Digitally signed by Maruska Levec Smon
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government,
serialNumber=1237057214019, cn=Maruska Levec Smon
Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2019.02.07 11:25:55 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: www.uradni-list.si

Št.

8

Ljubljana, četrtek

e-pošta: info@uradni-list.si

ISSN 1318-0576
7. 2. 2019		

DRŽAVNI ZBOR
242.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi samostojnega visokošolskega
zavoda Fakultete za informacijske študije
v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-C)

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, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in
65/17) in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in
38/17) je Državni zbor na seji 31. januarja 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi samostojnega visokošolskega
zavoda Fakultete za informacijske študije
v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-C)
1. člen
V Odloku o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni
list RS, št. 67/08, 17/15 in 62/16) se v 5. členu tretji odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»(3) Študijska področja, razvrščena v skladu z uredbo, ki
ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, so:
– (02) Umetnost in humanistika,
– (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost.«.
2. člen
V 7. členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni tako,
da se glasi: »Dekan je strokovni vodja in poslovodni organ
fakultete.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dekan fakultete ima pooblastila in odgovornosti v
skladu s tem odlokom in zakonom ter opravlja naslednje naloge: usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, umetniško in drugo delo, skrbi in odgovarja za zakonitost dela, je
pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
visokošolskega zavoda, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo
letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija visokošolskega
zavoda), najmanj enkrat letno poroča o delu senatu in upravnemu odboru visokošolskega zavoda, odloča o sklepanju in
odpovedi pogodb o zaposlitvi ter opravlja druge naloge v skladu
z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti fakultete.«.
3. člen
V 8. členu se peti odstavek črta. Dosedanji šesti odstavek
postane peti odstavek.

Leto XXIX

4. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji,
znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci ne glede na naziv, ki v tekočem študijskem letu
opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja s fakulteto, ter študenti, in sicer tako,
da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega
zbora. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi drugi delavci.
Način sodelovanja drugih delavcev se določi s statutom.«.
Tretji odstavek se črta.
5. člen
V 11. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Mandat upravnega odbora traja štiri leta.«.
Peti odstavek se črta. Dosedanji šesti odstavek postane
peti odstavek.
6. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(1) Predstavnike ustanovitelja v upravni odbor imenuje
Vlada Republike Slovenije, način izvolitve predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev
in študentov se določi s statutom fakultete, predstavnika delodajalcev pa fakulteta prek javnega poziva določi v soglasju z
ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje
delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, Združenje managerjev Slovenije in Vlada
Republike Slovenije.
(2) Ne glede na določbo tretjega odstavka 11. člena tega
odloka, je predstavnik študentