna okna, svetlobne trakove ipd. ter
instalacijske elemente in opremo. Pri nizkih naklonih je lahko
streha skrita za masko.«.
11. člen
Besedilo prvega odstavka 20. člena se spremeni tako, da
se na novo glasi:
»Fasade vseh vrst objektov so svetlejših tonov, dovoljene
so barvne kombinacije in različne fasadne obloge.«.
12. člen
V tretjem odstavku 22. člena se v prvem stavku za besedno zvezo »4 m,« doda novo besedilo, ki se glasi: »oziroma
je določen z gradbeno mejo« in se na koncu stavka zaključi s
piko. Nadaljnji del besedila tega odstavka se črta in nadomesti
z novim, ki se glasi: »Dovoljeni so manjši odmiki ob pridobitvi
soglasja lastnika sosednjega zemljišča in ob upoštevanju zdravstveno tehničnih, požarno varstvenih in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.
13. člen
Na koncu 23. člena se doda nov odstavek z besedilom,
ki se glasi:
»Ob vseh prometnicah je dovoljena gradnja pločnikov za
pešce.«.
14. člen
Na koncu 28. člena se doda nov stavek z besedilom, ki
se glasi: »Če ni mogoče zagotoviti zadostno število parkirnih
mest na gradbeni parceli, se lahko koristijo javne parkirne
površine.«.
15. člen
Na koncu 29. člena se doda nov stavek z besedilom, ki
se glasi: »Dovoljene so rekonstrukcije, ukinitve in prestavitve
obstoječih vodovodnih vodov.«.
16. člen
V 30. členu se črta besedilo drugega odstavka in nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi:
»Vse odpadne vode se vodijo preko zbirnega kanala na
centralno čistilno napravo na Logu. Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti grajeni vodotesno.«.
Črta se tekst šestega odstavka 30. člena.
17. člen
V 40. členu se črta obstoječi naslov »Obramba in zaščita«
in nadomesti z novim tako, da se glasi:
»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.
Na koncu 40. člena se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Zemljišče na parcelah št. 325/39, 325/42, 325/41, 318/8 in
325/5, vse k.o. 1379 Sevnica, se ne nahaja na območju vodnih zemljišč in vodotokov, ter ne posega na območje varstva
pitne vode, erozijsko in plazovito območje. Zemljišča so na
poplavnem območju razreda preostale poplavne nevarnosti
reke Save.«.
18. člen
Na koncu besedila prvega odstavka 41. člena se namesto
pike doda vejica in novo besedilo, ki se glasi: »oziroma znotraj
gradbene meje, upoštevajoč faktor zazidanosti.«.
19. člen
Spremeni se besedilo 44. člena, tako da se na novo glasi:
»Odlok o SDZN je v času uradnih ur na vpogled na Občini
Sevnica in Upravni enoti Sevnica.«.
20. člen
Spremeni se besedilo 45. člena, tako da se na novo glasi:
»Nadzor nad izvajanjem odloka o SDZN izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.«.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

21. člen
Črta se besedilo 46. člena. Obstoječi 47. člen se preštevilči v 46. člen.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0006/2015
Sevnica, dne 16. februarja 2017

Stran

1473

17/16; v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni sedma alinea
2. člena tako, da se glasi:
»– Osnovna šola Tržišče
sedež: Tržišče 47.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007–0001/2016
Sevnica, dne 16. februarja 2017

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

441.
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Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov Občine Sevnica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45I/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00
– ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16
– popr.) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 20. redni
seji dne 15. 2. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov
Občine Sevnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih
zavodov Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB,

442.

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v javnih vrtcih na območju Občine
Sevnica

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 2., 4., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05)
in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15
– UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 20. redni seji dne
15. 2. 2017 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov
v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
1. člen
Cene dnevnih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica znašajo mesečno na otroka po posameznih programih od 1. februarja 2017 dalje:
v EUR

Vrtec Ciciban Sevnica
VVE pri OŠ Blanca
VVE pri OŠ Krmelj
VVE pri OŠ Šentjanž

Oddelek 1. st. obdobja
1–3 let
473,75
390,79
472,14
/

Oddelek 2. st. obdobja
3–4 let
367,48
/
359,55
/

2. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 1,85 evra. Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten
in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil od naslednjega sporočenega dne dalje. Tako
znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike
med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna
skupnost zavezanka.
Vsako odsotnost otroka morajo starši javiti prvi dan odsotnosti do 8.00 ure.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sevnica po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje
v vrtcu, lahko:
– uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj
en mesec in največ dva meseca. Starši plačajo rezervacijo
v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o

Oddelek 2. st. obdobja
3–6 let
343,55
311,84
337,44
/

Kombiniran
oddelek
385,01
326,12
/
377,98

plačilu staršev za program, v katerega je bil otrok vključen
pred začasno odjavo. Podlaga za plačilo razlike v ceni občine
zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za
neporabljena živila in plačilom staršev;
– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi opravičene najmanj enomesečne bolniške odsotnosti otroka, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o
plačilu staršev za program, v katerega je otrok vključen.
Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije
obvestijo vrtec najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega
otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se
ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Sevnica po
veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko
uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti
razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru
pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
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4. člen
Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. avgusta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, Občina Sevnica
vrtcem, katerih je ustanoviteljica, krije ceno programa za vsakega izpisanega otroka, zmanjšano za stroške živil.
5. člen
V primeru vpisa ali pravočasnega izpisa otroka se plačilo
staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti
otroka v vrtcu.
Za enotno obračunavanje znižanja oskrbnine se dnevna
oskrbnina izračuna tako, da se mesečno določena cena programa deli v skladu s koledarjem delovnih dni.
Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka
iz dnevnega varstva za več kot 15 minut dnevno, se zaračuna
zamudna ura, ki jo določi strokovna služba zavoda.
6. člen
Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za
vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini 10 %
od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se
poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru,
da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se
akontacija ne vrne.
7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju
Občine Sevnica, št. 602-0013/2015, z dne 18. 2. 2016 (Uradni
list RS, št. 17/16).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. februarja 2017
dalje.
Št. 602-0012/2016
Sevnica, dne 16. februarja 2017
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

443.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05
– ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
20/11 Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15) in
18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 –
UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 20. redni seji dne
15. 2. 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za naslednje parcele:
– parc. št. 2672/8, 2672/9, 2672/10, 2672/11, 2672/12,
2672/13, 2672/14, 2672/15, 2672/16, 2672/19, 2672/20,
2672/23, 2672/27, 2672/32, 2672/33, 2672/34, 2672/38,
2672/39, 2672/41, 2672/44, 2672/45, 2672/46, 2672/47,
2672/49 in 2672/51, vse k.o. 1393 Studenec,
– parc. št. 1017/8 in 1017/10, obe k.o. 1368 Poklek,
– parc. št. 1245/5 k.o. 1384 Šentjanž,
– parc. št. 1331/6 in 1332/3, obe k.o. 1361 Podgorje,
– parc. št. 669/2 in 669/4, obe k.o. 1377 Blanca,

Uradni list Republike Slovenije
– parc. št. 2536/7 in 2536/8, obe k.o. 1391 Log,
– parc. št. 1500/16 k.o. 1379 Sevnica in
– parc. št. 861/46 k.o. 1380 Šmarje.
2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska
pravica na ime OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0017/2008, 7113-0046/2008,
7113-0012/2010, 7113-0030/2012,
7113-0115/2014, 7113-0124/2015,
7113-0001/2016, 7113-0089/2016
Sevnica, dne 16. februarja 2017
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

SLOVENSKE KONJICE
444.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta industrijska cona
Slovenske Konjice Baumuller, Banex

Na podlagi 23., 27. in 34. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP in 106/10 popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)
in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 87/15 in 12/16 – popravek) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na redni 22. seji dne 16. 2. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta industrijska cona Slovenske Konjice
Baumuller, Banex
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Industrijska cona Slovenska Konjice Baumuller, Banex
(Uradni list RS, št. 61/02) se 2. člen dopolni z zadnjim odstavkom, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz 1. člena,
ki ga je izdelal Biro 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p.,
s številko 08/16-ZN/SP, je sestavni del odloka in vsebuje:
– Tekstualni del
– Grafični del
– Smernice in mnenja z ostalimi prilogami.«
II. MEJA IN VELIKOST OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
2. člen
Dopolni se 3. člen odloka tako, da se na koncu člena doda
odstavek, ki se glasi:
»Območje obravnave leži na dvorišču med obstoječimi objekti Baumuller, z mejo potisnjeno do fasad obstoječih
objektov na severni, vzhodni in južni strani. Zahodno se meja
obravnave pokriva s parcelno mejo, ki meji na državno cesto
parc. št. 1610/1 k.o. Slovenske Konjice.

Uradni list Republike Slovenije
Površina območja urejanja meri približno 2156 m2 in zajema parcele številka 1461/1 v celoti in 1466/5, 1466/10, 1466/9
po delih vse k.o. 1115 Slovenske Konjice. Meje zemljiških
parcel so delno urejene.«
III. URBANISTIČNO ARHITEKTONSKA ZASNOVA,
GABARITI IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
3. člen
Za 4.a členom se doda nov 4.b člen, ki se glasi:
4.b člen
(1) Urbanistična zasnova določa lokacijo novega skladišča in odprte nadstrešnice, dovozov in manipulativnih površin.
Novo predvideni objekti predstavljajo zapolnitev prostih površin
ob obstoječih proizvodnih površinah in oblikujejo z obstoječimi
smiselno gradbeno in funkcionalno celoto ter zaokrožuje funkcionalno celoto/proces dejavnosti Baumüller.
(2) Lokacija, gabariti objektov, tolerance:
Novi objekt bo na parceli št. 1461/1, 1466/5, 1466/10 in
1466/9 vse k.o. 1115 Slovenske Konjice. Objekt bo skupne velikosti 21,00 m x 27,20 m s toleranco +- 2,00 m v razpoložljivih
smereh.
Zaprti del objekta bo velikosti 21,00 m x 17,70 m +- 2,00 m
v razpoložljivih smereh.
Odprti del objekta bo velikosti 21,00 m x 9,50 m, +- 2,00 m
v razpoložljivih smereh.
V prvi fazi bo zgrajen zaprti del – skladiščni prostor. Nadstrešnica bo zgrajena v drugi fazi.
(3) Pogoji za oblikovanje
Objekt bo montažne izvedbe, podolgovate oblike, etažnosti P. Višina do slemena bo 8.00 m s toleranco +- 2,00 m.
Sleme ne sme biti višje od slemen na okoliških objektih (10 m).
Oblikovanje zunanje podobe in okolje
Streha objekta bo dvokapnica, naklona od 6° do 12°.
Objekt bo sodobno oblikovan, posebnih pogojev ni, želeno je
arhitekturno oblikovanje objekta, material in barva strehe se
prilagodi obstoječima objektoma. Streha mora biti v nereflektirajoči izvedbi.
(4) Pogoji za zunanje ureditve
Prostor na zahodni strani pred skladiščem služi kot asfaltirani plato za manipulacijo. Na novo se uredi obcestna ograja
na mejo s cesto, postavljena v liniji obstoječe obcestne žične
ograje, kjer se zgradijo v ograji drsna vrata.
IV. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
4. člen
Za 5.a členom se doda nov 5.b člen, ki se glasi:
5.b člen
(1) Območje obravnave se nahaja v varovalnem pasu
regionalne ceste III. reda št. 688 na odseku 1231 Slovenske
Konjice–Žiče od km 0,570 do km 0,610 (po tablici levo v smeri
stacionaže ceste). Lokacija je izven naselja, vendar je omejitev
hitrosti 60 km/h, PDLP je cca 3800 vozil/dan (Promet 2014 – vir
DRSI).
(2) Pri načrtovanju posegov in objektov se naj uporablja
veljavna zakonodaja, predpisi in tehnične specifikacije, ki se
nanašajo na gradnjo, upravljanje in vzdrževanje javne ceste.
(3) Načrtovana prostorska ureditev zagotavlja varno odvijanje prometa vseh udeležencev. S posegom v varovalni pas
ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste in
prometa na njej.
(4) V vplivnem območju državne ceste in varovalnem
pasu ne bo novih posegov. Cestni priključek je izveden po
veljavnem ZN. Nova gospodarska javna infrastruktura ne bo
napeljana v varovalnem pasu. Predvidena umestitev skladišče, nadstreška in ureditev oziroma preureditev obstoječega
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cestnega priključka na regionalno cesto je ustrezna. Obstoječi
cestni priključek se spremeni samo v izvozni priključek sistema desno – desno z drsnimi vrati v liniji obstoječe cestne
ograje.
(5) Posegi ne vplivajo negativno na območje državne
ceste in promet na njej. Predvideni posegi morajo biti usklajeni
z obstoječo ureditvijo državne ceste. V primeru rekonstrukcije
državne ceste ali v primeru, da bi to zahtevale prometno varnostne razmere, je posamezni investitor/naročnik/pripravljavec
prostorskega akta, dolžan posege na tangiranem območju
uskladiti s projektom rekonstrukcije ceste in zahtevami upravljavca državne ceste. Zaradi posega ne bo ogrožena stabilnost cestnega telesa, ker s posegom ne segamo v cestno telo.
V cestni svet, cestno telo, zračni prosto, parcelo državne ceste
ne bodo položeni novi infrastrukturni vodi. Vpliva na državno
cesto zaradi načrtovane gradnje ne bo.
V. POGOJI ZA KOMUNALNO, ENERGETSKO
IN TELEKOMUNIKACIJSKO UREJANJE
5. člen
Za 5.b členom se doda nov 5.c člen, ki se glasi:
5.c člen
(1) Vodovod
Obstoječi objekt Baumüller se oskrbuje s pitno vodov iz
javnega vodovoda preko obstoječega vodovodnega priključka.
V skladiščnem objektu ne bo vodovodnega priključka.
(2) Kanalizacija
Komunalne odpadne vode v skladišču ne nastajajo.
Neobremenjene meteorne vode iz strehe in očiščene meteorne vode iz asfaltiranih površin se priključujejo na obstoječo
interno kanalizacijo z iztokom v vodotok Dravinjo.
Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod
v naselju Slovenske Konjice ne odgovarja za nastalo škodo
zaradi morebitnih preplavitev objektov iz obstoječe interne
kanalizacije. Količina padavinskih vod se ne bo povečala (prej
asfaltirana površina).
V fazi postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobi investitor pri izvajalcu javne službe soglasje na projektno
dokumentacijo faze PGD.
(3) Elektrika
Predvidena je priključitev na javno elektroenergetsko
omrežje preko obstoječega priključka v skladu s smernicami
št. 3901-33/2016-2 dne 11. 7. 2016. Dokončno lokacijo trase
elektroenergetskih vodov in kabelske kanalizacije je potrebno
določiti na licu mesta v sodelovanju skujaj z OE Slovenska
Bistrica. Priključna/zakupljena moč 360 kW zadošča za nove
potrebe in se ne bo povečala.
(4) Plin
Območje prečka obstoječ plinski priključek za kotlovnico,
ki ga je potrebno ustrezno zaščititi oziroma prestaviti. Skladišče se ne bo ogrevalo. Pri projektiranju nove komunalne
infrastrukture je potrebno upoštevati predpisane odmike med
plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.
(5) TK vodi
Na območju posega poteka obstoječe bakreno in optično
TK omrežje ter kabelska kanalizacija, ki bo zaradi gradnje
ogroženo. Trase obstoječih naročniških telekomunikacijskih kablovodov se določijo z zakoličbo. Glede na pozidavo oziroma
komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika
Telekom Slovenije d.d.. Novi objekti ne bodo priključeni na TK
omrežje.
V primeru priključitve se vrsta prenosnega medija (baker,
optika), mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike TK omrežja določijo glede na potrebe in možnosti
v projektnih pogojih. V telekomunikacijskih kabelskih ceveh in
jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez
soglasja Telekom Slovenije d.d..
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VI. VODNOGOSPODARSKI POGOJI
6. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
Vpliv posega na vodni režim in stanje voda:
V prostorskem aktu mora biti ustrezno obdelana in prikazana:
– Zunanja ureditev s prikazom pozicije objektov, ureditev
okolice in vsa obstoječa in nova komunalna oprema.
– Predvidena rešitev odvoda vseh vrst odpadnih vod.
– Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan vodotesno in grajen v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih
odpadnih in prečiščenih padavinskih vod. Komunalne vode ne
nastajajo.
– Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list
RS, št. 98/15) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 64/12, 64/14 in 98/15).
– Odvajanje padavinskih vod s parkirišč in manipulativnih
površin je obstoječe in ni predmet te spremembe, ker se asfaltirane površine s to spremembo zmanjšajo na račun novega
objekta (streha).
– Tla v predvidenem objektu (skladišče, nadstrešnica)
morajo biti načrtovana brez talnih izpustov, v primeru izvedbe
le-teh, pa morajo biti odpadne padavinske vode speljane po vodotesnem sistemu preko lovilca olj in usedalnika v kanalizacijo
za padavinske odpadne vode.
VII. VARSTVO OKOLJA
7. člen
Za 3.a členom se doda nov 3.b člen, ki se glasi:
Ravnanje z odpadki
Investitor je dolžan na svojem zemljišču na svoje stroške
urediti ustrezno dimenzionirano odjemno mesto za zbiranje in
odvoz ločenih frakcij, vključno z nabavo posod za odpadke.
Ureditev odjemnega mesta mora zadostiti določilom odloka za
odpadke in omogočiti ločeno zbiranje odpadkov ter ustrezati
vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno z vizualno in
mehansko zaščito proti vetru.
Za predmetno območje investitorja Baumuller je že urejeno zbiranje komunalnih odpadkov.
VIII. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN industrijska cona
Slovenske Konjice Baumuller, Banex je stalno na vpogled na
Občini Slovenske Konjice.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0007/2016(131)
Slovenske Konjice, dne 16. februarja 2017
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
445.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu
za območje Špitaliča, Doline sv. Janeza
do vključno Kartuzije Žiče

Na podlagi 57. 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, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 28. člena
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15
in 12/16 – popravek) je župan Občine Slovenske Konjice
sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o ureditvenem načrtu za območje
Špitaliča, Doline sv. Janeza do vključno Kartuzije
Žiče
(Uradni list RS, št. 87/99)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Ob naselju Špitalič je zgrajeno igrišče s pripadajočimi
objekti, ki pa ga ni bilo možno legalizirati, dokler ni imelo
podlage v sprejetem Občinskem prostorskem načrtu Občine
Slovenske Konjice, kjer je zemljišče postalo stavbno.
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o
ureditvenem načrtu za območje Špitaliča, Doline sv. Janeza do
vključno Kartuzije Žiče (Uradni list RS, št. 87/99) so legalizirati
igrišče s spremljajočimi objekti v Špitaliču.
Pravna podlaga za izdelavo prostorskega akta je Zakon o
prostorskem načrtovanju – ZPNačrt in Občinski prostorski načrt
Občine Slovenske Konjice.
2. Območje prostorskega akta
Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16), je območje
opredeljeno kot stavbno zemljišče.
Območje igrišča s spremljajočimi objekti se po Občinskem
prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice nahaja znotraj
površine MOEUP AP4/007 in je po PNRP stavbno zemljišče z
oznako ZS površine za oddih, rekreacijo in šport.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano območje bo priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta
in njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave prostorskega
akta
5 dni
Objava sklepa v uradnem glasilu
in na svetovnem spletu
10 dni
Obvestilo MOP, Direktorat za okolje
o izvedbi celovite presoje vplivov
na okolje
30 dni
Priprava osnutka prostorskega akta
30 dni
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
7 dni pred pričetkom
in javni obravnavi osnutka
javne razgrnitve
Javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
Priprava stališča do pripomb
15 dni po zaključku
in predlogov
javne razgrnitve
Pridobivanje mnenj
30 dni
Priprava usklajenega predloga
30 dni
Obravnava na odboru in sprejemanje
odloka na občinskem svetu
10 dni
Objava v Uradnem listu
10 dni
5. Nosilci urejanja prostora
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje,
Glavni trg 1, 3000 Celje

Uradni list Republike Slovenije
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje
MOP DRSV Krekova 17, 2000 Maribor
Direkcija RS za ceste, Lava 42, 3000 Celje in MOP DRSI
Langusova 4, 1000 Ljubljana
JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slov.
Konjice
Elektro Maribor, Vetrinjska 2, 2000 Maribor
Telekom Slovenije d.d., Lava 1, 3000 Celje.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 350-0005/2017
Slovenske Konjice, dne 13. februarja 2017
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
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predloga bo izdelan dopolnjen predlog poslan še v pridobivanje
mnenj. Sprejem predloga akta je predviden v roku 6 mesecev
po začetku veljavnosti tega sklepa.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek
pridobivanja smernic in mnenj so:
– ELEKTRO Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slovenske Konjice
– TELEKOM Slovenije d.d.
– PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska
c. 40, 1527 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financirajo naročniki.
7. Objava sklepa priprave
Sklep o začetku priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 350-0006/2017
Slovenske Konjice, dne 17. februarja 2017

446.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja Škalce nad cesto v Oplotnico

Na podlagi 57., 61. in 96. 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, 109/12) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek)
je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja
Škalce nad cesto v Oplotnico
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) za vzhodni del UN1/103 predvideva izdelavo OPPN. Usmeritve za OPPN 24 za območje Škalce
nad cesto v Oplotnico so namenjene za gradnjo enostanovanjskih
stavb. Znotraj območja že obstaja nekaj objektov z gradbenimi
dovoljenji, ki se jih vključi v OPPN kot zatečeno stanje.
Pravna podlaga za izdelavo Občinskega podrobnega
prostorskega načrta je Zakon 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, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, v nadaljevanju: ZPNačrt).
2. Območje prostorskega akta
Območje OPPN obsega parcele številka od S proti J: 1561/3, 1561/17-del, 1561/16-del, 1561/7, 1561/15-del,
1561/14, 1561/8, 1561/11-del, 1561/4, 1561/5, 1561/6, 1561/9,
1561/13, 1561/12, 1561/10, 1573/9, 1573/8, 1573/2, 1573/3,
1573/4, 1573/5, 1573/7, 1573/1-del vse k.o. 1105 Škalce.
Območje je opredeljeno kot stavbno zemljišče SS.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo OPPN,
priskrbijo naročniki.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in
njegovih posameznih faz
Izdelava osnutka OPPN je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka
je predvidena v naslednjih tridesetih dneh po pridobitvi smernic
nosilcev urejanja prostora in po sprejetju odločbe o tem ali je za
predviden občinski prostorski načrt treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Po trideset dnevni javni razgrnitvi

Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA
447.

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini
na domu

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba
(Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter Vrtojba na 25. redni seji dne 16. 2. 2017 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni storitve pomoči družini
na domu
1.
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba daje soglasje k
predlagani ekonomski ceni socialno varstvene storitve, pomoč
družini na domu Doma upokojencev Nova Gorica, v višini
16,99 EUR za efektivno uro.
2.
Subvencionirana cena socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu za uporabnika znaša 3,10 EUR na uro.
3.
Cena storitve pomoč družini na domu, na uro, opravljene
na dan nedelje, se poveča za 40 %, na dan državnega praznika
ali dela prostega dne pa za 50 %.
4.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2017 dalje.
Št. 01101-4/2017-4
Šempeter pri Gorici, dne 16. februarja 2017
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.
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Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB s spremembami) in 15. člena Statuta
Občine - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 25. redni seji dne 16. 2. 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 3430/3
k. o. 2315 Šempeter, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2.
Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine
Šempeter - Vrtojba.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

– 1 dan
– 2 dni
– 3 dni
V ceni je vključen DDV.

4. člen
Z najemnino iz 3. člena tega sklepa se pokrivajo stroški
čiščenja, ogrevanja, električne energije in ostale, z uporabo
mrliške vežice povezane komunalne stroške.
5. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep
Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, številka
032-0001/2016-21 z dne 26. 2. 2016.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2017.
Št. 354-0021/2015-3
Šmarjeta, dne 15. februarja 2017
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

Št. 01101-4/2017-9
Šempeter pri Gorici, dne 16. februarja 2017
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

450.

Sklep o določitvi cene najema grobnega polja
in mrliške vežice v Občini Šmarješke Toplice

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki (Uradni list
RS, št. 62/16) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine
Šmarješke Toplice na 20. redni seji dne 14. 2. 2017 sprejel

SKLEP
o določitvi cene najema grobnega polja
in mrliške vežice v Občini Šmarješke Toplice
I. Cena najema grobnega polja na pokopališčih
v Beli Cerkvi, Slapih in Šmarjeti
1. člen
Cena najema grobnega prostora na pokopališčih v Občini
Šmarješke Toplice znaša letno:
– prostor za enojni grob
– prostor za dvojni grob
– prostor za otroški grob
– prostor za žarni grob

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine
Šmarješke Toplice na 20. redni seji dne 14. 2. 2017 sprejel

ŠMARJEŠKE TOPLICE
449.

30,00 €,
40,00 €,
50,00 €.

20,00 €,
35,00 €,
0,00 €,
15,00 €.

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na naslednjih nepremičninah:
a) parcelne št. 2955/9, k.o. 1468 – Bela Cerkev,
b) parcelne št. 2955/10, k.o. 1468 – Bela Cerkev.
II.
Pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66,
8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161000.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2017-15
Šmarjeta, dne 14. februarja 2017
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

V ceni je vključen DDV.
2. člen
Najemnine so namenska sredstva za pokrivanje stroškov
rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter stroškov manjših investicijskih posegov, ki zajemajo obratovanje, vzdrževanje
in upravljanje pokopališča.
II. Cena najema mrliške vežice v Beli Cerkvi,
Slapih in Šmarjeti
3. člen
Cena najema mrliške vežice na območju Občine Šmarješke Toplice za vsak začeti koledarski dan uporabe znaša:

VRHNIKA
451.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Vrhnika

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10

Uradni list Republike Slovenije
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
(109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 22. člena
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) je Občinski
svet Občine Vrhnika na 16. seji dne 16. 2. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Vrhnika
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika
(Uradni list RS, št. 27/14, 50/14 – teh. popr., 71/14 – teh. popr.,
92/14 – teh. popr., 53/15, 75/15 – teh. popr.) (v nadaljnjem
besedilu: OPN).
(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembe
Priloge 3 »Usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov« zaradi ukinitve OPPN Nadomestni habitati ter
prenosa določil ukinjenega OPPN v usmeritve za OPPN IC
Sinja Gorica, IG Pod Hruševco, Podhruševca in Vrtnarija.
2. člen
(1) V Prilogi 3 se črta poglavje OPPN Nadomestni habitati.
(2) V poglavjih OPPN IC Sinja Gorica, OPPN IG Pod
Hruševco, OPPN Podhruševca in OPPN Vrtnarija se:
– za besedilom pod oznako VR_2102 (podrobnejša namenska raba: ZD) doda novo besedilo, ki se glasi:
»Sestavni del OPPN IC Sinja Gorica (VR_1452 in VR_2102)
je dokumentacija za ureditev nadomestnih habitov v BB_2074,
BB_2076 (podrobnejša namenska raba: K1), BB_2075, BB_3435,
BB_3436 (podrobnejša namenska raba: K2)
V fazi priprave OPPN se pripravi projekt vzpostavitve,
izvedbe in upravljanja NH, v okviru katerega se natančno opredelijo velikost območja za NH in ukrepi, ki sledijo naslednjim
usmeritvam za vzpostavitev NH.
Za zagotovitev ustrezne strukture koščevih habitatov na
NH naj se:
– ekstenzivira kmetijsko rabo;
– preprečuje zaraščanje travnikov s tem, da se posegov
v lesnato vegetacijo ne izvaja v obdobju med 15. marcem in
30. septembrom;
– zagotovi strukturo: 75 % vlažni, negnojeni in redno košeni travniki (predvsem mokrotni travniki z brestovolistnim osladom in zdravilno špajko), 20 % sestoji močvirne vegetacije in
5 % grmišča, posamezna drevesa in mejice;
– primeren delež lesnate vegetacije zagotovi z ohranjanjem in razrastjo obstoječih mejic ter obrežne vegetacije ali z
vzpostavitvijo novih krajinskih elementov. Površina posameznih
strukturnih elementov krajine naj bi znašala 50–150 m2;
– zagotovi, da bodo strukture lesnate vegetacije široke
3–15 m in vzpostavljene iz lokalno avtohtone lesnate vegetacije, predvsem iz vrb;
– za morebitne njive, intenzivne travnike ali pašnike znotraj območja nadomeščanja zagotovi:
– med njivami naj se pušča travnate pasove v širini
3–5 m;
– košnja na več kot 5 ha velikih intenzivnih travnikih v
obdobju med 1. majem in 1. avgustom naj poteka na način, da
se v širini 3–5 m pušča nepokošene pasove travniške vegetacije. Jeseni se travniške pasove pokosi. Naslednje leto se jih
predvidi na drugi lokaciji;
– primerno floristično sestavo travnikov zagotovi tako,
da se v začetku prve sezone intenzivne kmetijske površine
razporedi seneni drobir iz bližnjih barjanskih travnikov. Semena brestovolistnega oslada, krilate krčnice, dolgolistne mete,
rumenega talina in druge močvirne vegetacije naj se tarčno
žanje leto pred načrtovano zasaditvijo po žitni zrelosti naštetih
rastlin. Semensko mešanico naj se posuši in skrbno shrani do
predvidene zasaditve. Za ustrezno zatravitev njivskih površin
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naj se poleg semenske mešanice uporabi tudi zaplate ustrezne
travnate ruše, ki bodo predstavljale dodaten vir semen in rastlin
za doseganje želene travniške strukture. Zaplate travnate ruše
se pridobi iz habitatov nižinskih visokih steblikovij iz drugih
območij na Barju na način, da donorski travniki ne bodo trajno
poškodovani. Zaplate travnate ruše naj se na njive zasadi
enakomerno po celotni površini. V primeru nizke uspešnosti
kalitve semen je potrebno travnike dosejevati s tarčno semensko mešanico;
– NH ne gnoji in na njih ne uporablja fitofarmacevtskih
sredstev. Travnike naj se kosi redno, vsako leto po 1. avgustu.
Košenje travnikov naj poteka iz sredine travnika navzven z
uporabo strižne kosilnice pri zmanjšani hitrosti in z dvignjeno
koso minimalno 10 cm nad tlemi;
– prednostno vzpostavlja kot eno sklenjeno območje oziroma naj se območje nadomeščanja ne deli na več kot 7 delov.
Najmanjše območje nadomeščanja naj ne obsega manj kot
11 ha;
– pripravi celovit zasaditveni načrt z režimi upravljanja,
ki se ga uskladi z lastniki, uporabniki zemljišč in upravljavcem
krajinskega parka Ljubljansko barje;
– zemljišča za NH prednostno odkupi. Možna je tudi
sklenitev dolgoročne pogodbe z lastniki zemljišč o služnostni
pravici pod naravovarstvenimi pogoji;
– območja NH poskuša vključiti v program KOP in sistematično promovira ustrezne podukrepe za kosca;
– preprečuje razrast invazivnih rastlin;
– vzpostavi monitoring stanja populacije kosca v Podlipski
dolini in v območju nadomeščanja habitatov ter preveri stanje
NH in doseganje želene floristične strukture.
NH morajo biti polno funkcionalni pred začetkom gradnje
industrijskega in stanovanjskega območja v Sinji Gorici. Polna
funkcionalnost habitatov pomeni, da je na NH vzpostavljena
želena floristična struktura in da je na območju prisotno predvideno število pojočih koscev.
NH je dopustno izvajati fazno, glede na sorazmerni delež
posega zaradi katerega se NH vzpostavlja.
Iz vidika varovanja kmetijskih zemljišč umeščanje NH ni
dopustno na kmetijskih zemljiščih, kjer je boniteta višja ali enaka 34 bonitetnim točkam. Prav tako jih ni dopustno umeščati
na njivske površine v dejanski rabi, kjer se izkazuje vsaj 5-letni
trend njihove pojavnosti.
V območju enote BB_2075 gradnja pomožnih objektov
ni dopustna.«;
– za besedilom pod oznako VR_2045 (podrobnejša namenska raba: IG) doda novo besedilo, ki se glasi:
»Sestavni del OPPN IG Pod Hruševco (VR_2045) je
dokumentacija za ureditev nadomestnih habitov v BB_2074,
BB_2076 (podrobnejša namenska raba: K1), BB_2075,
BB_3435, BB_3436 (podrobnejša namenska raba: K2)
V fazi priprave OPPN se pripravi projekt vzpostavitve,
izvedbe in upravljanja NH, v okviru katerega se natančno opredelijo velikost območja za NH in ukrepi, ki sledijo naslednjim
usmeritvam za vzpostavitev NH.
Za zagotovitev ustrezne strukture koščevih habitatov na
NH naj se:
– ekstenzivira kmetijsko rabo;
– preprečuje zaraščanje travnikov s tem, da se posegov
v lesnato vegetacijo ne izvaja v obdobju med 15. marcem in
30. septembrom;
– zagotovi strukturo: 75 % vlažni, negnojeni in redno košeni travniki (predvsem mokrotni travniki z brestovolistnim osladom in zdravilno špajko), 20 % sestoji močvirne vegetacije in
5 % grmišča, posamezna drevesa in mejice;
– primeren delež lesnate vegetacije zagotovi z ohranjanjem in razrastjo obstoječih mejic ter obrežne vegetacije ali z
vzpostavitvijo novih krajinskih elementov. Površina posameznih
strukturnih elementov krajine naj bi znašala 50–150 m2;
– zagotovi, da bodo strukture lesnate vegetacije široke
3–15 m in vzpostavljene iz lokalno avtohtone lesnate vegetacije, predvsem iz vrb;
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– za morebitne njive, intenzivne travnike ali pašnike znotraj območja nadomeščanja zagotovi:
– med njivami naj se pušča travnate pasove v širini
3–5 m;
– košnja na več kot 5 ha velikih intenzivnih travnikih v
obdobju med 1. majem in 1. avgustom naj poteka na način, da
se v širini 3–5 m pušča nepokošene pasove travniške vegetacije. Jeseni se travniške pasove pokosi. Naslednje leto se jih
predvidi na drugi lokaciji;
– primerno floristično sestavo travnikov zagotovi tako,
da se v začetku prve sezone intenzivne kmetijske površine
razporedi seneni drobir iz bližnjih barjanskih travnikov. Semena brestovolistnega oslada, krilate krčnice, dolgolistne mete,
rumenega talina in druge močvirne vegetacije naj se tarčno
žanje leto pred načrtovano zasaditvijo po žitni zrelosti naštetih
rastlin. Semensko mešanico naj se posuši in skrbno shrani do
predvidene zasaditve. Za ustrezno zatravitev njivskih površin
naj se poleg semenske mešanice uporabi tudi zaplate ustrezne
travnate ruše, ki bodo predstavljale dodaten vir semen in rastlin
za doseganje želene travniške strukture. Zaplate travnate ruše
se pridobi iz habitatov nižinskih visokih steblikovij iz drugih
območij na Barju na način, da donorski travniki ne bodo trajno
poškodovani. Zaplate travnate ruše naj se na njive zasadi
enakomerno po celotni površini. V primeru nizke uspešnosti
kalitve semen je potrebno travnike dosejevati s tarčno semensko mešanico;
– NH ne gnoji in na njih ne uporablja fitofarmacevtskih
sredstev. Travnike naj se kosi redno, vsako leto po 1. avgustu.
Košenje travnikov naj poteka iz sredine travnika navzven z
uporabo strižne kosilnice pri zmanjšani hitrosti in z dvignjeno
koso minimalno 10 cm nad tlemi;
– prednostno vzpostavlja kot eno sklenjeno območje oziroma naj se območje nadomeščanja ne deli na več kot 7 delov.
Najmanjše območje nadomeščanja naj ne obsega manj kot
11 ha;
– pripravi celovit zasaditveni načrt z režimi upravljanja,
ki se ga uskladi z lastniki, uporabniki zemljišč in upravljavcem
krajinskega parka Ljubljansko barje;
– zemljišča za NH prednostno odkupi. Možna je tudi
sklenitev dolgoročne pogodbe z lastniki zemljišč o služnostni
pravici pod naravovarstvenimi pogoji;
– območja NH poskuša vključiti v program KOP in sistematično promovira ustrezne podukrepe za kosca;
– preprečuje razrast invazivnih rastlin;
– vzpostavi monitoring stanja populacije kosca v Podlipski
dolini in v območju nadomeščanja habitatov ter preveri stanje
NH in doseganje želene floristične strukture.
NH morajo biti polno funkcionalni pred začetkom gradnje
industrijskega in stanovanjskega območja v Sinji Gorici. Polna
funkcionalnost habitatov pomeni, da je na NH vzpostavljena
želena floristična struktura in da je na območju prisotno predvideno število pojočih koscev.
NH je dopustno izvajati fazno, glede na sorazmerni delež
posega zaradi katerega se NH vzpostavlja.
Iz vidika varovanja kmetijskih zemljišč umeščanje NH ni
dopustno na kmetijskih zemljiščih, kjer je boniteta višja ali enaka 34 bonitetnim točkam. Prav tako jih ni dopustno umeščati
na njivske površine v dejanski rabi, kjer se izkazuje vsaj 5-letni
trend njihove pojavnosti.
V območju enote BB_2075 gradnja pomožnih objektov
ni dopustna.«;
– za besedilom pod oznako VR_2066 (podrobnejša namenska raba: ZS) doda novo besedilo, ki se glasi:
»Sestavni del OPPN Podhruševca (VR_1321, VR_1320 in
VR_1965) je dokumentacija za ureditev nadomestnih habitov v
BB_2074, BB_2076 (podrobnejša namenska raba: K1), BB_2075,
BB_3435, BB_3436 (podrobnejša namenska raba: K2)
V fazi priprave OPPN se pripravi projekt vzpostavitve,
izvedbe in upravljanja NH, v okviru katerega se natančno opredelijo velikost območja za NH in ukrepi, ki sledijo naslednjim
usmeritvam za vzpostavitev NH.
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Za zagotovitev ustrezne strukture koščevih habitatov na
NH naj se:
– ekstenzivira kmetijsko rabo;
– preprečuje zaraščanje travnikov s tem, da se posegov
v lesnato vegetacijo ne izvaja v obdobju med 15. marcem in
30. septembrom;
– zagotovi strukturo: 75 % vlažni, negnojeni in redno košeni travniki (predvsem mokrotni travniki z brestovolistnim osladom in zdravilno špajko), 20 % sestoji močvirne vegetacije in
5 % grmišča, posamezna drevesa in mejice;
– primeren delež lesnate vegetacije zagotovi z ohranjanjem in razrastjo obstoječih mejic ter obrežne vegetacije ali z
vzpostavitvijo novih krajinskih elementov. Površina posameznih
strukturnih elementov krajine naj bi znašala 50–150 m2;
– zagotovi, da bodo strukture lesnate vegetacije široke
3–15 m in vzpostavljene iz lokalno avtohtone lesnate vegetacije, predvsem iz vrb;
– za morebitne njive, intenzivne travnike ali pašnike znotraj območja nadomeščanja zagotovi:
– med njivami naj se pušča travnate pasove v širini
3–5 m;
– košnja na več kot 5 ha velikih intenzivnih travnikih v
obdobju med 1. majem in 1. avgustom naj poteka na način, da
se v širini 3–5 m pušča nepokošene pasove travniške vegetacije. Jeseni se travniške pasove pokosi. Naslednje leto se jih
predvidi na drugi lokaciji;
– primerno floristično sestavo travnikov zagotovi tako,
da se v začetku prve sezone intenzivne kmetijske površine
razporedi seneni drobir iz bližnjih barjanskih travnikov. Semena brestovolistnega oslada, krilate krčnice, dolgolistne mete,
rumenega talina in druge močvirne vegetacije naj se tarčno
žanje leto pred načrtovano zasaditvijo po žitni zrelosti naštetih
rastlin. Semensko mešanico naj se posuši in skrbno shrani do
predvidene zasaditve. Za ustrezno zatravitev njivskih površin
naj se poleg semenske mešanice uporabi tudi zaplate ustrezne
travnate ruše, ki bodo predstavljale dodaten vir semen in rastlin
za doseganje želene travniške strukture. Zaplate travnate ruše
se pridobi iz habitatov nižinskih visokih steblikovij iz drugih
območij na Barju na način, da donorski travniki ne bodo trajno
poškodovani. Zaplate travnate ruše naj se na njive zasadi
enakomerno po celotni površini. V primeru nizke uspešnosti
kalitve semen je potrebno travnike dosejevati s tarčno semensko mešanico;
– NH ne gnoji in na njih ne uporablja fitofarmacevtskih
sredstev. Travnike naj se kosi redno, vsako leto po 1. avgustu.
Košenje travnikov naj poteka iz sredine travnika navzven z
uporabo strižne kosilnice pri zmanjšani hitrosti in z dvignjeno
koso minimalno 10 cm nad tlemi;
– prednostno vzpostavlja kot eno sklenjeno območje oziroma naj se območje nadomeščanja ne deli na več kot 7 delov.
Najmanjše območje nadomeščanja naj ne obsega manj kot
11 ha;
– pripravi celovit zasaditveni načrt z režimi upravljanja,
ki se ga uskladi z lastniki, uporabniki zemljišč in upravljavcem
krajinskega parka Ljubljansko barje;
– zemljišča za NH prednostno odkupi. Možna je tudi
sklenitev dolgoročne pogodbe z lastniki zemljišč o služnostni
pravici pod naravovarstvenimi pogoji;
– območja NH poskuša vključiti v program KOP in sistematično promovira ustrezne podukrepe za kosca;
– preprečuje razrast invazivnih rastlin;
– vzpostavi monitoring stanja populacije kosca v Podlipski
dolini in v območju nadomeščanja habitatov ter preveri stanje
NH in doseganje želene floristične strukture.
NH morajo biti polno funkcionalni pred začetkom gradnje
industrijskega in stanovanjskega območja v Sinji Gorici. Polna
funkcionalnost habitatov pomeni, da je na NH vzpostavljena
želena floristična struktura in da je na območju prisotno predvideno število pojočih koscev.
NH je dopustno izvajati fazno, glede na sorazmerni delež
posega zaradi katerega se NH vzpostavlja.
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Iz vidika varovanja kmetijskih zemljišč umeščanje NH ni
dopustno na kmetijskih zemljiščih, kjer je boniteta višja ali enaka 34 bonitetnim točkam. Prav tako jih ni dopustno umeščati
na njivske površine v dejanski rabi, kjer se izkazuje vsaj 5-letni
trend njihove pojavnosti.
V območju enote BB_2075 gradnja pomožnih objektov
ni dopustna.«;
– za besedilom pod oznako VR_1317 (podrobnejša namenska raba: SSv) doda novo besedilo, ki se glasi:
»Sestavni del OPPN Vrtnarija (VR_1317) je dokumentacija za ureditev nadomestnih habitov v BB_2074, BB_2076 (podrobnejša namenska raba: K1), BB_2075, BB_3435, BB_3436
(podrobnejša namenska raba: K2)
V fazi priprave OPPN se pripravi projekt vzpostavitve,
izvedbe in upravljanja NH, v okviru katerega se natančno opredelijo velikost območja za NH in ukrepi, ki sledijo naslednjim
usmeritvam za vzpostavitev NH.
Za zagotovitev ustrezne strukture koščevih habitatov na
NH naj se:
– ekstenzivira kmetijsko rabo;
– preprečuje zaraščanje travnikov s tem, da se posegov
v lesnato vegetacijo ne izvaja v obdobju med 15. marcem in
30. septembrom;
– zagotovi strukturo: 75 % vlažni, negnojeni in redno košeni travniki (predvsem mokrotni travniki z brestovolistnim osladom in zdravilno špajko), 20 % sestoji močvirne vegetacije in
5 % grmišča, posamezna drevesa in mejice;
– primeren delež lesnate vegetacije zagotovi z ohranjanjem in razrastjo obstoječih mejic ter obrežne vegetacije ali z
vzpostavitvijo novih krajinskih elementov. Površina posameznih
strukturnih elementov krajine naj bi znašala 50–150 m2;
– zagotovi, da bodo strukture lesnate vegetacije široke
3–15 m in vzpostavljene iz lokalno avtohtone lesnate vegetacije, predvsem iz vrb;
– za morebitne njive, intenzivne travnike ali pašnike znotraj območja nadomeščanja zagotovi:
– med njivami naj se pušča travnate pasove v širini
3–5 m;
– košnja na več kot 5 ha velikih intenzivnih travnikih v
obdobju med 1. majem in 1. avgustom naj poteka na način, da
se v širini 3–5 m pušča nepokošene pasove travniške vegetacije. Jeseni se travniške pasove pokosi. Naslednje leto se jih
predvidi na drugi lokaciji;
– primerno floristično sestavo travnikov zagotovi tako,
da se v začetku prve sezone intenzivne kmetijske površine
razporedi seneni drobir iz bližnjih barjanskih travnikov. Semena brestovolistnega oslada, krilate krčnice, dolgolistne mete,
rumenega talina in druge močvirne vegetacije naj se tarčno
žanje leto pred načrtovano zasaditvijo po žitni zrelosti naštetih
rastlin. Semensko mešanico naj se posuši in skrbno shrani do
predvidene zasaditve. Za ustrezno zatravitev njivskih površin
naj se poleg semenske mešanice uporabi tudi zaplate ustrezne
travnate ruše, ki bodo predstavljale dodaten vir semen in rastlin
za doseganje želene travniške strukture. Zaplate travnate ruše
se pridobi iz habitatov nižinskih visokih steblikovij iz drugih
območij na Barju na način, da donorski travniki ne bodo trajno
poškodovani. Zaplate travnate ruše naj se na njive zasadi
enakomerno po celotni površini. V primeru nizke uspešnosti
kalitve semen je potrebno travnike dosejevati s tarčno semensko mešanico;
– NH ne gnoji in na njih ne uporablja fitofarmacevtskih
sredstev. Travnike naj se kosi redno, vsako leto po 1. avgustu.
Košenje travnikov naj poteka iz sredine travnika navzven z
uporabo strižne kosilnice pri zmanjšani hitrosti in z dvignjeno
koso minimalno 10 cm nad tlemi;
– prednostno vzpostavlja kot eno sklenjeno območje oziroma naj se območje nadomeščanja ne deli na več kot 7 delov.
Najmanjše območje nadomeščanja naj ne obsega manj kot
11 ha;
– pripravi celovit zasaditveni načrt z režimi upravljanja,
ki se ga uskladi z lastniki, uporabniki zemljišč in upravljavcem
krajinskega parka Ljubljansko barje;
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– zemljišča za NH prednostno odkupi. Možna je tudi
sklenitev dolgoročne pogodbe z lastniki zemljišč o služnostni
pravici pod naravovarstvenimi pogoji;
– območja NH poskuša vključiti v program KOP in sistematično promovira ustrezne podukrepe za kosca;
– preprečuje razrast invazivnih rastlin;
– vzpostavi monitoring stanja populacije kosca v Podlipski
dolini in v območju nadomeščanja habitatov ter preveri stanje
NH in doseganje želene floristične strukture.
NH morajo biti polno funkcionalni pred začetkom gradnje
industrijskega in stanovanjskega območja v Sinji Gorici. Polna
funkcionalnost habitatov pomeni, da je na NH vzpostavljena
želena floristična struktura in da je na območju prisotno predvideno število pojočih koscev.
NH je dopustno izvajati fazno, glede na sorazmerni delež
posega zaradi katerega se NH vzpostavlja.
Iz vidika varovanja kmetijskih zemljišč umeščanje NH ni
dopustno na kmetijskih zemljiščih, kjer je boniteta višja ali enaka 34 bonitetnim točkam. Prav tako jih ni dopustno umeščati
na njivske površine v dejanski rabi, kjer se izkazuje vsaj 5-letni
trend njihove pojavnosti.
V območju enote BB_2075 gradnja pomožnih objektov
ni dopustna.«.
3. člen
(1) Spremembe in dopolnitve OPN Občine Vrhnika so
izdelane v digitalni obliki in tiskane v treh izvodih v analogni
obliki.
(2) Spremembe in dopolnitve OPN Občine Vrhnika v
analogni in digitalni obliki se hranijo in so na vpogled na sedežih Občine Vrhnika, Upravne enote Vrhnika in na ministrstvu,
pristojnem za prostor.
4. člen
Nadzor nad izvajanjem OPN Občine Vrhnika opravljajo
pristojna ministrstva.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2016(5-08)
Vrhnika, dne 17. februarja 2017
Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

ZAGORJE OB SAVI
452.

Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 53.a 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, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8, 76/14 – odl.
US in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob
Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 97. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je občinski
svet na 16. redni seji dne 20. 2. 2017 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Zagorje ob Savi
1. člen
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 18/15 – UPB) se dopolni 108. člen
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odloka, in sicer v poglavju 5. Druga merila in pogoji z novima
vrsticama v tabeli:
KS 1

KD 1/1

V enoti urejanja KS 1 je dovoljena tudi:
Vrsta objektov:
– 125 Industrijske stavbe in skladišča, samo
delavnice
Vrste dejavnosti:
– 25.620 Mehanska obdelava kovin
V enoti urejanja z oznako KD 1/1 so pri nadzidavi
in dozidavi dovoljeni višinski gabariti P+N+M za
obstoječe nestanovanjske objekte.

2. člen
V 129. členu odloka se v naslovu črta ZS 33 in v tabeli
ZS 33 – Šikovec.
3. člen
132. člen odloka se dopolni z naslednjim:
V poglavju (1) OP ODPRTI PROSTOR
– doda se nova alinea OP 5 ZS 9/1 – OPPN za športno rekreacijsko območje Evropark v Zagorju ob Savi, odlok
št. 350-1/2016 (Uradni list RS, št. 64/16),
– doda se nova alinea DB 2 del – OPPN za del območja
DB 2 – DOLGO BRDO – A, odlok št. 350-4/2014 (Uradni list
RS, št. 30/15, 29/16 – tehnični popravek).
V poglavju (2) OBMOČJE UN ZAGORJE OB SAVI
– se pri alinei ZS 3 – ZN Potoška vas-šola in levi breg
Kotredeščice, odlok št. 35203-3/96 (Uradni vestnik Zasavja,
št. 18/97, 12/02 in Uradni list RS, št. 123/04, 119/05, 45/12)
doda Uradni list RS, št. 49/16,
– doda se nova alinea ZS 33 – OPPN za območje ZS
33 – Šikovec v Zagorju ob Savi, odlok št. 350-1/2013 (Uradni
list RS, št. 49/16).
V poglavju (3) OBMOČJE UN KISOVEC
– doda se nova alinea KI 11 – OPPN za del območja KI 11
v Kisovcu, odlok št. 350-3/2014 (Uradni list RS, št. 78/15).
V poglavju (4) OBMOČJE UN IZLAKE
– doda se nova alinea IZ 8 – OPPN za območja IZ 8 –
Zajc (del) na Izlakah, odlok št. 350-8/2014 (Uradni list RS,
št. 49/16).
4. člen
Ostala določila odloka ostajajo nespremenjena.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-9/2016
Zagorje ob Savi, dne 20. februarja 2017
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

BREZOVICA
453.

Odlok o komunalnem prispevku v Občini
Brezovica

Na podlagi 79. in 82. 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, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in
20. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16)
je Občinski svet Občine Brezovica na 16. redni seji dne 16. 2.
2017 sprejel
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ODLOK
o komunalnem prispevku v Občini Brezovica
1. člen
(1) S tem odlokom se določijo merila in druge potrebne
opredelitve za odmero komunalnega prispevka za komunalno
opremo na območju Občine Brezovica.
(2) Odlok določa:
– merila za odmero komunalnega prispevka;
– pogoje in način odmere komunalnega prispevka;
– oprostitve plačila komunalnega prispevka;
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
2. člen
(1) Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. program opremljanja stavbnih zemljišč je akt, s katerim
Občina Brezovica podrobno določi obstoječo komunalno opremo, komunalno opremo, ki jo je treba zgraditi, roke za gradnjo
po posameznih enotah urejanja prostora ter določi podlage za
odmero komunalnega prispevka za obstoječo ter novo komunalno opremo;
2. komunalni prispevek za komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo
dela stroškov komunalne opreme, na katero se bo zavezanec
priključil oziroma jo bo uporabljal;
3. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem
odloku je investitor oziroma lastnik objekta ali dela objekta, ki
se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje
neto tlorisno površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa program
opremljanja.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen, kot v programu opremljanja iz prve točke prejšnjega
odstavka.
3. člen
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto
tlorisne površine objekta (Dt);
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– namembnost objekta;
– obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(ij)) iz programa opremljanja stavbnih zemljišč;
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
4. člen
1. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno
gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi
objektov.
2. Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino parcele upošteva
površina, kot je opredeljena v veljavnem izvedbenem prostorskem aktu.
3. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega
objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki
o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra, na kateri je
zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni rabi.
4. Če celotna parcela iz prejšnjega odstavka tega člena ni
namenjena redni rabi objekta ali se zemljišča, namenjena redni
rabi objekta, nahajajo na drugi oziroma drugih zemljiških parcelah ali njihovih delih ali za parcelo iz prejšnjega odstavka ni
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mogoče pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi,
se za površino parcele upoštevajo določila iz veljavnega občinskega prostorskega načrta, ki določajo pogoje za parcelacijo
in maksimalni faktor zazidanosti (v nadaljevanju: FZ) zemljišča
na enoto urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP), v katerem se
obstoječi objekt nahaja.
5. Če površine parcele ni mogoče določiti na nobenega
od načinov iz prejšnjih odstavkov, se jo določi tako, da se stavbišče pomnoži s faktorjem 1,5.
5. člen
(1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta
povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi
objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja za obstoječi
objekt, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o
dejanski neto tlorisni površini obstoječega objekta.
(4) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
6. člen
S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp
znaša 0,4;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dt znaša 0,6.
7. člen
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme
lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z
vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Šteje se, da je parcela opremljena z javnim cestnim
omrežjem oziroma z javno cesto, če je iz soglasja k projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja
prostora zgrajeno cestno omrežje in da bo zavezanec za plačilo
komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe
cestno omrežje.
(4) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodom, če
je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca
razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno javno vodovodno omrežje in da bo zavezanec za plačilo komunalnega
prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe vodovodno
omrežje.
(5) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijo, če
je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca
razvidno, da je v enoti urejanja prostora zgrajeno omrežje
za odvajanje odpadnih voda in da bo zavezanec za plačilo
komunalnega prispevka lahko izvedel priključek na obstoječe
omrežje za odvajanje odpadnih voda.
(6) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto
komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo
podatki o dejanskem novem priključevanju.

Št.

9 / 24. 2. 2017 /

Stran

1483

8. člen
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev
dejavnosti Kdejavnost, ki jih določa ta odlok.
(2) Za določitev namembnosti objekta se upoštevajo predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena enotna
klasifikacija vrst objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta,
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o
namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po
predpisih o graditvi objektov.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upošteva dejanska
namembnost objekta, razvrščena v ustrezno od skupin oziroma
vrst po predpisih iz drugega odstavka tega člena.
(5) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji
faktorji dejavnosti Kdejavnost:
Vrsta objekta

CC-SI

Kdejavnost

Enostanovanjske stavbe

111

1,0

Dvostanovanjske stavbe

1121

1,2

Večstanovanjske stavbe

1122

1,3

121

1,3

Stavbe bank, pošt, zavarovalnic

12202

1,3

Druge upravne in pisarniške stavbe

12203

1,1

Trgovske in druge stavbe za
storitveno dejavnost

123

1,3

Stavbe za promet in stavbe za
izvajanje elektronskih komunikacij

124

1,3

Industrijske stavbe in skladišča

125

1,3

Stavbe splošnega družbenega
pomena

126

0,7

Druge nestanovanjske stavbe

127

0,7

Gostinske stavbe

za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti

1.0

9. člen
(1) Za izračun delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme, se uporabljajo obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(ij)).
(2) Obračunski stroški na enoto mere po posamezni osnovi so določeni v programu opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga
sprejme občinski svet.
10. člen
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne
opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja
namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme, določenem v programu opremljanja stavbnih zemljišč in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto komunalne
opreme lahko priključil svoj objekt oziroma mu je omogočena
uporaba te vrste komunalne opreme.
11. člen
(1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej
ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko
zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v
obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.
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(3) Glede na ugotovitve iz prejšnjih dveh odstavkov se del
komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju izračuna na način, kot
je prikazano v enačbi iz 12. člena tega odloka.
(4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo po
formuli iz 13. člena tega odloka.
12. člen
Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (Aparcela x Cp(ij) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct(ij) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
– posamezna vrsta komunalne opreme;
– posamezno obračunsko območje določene
vrste komunalne opreme;
KP(ij)
– izračunani znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju;
Aparcela
– površina parcele;
Cp(ij)
– obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na m2 parcele;
Dp
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;
Kdejavnost – faktor dejavnosti;
Atlorisna
– neto tlorisna površina objekta;
Ct(ij)
– obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na m2 neto tlorisne površine
objekta;
Dt
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.
i
j

13. člen
Komunalni prispevek za komunalno opremo se izračuna s
seštevanjem izračunanih delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na naslednji način:
KP = S KP(ij)
Oznake pomenijo:
KP
– komunalni prispevek za komunalno opremo;
KP(ij) – izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti komunalne opreme na ustreznem
obračunskem območju;
i
– posamezna vrsta komunalne opreme.
14. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta
ali spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek
izračuna na naslednji način:
– najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih
tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne površine
objekta oziroma po spremembi namembnosti objekta;
– nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega
odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta; pri tem se
upošteva dejanska priključenost objekta na posamezne vrste
komunalne opreme pred spremembo neto tlorisne površine
objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta;
– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po
spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega
odstavka tega člena.
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(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega
člena negativna, se komunalni prispevek ne plača.
15. člen
Za gradnjo, ko se na mestu odstranjenega objekta ali
v njegovi neposredni bližini, vendar znotraj parcele, zgradi
nov objekt, se komunalni prispevek izračuna na način, kot
je določen za spreminjanje neto tlorisne površine objekta v
14. členu tega odloka.
16. člen
(1) V primeru, ko je objekt v lasti več lastnikov, se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za celotni
objekt. Tako izračunani komunalni prispevek se med posamezne lastnike razdeli z upoštevanjem lastniškega deleža,
evidentiranega v zemljiški knjigi.
(2) V primeru, da ima objekt vzpostavljeno etažno lastnino in na predpisani način evidentirano v zemljiški knjigi,
se vsakemu etažnemu lastniku izda ločena odločba. Odmera
komunalnega prispevka se naredi na podlagi lastniškega in
solastniškega deleža neto tlorisne površine in parcele.
17. člen
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo prostovoljnih gasilskih domov in ostalih objektov, ki se financirajo iz
proračuna Občine Brezovica.
18. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo
komunalnega prispevka občinska uprava Občine Brezovica
z odločbo.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta,
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izda občinska
uprava odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti po tem, ko od upravne
enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti
vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja
mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za
odmero komunalnega prispevka.
(4) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne
zahteve.
(5) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto
komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, izda občinska
uprava odločbo po uradni dolžnosti.
(6) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Brezovica. Župan odloči
o pritožbi v roku 30 dni.
(7) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje
objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
(8) Odločba o odmeri komunalnega prispevka, ki se izda
na vlogo zavezanca, je veljavna 12 mesecev po njeni pravnomočnosti. V primeru, da komunalni prispevek ni plačan v
navedenem roku ali se spremenijo podlage za odmero, občina
izda novo odločbo o odmeri komunalnega prispevka.
(9) Če se komunalni prispevek odmerja po uradni dolžnosti zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje
na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku
30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen
komunalni prispevek.
(10) V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka. O
možnosti obročnega odplačevanja odloči župan na predlog
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zavezanca, kateremu je bila izdana odločba po uradni dolžnosti. V primeru obročnega odplačevanja ne velja rok plačila iz prejšnjega odstavka, ampak se le-ta določi s sklepom
o obročnem plačilu komunalnega prispevka.
(11) Plačilo komunalnega prispevka je vezano na
objekt, kar pomeni, da če je na zemljišču več objektov, je
potrebno plačati komunalni prispevek za vsakega izmed njih.
19. člen
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka
poravnani vsi stroški priključevanja objekta na tisto komunalno infrastrukturo, ki je bila z odločbo odmerjena.
(2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje tistih delov, ki tečejo po zasebni lasti oziroma gradnje hišnih priključkov. Le-te zagotovi investitor sam oziroma na lastne stroške.
20. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec
iz prejšnjega člena pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem
objekta na komunalno opremo.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za
priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja
v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
21. člen
(1) Če lastnik zemljišča komunalno opremlja že obstoječi objekt s posamezno komunalno infrastrukturo in dokaže,
da je za to vrsto komunalne opreme oziroma infrastrukturo
že plačal komunalni prispevek ali z lastnimi vlaganji zgradil
ustrezno komunalno infrastrukturo, se to upošteva pri obračunu komunalnega prispevka, in sicer do 30 % vrednosti
komunalnega prispevka za posamezno komunalno infrastrukturo.
(2) Zavezanec lahko v postopku priglasi (uveljavlja)
znesek vlaganj v posamezno vrsto komunalne opreme, vendar pa se bo ta pobotal le s prispevkom za isto vrsto komunalne opreme in le do višine tega komunalnega prispevka.
(3) Preplačila iz naslova minulih vlaganj v posamezno
vrsto komunalne infrastrukture se ne vrača, niti se ga ne
poračuna z obračunanim komunalnim prispevkom za drugo
vrsto komunalne infrastrukture.
22. člen
(1) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri
pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega
dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je
prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka v višini, kot mu je bil odmerjen.
(2) Vračilo plačanega komunalnega prispevka se izvede na podlagi odločbe, ki jo pristojni organ občinske uprave
izda na podlagi vloge zavezanca, vložene v roku najkasneje
12 mesecev od nastanka dejstva.
23. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna
in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme
ter se lahko porablja za namen gradnje komunalne opreme.
24. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah
in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju Občine Brezovica (Uradni
list RS, št. 84/11) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 35/13).
(2) Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se
obravnavajo po prej veljavnem odloku.
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25. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 2/17-2
Brezovica, dne 21. februarja 2017
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

454.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Občine Brezovica

Na podlagi 74. 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, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 20. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski
svet Občine Brezovica na 16. redni seji dne 16. 2. 2017 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje Občine Brezovica
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za območje Občine Brezovica, ki vsebuje podlage za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo.
(2) Odlok določa:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki je vključena
v program opremljanja in ki se obračunava v komunalnem
prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste
obstoječe komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere.
(3) Sestavni del odloka je tudi elaborat št. proj. 28-2016,
december 2016, ki ga je izdelalo podjetje Kaliopa d.o.o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1) komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture,
ki je že zgrajena in s katero upravlja Občina Brezovica oziroma
posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po njenem pooblastilu ter jo sestavljajo:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture (v nadaljevanju: vodovod);
– infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni izvajanju
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (v nadaljevanju: kanalizacija);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste po
odloku o kategorizaciji občinskih cest (javne ceste), vključno
z ustrezno opremo, javna parkirišča in javne zelene 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 posamezne vrste komunalne opreme
so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste
komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo
komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali
ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in
namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven
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oskrbe oziroma so enaki stroškom, ki so dejansko nastali za
gradnjo komunalne opreme;
4) obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se
financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov
in bremenijo zavezance za plačilo komunalnega prispevka;
5) objekt je stavba oziroma gradbeni inženirski objekt v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
6) neto tlorisna površina objekta (NTP) je seštevek vseh
tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO
9836; za del stavbe se za neto tlorisno površino objekta šteje
neto tlorisna površina ustreznega dela objekta, ki pripada posameznemu lastniku;
7) parcela je zemljiška parcela ali njen del ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je možno zgraditi objekt
ali je objekt že zgrajen, skupaj s površinami za njegovo redno
rabo in za katero mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen
(1) Obračunska območja po tem odloku so določena za
posamezne vrste komunalne opreme.
(2) Obračunsko območje občinskih cest je določeno enotno za celo občino in obsega vsa zemljišča v občini, ki so po
veljavnih prostorskih aktih občine namenjena poselitvi oziroma
so pozidana ali je na njih dopustna gradnja. Območje občine,
na katerem se določi obračunsko območje občinskih cest, je
prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(3) Obračunsko območje vodovoda je določeno enotno,
a le na tistem delu občine, ki je opremljen z vodovodom. Območje
občine, na katerem se določi obračunsko območje vodovoda, je
prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(4) Obračunsko območje kanalizacije je določeno enotno,
a le na tistem delu občine, ki je opremljen s kanalizacijo. Območje
občine, na katerem se določi obračunsko območje kanalizacije, je
prikazano v elaboratu iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
4. člen
(1) Komunalna oprema, ki je vrednotena v programu opremljanja, je prikazana v kartografskem delu elaborata iz tretjega
odstavka 1. člena tega odloka.
(2) Skupni stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih
območjih znašajo:
Skupni
Obračunski
Vrsta komunalne
Tuji viri
stroški
stroški
opreme
(€)
(€)
(€)
Ceste
63.744.966
63.744.966
Vodovod
41.237.748
41.237.748
Kanalizacija
23.069.099 14.663.395
5.043.423
Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 9. 11. 2016.
(3) Obračunski stroški na enoto mere iz druge alineje tega
člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(4) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan.
5. člen
(1) S pogodbo o opremljanju se lahko investitorka ali investitor (v nadaljnjem besedilu: investitor) in občina dogovorita, da
bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za
zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja.
(2) Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju z investitorjem, če ima sprejet program opremljanja ali podlage za
odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno
opremo na območju celotne občine.
(3) Pogodba iz prejšnjih odstavkov vsebuje:
1. opredelitev območja opremljanja s seznamom zemljiških parcel, ki jih bo investitor opremljal,
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2. pregled obstoječe komunalne opreme na tem območju,
3. pregled komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor,
4. navedbo komunalne opreme, na katero bo investitor
priključil zgrajeno komunalno opremo iz 3. točke tega odstavka,
5. del komunalnega prispevka iz četrtega odstavka tega
člena, ki ga mora investitor še plačati,
6. zagotovilo, da se bo območje opremljalo na osnovi
projektne dokumentacije po predpisih o graditvi objektov, s
katero soglaša občina,
7. zagotovilo, da bo občina izdala investitorju potrdilo o
poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka na
podlagi bančne garancije v višini dela komunalnega prispevka
iz pete točke tega odstavka in vrednosti popisa del na podlagi
projektne dokumentacije iz šeste točke tega odstavka,
8. rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komunalno opremo,
9. opredelitev nadzornega organa občine, ki bo izvajal
nadzor nad izvedbo ter predajo komunalne opreme,
10. pravice in dolžnosti investitorja, povezane z nepravilnostmi, ugotovljenimi pri občinskem nadzoru,
11. bančno garancijo, s katero se zavaruje predvideni rok
in obseg del, in bančno garancijo, s katero se zavaruje dobro
izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku,
12. rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela
prostorskega akta, ki je podlaga za investicije po tej pogodbi. V
primeru, da občina spremeni prostorski akt v roku iz pogodbe,
odgovarja za povzročeno škodo.
(4) Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne
opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v
naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali
del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno
komunalno opremo, na katero bo investitor priključil komunalno
opremo iz 3. točke prejšnjega odstavka.
(5) Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo, ko je zanjo izdano uporabno dovoljenje.
6. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, tj. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(ij)), znašajo:
Vrsta komunalne opreme

Obračunski stroški na enoto (€)
parcele Cp(ij)

NTP Ct(ij)

Ceste

18,17

34,07

Vodovod

7,41

22,08

Kanalizacija

1,47

4,09

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Brezovica (Uradni list RS,
št. 84/11) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Brezovica (Uradni list RS, št. 35/13).
8. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.
(2) O sprejemu programa opremljanja obvesti občina ministrstvo, pristojno za prostor.
Št. 2/17-1
Brezovica, dne 21. februarja 2017
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

LITIJA
455.

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2017

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12
– ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 –
ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15
– ZIPRS1617), 57. člena 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, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl.
US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01
– ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US,
14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine
Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je
Občinski svet Občine Litija na 14. seji dne 22. 2. 2017 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Litija za leto 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Litija za leto 2017 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
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

v EUR

I.

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

12.588.416,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

11.752.600,00

70

DAVČNI PRIHODKI

10.213.200,00

700

Davki na dohodek in dobiček

703

Davki na premoženje

704

Domači davki na blago in storitve

71

NEDAVČNI PRIHODKI

1.539.400,00

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.184.900,00

711

Takse in pristojbine

712

Globe in druge denarne kazni

21.000,00

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

75.500,00

714

Drugi nedavčni prihodki

250.000,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

271.000,00

Stran

1487

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

73

PREJETE DONACIJE

1.000,00

730

Prejete donacije iz domačih virov

1.000,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

563.816,00

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

513.409,00

741

Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 13.352.264,00

40

TEKOČI ODHODKI

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

720.500,00

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

111.800,00

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

129.300,00

409

Rezerve

130.000,00

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

412

Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

2.036.194,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.345.200,00

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.345.200,00

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.722.000,00

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki

432

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

1.569.000,00

III.

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

–763.848,00

3.000,00
268.000,00

50.407,00
3.099.670,00

2.008.070,00

6.185.394,00
72.100,00
3.552.800,00
524.300,00

153.000,00

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

–634.548,00

III/2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(70+71) – (40+41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)

2.467.536,00

9.057.000,00
929.000,00
227.200,00

8.000,00
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B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00
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VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

1.512.748,00

50 ZADOLŽEVANJE

1.512.748,00

500 Domače zadolževanje

1.512.748,00

Št.
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5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

748.900,00

55

ODPLAČILA DOLGA

748.900,00

550 Odplačila domačega dolga

748.900,00

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

763.848,00

XI.

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

763.848,00

XII.

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

0,00

0,00

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 podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni 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
naslednji prihodki:
1. transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij,
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, drugi izredni nedavčni prihodki, prihodki od premoženja, prejete donacije in
darila od domačih pravnih oseb ter
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu, kot je planiran v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema obveznosti samo v višini dejansko vplačanih
prihodkov. 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 proračunskega uporabnika.
Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost lahko v
letu 2017 prevzame obveznosti do višine planiranih sredstev
za leto 2017. Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost
se ne sme zadolževati ali izdajati poroštev. Računovodska
opravila za mestno skupnost in krajevne skupnosti opravlja
občinska uprava.
Vsi pravni posli, ki jih sklepajo mestna in krajevne skupnosti, so veljavni brez predhodnega soglasja župana za namene
in v višinah, določenih v veljavnem finančnem načrtu mestne
oziroma krajevnih skupnosti.

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 proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe in med podkonti znotraj proračunske postavke odloča župan. O sprejemu odločitve župan
obvesti pristojni odbor občinskega sveta za finance in gospodarjenje z nepremičninami in pristojni odbor občinskega sveta, pristojnega za posamezno področje proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi
realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Občina lahko na podlagi potrjene investicijske dokumentacije 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 veljavnem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke
in investicijske transfere ne sme presegati 100 % pravic
porabe za investicijske odhodke in investicijske transfere v
veljavnem proračunu občine, od tega:
– v letu 2018 75 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 25 % 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 za blago in storitve in za tekoče transfere v
veljavnem proračunu občine.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z naročniškimi in najemnimi pogodbami, razen če na podlagi najemnih pogodb
lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje občine.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 10 %, 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)
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini
130.000,00 evrov. Na predlog za finance pristojnega organa
občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do
skupne višine 130.000,00 evrov župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen

Št.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Obseg zavarovanj in poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica
ali soustanoviteljica je Občina Litija, ter pravnih oseb, v katerih
ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2017 ne sme
preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.
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 2017 lahko zadolži do
višine 312.748,00 evrov pri državnem proračunu in do višine
1.200.000,00 evrov pri javnem skladu Javni sklad Republike
Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja.
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, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je Občina Litija, in pravne osebe, v katerih ima
občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2017 ne morejo
zadolžiti ali izdati poroštev drugim fizičnim in pravnim osebam.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko Razvojni center
Srca Slovenije d.o.o. (ID št. za DDV: SI35375701; matična številka: 1489208000) v letu 2017 zadolži do višine 500.000 EUR,
vendar pod pogojem, da na dan 31. 12. 2018 doseže zmanjšanje skupne zadolženosti za 5% glede na dan 31. 12. 2016.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(obveznost poročanja)
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je Občina Litija, so dolžni do 28. 2. 2018 predložiti občini poročila o delu, realizaciji programa ter zaključni
račun za leto 2017.
Prav tako so na zahtevo občinskega sveta, nadzornega
odbora, župana ali občinske uprave pravne osebe dolžne iz-
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delati in dostaviti dodatne analize poslovanja. Pravni osebi, ki
ne predloži potrebnih dokumentov, se lahko za nedoločen čas
zadrži izplačilo sredstev.
13. člen

(upravljanje premoženja)
O odpisu obveznosti, ki so prihodek občinskega proračuna, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev, odloča na
predlog župana občine občinski svet.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga, razen obveznosti iz naslova obveznih
dajatev.
O pridobitvi ali odtujitvi premičnega premoženja občine
odloča župan do višine 5.000 evrov.
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je
Občina Litija, morajo pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne
papirje ponuditi denarna sredstva Občini Litija.
Ne glede na določbe 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 78/06) in 24. člena
Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 50/12) občina
lahko, če je za občino ekonomsko ugodnejše, izvede javno
naročilo s področja gospodarskih javnih služb po postopku in
pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
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(začasno financiranje v letu 2018)
V obdobju začasnega financiranja Občine Litija v letu
2018, 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. 007-5/16
Litija, dne 22. februarja 2017
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

456.

Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2018

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12
– ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 –
ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15
– ZIPRS1617), 57. člena 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, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl.
US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01
– ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US,
14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine
Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je
Občinski svet Občine Litija na 14. seji dne 22. 2. 2017 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Litija za leto 2018
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Litija za leto 2018 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
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
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Št.
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A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

70

11.968.600,00
10.393.200,00
949.000,00

704 Domači davki na blago in storitve

140.200,00

NEDAVČNI PRIHODKI

1.575.400,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.210.900,00
8.000,00

712 Globe in druge denarne kazni

21.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

75.500,00

714 Drugi nedavčni prihodki

260.000,00

KAPITALSKI PRIHODKI

704.178,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

74

9.304.000,00

703 Davki na premoženje

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

13.575.370,00

DAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

v EUR

TEKOČI PRIHODKI (70+71)
700 Davki na dohodek in dobiček

71
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3.000,00

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

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

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

0,00

VI.

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

207.421,00

50

ZADOLŽEVANJE

207.421,00

500 Domače zadolževanje

207.421,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

935.900,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.000,00

55

ODPLAČILA DOLGA

935.900,00

550 Odplačila domačega dolga

935.900,00

TRANSFERNI PRIHODKI

901.592,00
590.492,00

311.100,00

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 12.846.891,00

40

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

3.128.870,00
749.160,00
116.000,00
1.984.410,00

403 Plačila domačih obresti

149.300,00

409 Rezerve

130.000,00

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

III.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

701.178,00

II.

43

B.

1.000,00

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

42

877.779,00

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)
2.764.709,00

PREJETE DONACIJE

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

41

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

6.075.021,00
69.100,00
3.487.500,00
532.300,00

413 Drugi tekoči domači transferi

1.986.121,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.984.500,00

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

2.984.500,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

658.500,00

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

222.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

436.500,00

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

728.479,00

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–728.479,00

XI.

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

–728.479,00

0,00

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
0,00
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 podkonte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni 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
naslednji prihodki:
1. transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij,
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, drugi izredni nedavčni prihodki, prihodki od premoženja, prejete donacije in
darila od domačih pravnih oseb ter
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu, kot je planiran v proračunu, lahko proračunski upo-
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rabnik prevzema obveznosti samo v višini dejansko vplačanih
prihodkov. 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 proračunskega uporabnika.
Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost lahko v
letu 2018 prevzame obveznosti do višine planiranih sredstev
za leto 2018. Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost
se ne sme zadolževati ali izdajati poroštev. Računovodska
opravila za mestno skupnost in krajevne skupnosti opravlja
občinska uprava.
Vsi pravni posli, ki jih sklepajo mestna in krajevne skupnosti, so veljavni brez predhodnega soglasja župana za
namene in v višinah, določenih v veljavnem finančnem načrtu
mestne oziroma krajevnih skupnosti.
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
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe in med podkonti znotraj proračunske
postavke odloča župan. O sprejemu odločitve župan obvesti
pristojni odbor občinskega sveta za finance in gospodarjenje
z nepremičninami in pristojni odbor občinskega sveta, pristojnega za posamezno področje proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Občina lahko na podlagi potrjene investicijske dokumentacije 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 veljavnem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in
investicijske transfere ne sme presegati 100 % pravic porabe
za investicijske odhodke in investicijske transfere v veljavnem
proračunu občine, od tega:
– v letu 2019 75 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 25 % 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 za blago in storitve in za tekoče transfere v veljavnem
proračunu občine.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z naročniškimi in najemnimi pogodbami, razen če na podlagi najemnih pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike,
telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje občine.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 10%, mora predhodno potrditi občinski svet. Projekti,
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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)
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini
130.000,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do skupne višine
130.000,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(upravljanje premoženja)
O odpisu obveznosti, ki so prihodek občinskega proračuna, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev, odloča
na predlog župana občine občinski svet.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, razen obveznosti iz naslova
obveznih dajatev.
O pridobitvi ali odtujitvi premičnega premoženja občine
odloča župan do višine 5.000 evrov.
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je
Občina Litija, morajo pred deponiranjem prostih denarnih
sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponuditi denarna sredstva Občini Litija.
Ne glede na določbe 4. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 78/06) in
24. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 50/12)
občina lahko, če je za občino ekonomsko ugodnejše, izvede javno naročilo s področja gospodarskih javnih služb po
postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo
javnih naročil.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Obseg zavarovanj in poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica
ali soustanoviteljica je Občina Litija, ter pravnih oseb, v katerih
ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2018 ne sme
preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.
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 2018 lahko zadolži do
višine 207.421,00 evrov pri državnem proračunu.
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, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je Občina Litija, in pravne osebe, v katerih
ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2018 ne
morejo zadolžiti ali izdati poroštev drugim fizičnim in pravnim
osebam.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(obveznost poročanja)
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je Občina Litija, so dolžni do 28. 2. 2019 predložiti občini poročila o delu, realizaciji programa ter zaključni
račun za leto 2018.
Prav tako so na zahtevo občinskega sveta, nadzornega
odbora, župana ali občinske uprave pravne osebe dolžne izdelati in dostaviti dodatne analize poslovanja. Pravni osebi, ki
ne predloži potrebnih dokumentov, se lahko za nedoločen čas
zadrži izplačilo sredstev.
13. člen
(začasno financiranje v letu 2019)
V obdobju začasnega financiranja Občine Litija v letu
2019, 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. 007-5/16
Litija, dne 22. februarja 2017
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

VLADA
457.

Uredba o spremembah in dopolnitvi
Uredbe o podrobnejših pogojih za ravnanje
z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi
sortimenti

Na podlagi petega odstavka 81.c člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvi Uredbe
o podrobnejših pogojih za ravnanje z zaseženimi
in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti
1. člen
V Uredbi o podrobnejših pogojih za ravnanje z zaseženimi in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti (Uradni list RS,
št. 31/14) se v 1. členu besedilo »ter prodajo zaseženih in odvzetih gozdnih lesnih sortimentov na javni dražbi« nadomesti
z besedilom »ter razpolaganja v javnem interesu z zaseženimi
in odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti«.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kadar gozdarski inšpektor ali Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ) zaseže
gozdne lesne sortimente, o tem nemudoma obvesti družbo
Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu:
SiDG).«.
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V drugem odstavku se beseda »Sklad« v različnih sklonih
nadomesti s kratico »SiDG«.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se:
– v prvi alineji črtata vejica in besedilo »ki vodi postopek
o prekršku«;
– v šesti alineji beseda »Sklad« nadomesti s kratico
»SiDG«.
V drugem odstavku se beseda »Sklada« nadomesti s
kratico »SiDG«.
4. člen
V drugem odstavku 5. člena se beseda »Sklad« nadomesti s kratico »SiDG«.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(razpolaganje v javnem interesu)
(1) V primeru pravnomočne odločitve pristojnega sodišča,
da se zaseženi gozdni lesni sortimenti trajno odvzamejo, SiDG
z njimi razpolaga v javnem interesu v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(2) Trajno odvzete gozdne lesne sortimente iz prejšnjega
odstavka SiDG:
– podari izobraževalnim ali raziskovalnim ustanovam s
področja gozdarstva in lesarstva,
– podari za ogrevanje javnih objektov, kot so zlasti vrtci,
šole, bolnišnice, gasilski domovi, domovi za starostnike, javni
uradi, ali
– uporabi za usposabljanje in ozaveščanje lastnikov gozdov in javnosti.
(3) SiDG o razpolaganju s trajno odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti vodi zapisnik, ki mora vsebovati najmanj:
– ime in sedež osebe iz prve in druge alineje prejšnjega
odstavka, ki so ji bili podarjeni gozdni lesni sortimenti,
– vrsto in količino gozdnih lesnih sortimentov,
– namen uporabe gozdnih lesnih sortimentov,
– datum, kraj in vsebino usposabljanja in ozaveščanja
lastnikov gozdov oziroma javnosti iz tretje alineje prejšnjega
odstavka.
(4) SiDG osebi iz prve in druge alineje drugega odstavka
tega člena, ki so ji bili podarjeni gozdni lesni sortimenti, zaračuna stroške prevoza.
(5) SiDG zapisnike iz tretjega odstavka tega člena pošlje
ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo.«.
6. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem prejšnjega člena izvaja ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.«.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-5/2017
Ljubljana, dne 23. februarja 2017
EVA 2017-2330-0004
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13,47/13 – ZDU-1G
in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi Urada Vlade
Republike Slovenije za narodnosti
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije
za narodnosti (Uradni list RS, št. 57/13) se 3. člen spremeni
tako, da se glasi:
»3. člen
(1) Urad vodi državni sekretar ali direktor (v nadaljnjem
besedilu: direktor).
(2) Direktorja imenuje in razrešuje vlada na predlog generalnega sekretarja vlade.
(3) Direktor je za delo urada odgovoren generalnemu
sekretarju vlade.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00401-1/2017
Ljubljana, dne 23. februarja 2017
EVA 2017-1511-0001
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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POPRAVKI

459.

Tehnična popravka Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Vrhnika

Občinski svet Občine Vrhnika je na podlagi 22. člena
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15) na 16. redni
seji dne 16. 2. 2017 sprejel

TEHNIČNA POPRAVKA
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Vrhnika
1. člen
S tehničnima popravkoma se popravi Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 27/14,
50/14 – teh. popr., 71/14 – teh. popr., 92/14 – teh. popr., 53/15,
75/15 – teh. popr.).
2. člen
Popravi se Priloga 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji,
in sicer za enoto urejanja prostora VR_1319 (podrobnejša namenska raba: PO). Doda se drugi stavek, ki se glasi:
»Do izgradnje parkirišča, garaž ali garažne hiše so dovoljeni gradnja in druga dela v skladu s 86. členom.«.
3. člen
Popravi se Priloga 2: Posebni prostorski izvedbeni pogoji,
in sicer za enoto urejanja prostora VR_1392 (podrobnejša
namenska raba: SSeb), in sicer prvi stavek, ki se po popravku
glasi:
»Dovoljeni so objekti tipa AP z višinskim gabaritom največ P + 1, pri čemer se zaradi značaja terena šteje klet kot
pritličje.«.
4. člen
Tehnična popravka se objavita v Uradnem listu Republike
Slovenije, in začneta veljati dan po objavi.
Št. 3500-1/2017(5-08)
Vrhnika, dne 17. februarja 2017
Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.
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Sklep o spremembah Sklepa o izračunu stopnje
posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice
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418.

419.

420.
421.
422.
423.
424.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)
Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu
(ZOLMP-1)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu
finančnih instrumentov (ZTFI-G)
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-G)
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sveta
za radiodifuzijo

425.
1307
1320
1322
1324

1331

1493

Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina

428.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih
objektov – kmetija Prislan

1412
1412

1417

429.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice

430.

Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev
Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna

1423

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da je bil Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega delovnega in socialnega
sodišča in sodbe Delovnega in socialnega sodišča
v Ljubljani

1429
1430

435.

Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2017

436.

Odlok o predkupni pravici Občine Odranci
na nepremičninah

437.

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini
Postojna
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna

439.

440.

1453

1454

1457
1460

LITIJA

455.
456.

1433
1439

LENDAVA

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Občini Litija in znižanju plačil staršev
Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2017
Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2018

438.

1453

KRANJ

Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2017

1427

1485

KOPER

Spremembe in dopolnitve Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za
načrtovanje obalnih ureditev koprskega zaliva

433.

1426

1482

DOBRNA

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo
OŠ Stražišče – telovadnica

1423

1451

BREŽICE

432.

434.

BANKA SLOVENIJE

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov
Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi
pooblastili Banke Slovenije
Sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank
in hranilnic v skladu z Zakonom o potrošniških
kreditih
Sklep o pogojih za posredovanje potrošniških kreditov za bančnega kreditnega posrednika
Sklep o pogojih za posredovanje potrošniških
kreditov za nepremičnino ali izvajanje svetovalnih
storitev v zvezi s temi krediti
Sklep o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja za nepremičnino
Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora
in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije v skladu z Zakonom o potrošniških kreditih

431.

1422
1422

BREZOVICA

Odlok o komunalnem prispevku v Občini Brezovica
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
območje Občine Brezovica

1416

1451

BRASLOVČE

453.
454.

MINISTRSTVA

Pravilnik o vodenju evidence javnih zavodov na
področju kulture
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o registraciji motornih in priklopnih vozil
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebinah vlog
za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc
dimnikarjem
Sklep o določitvi višine nadomestila potnih stroškov
Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja
motornih in priklopnih vozil
Odločba o soglasju k Aktu o spremembah Akta
o ustanovitvi Regionalne ustanove – Centra
za razvoj financ

1440

AJDOVŠČINA

427.

1332
1492

Akt o spremembah Akta o preventivnem načrtu
ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom

OBČINE

1331

VLADA

Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A
in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o podrobnejših pogojih za ravnanje z zaseženimi in
odvzetimi gozdnimi lesnimi sortimenti
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Urada
Vlade Republike Slovenije za narodnosti

426.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

MEŽICA

1463
1487
1489
1464

ODRANCI

1466

POSTOJNA

1467
1470
1470

SEVNICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica

1471

Stran
441.
442.
443.
444.
445.
446.

447.
448.
449.
450.
451.

452.

1496 /
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Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine
Sevnica
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
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1473
1473
1474

SLOVENSKE KONJICE

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o ureditvenem načrtu za območje Špitaliča,
Doline sv. Janeza do vključno Kartuzije Žiče
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja Škalce nad
cesto v Oplotnico

1474
1476
1477

1477
1478

ŠMARJEŠKE TOPLICE

Sklep o določitvi cene najema grobnega polja in
mrliške vežice v Občini Šmarješke Toplice
Sklep o ukinitvi javnega dobra

1478
1478

VRHNIKA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika

1478

ZAGORJE OB SAVI

Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi

POPRAVKI

Tehnična popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika

1494

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 9/17
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

ŠEMPETER - VRTOJBA

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na
domu
Sklep o ukinitvi javnega dobra

459.

1481

VSEBINA
Javni razpisi

399

Javne dražbe

446

Razpisi delovnih mest

449

Druge objave

452

Evidence sindikatov

454

Objave po Zakonu o medijih

455

Objave gospodarskih družb

457

Zavarovanja terjatev

458

Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začetku vzpostavitve pravnega naslova
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

459
459
459
461
462
465

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

467
467
467
467
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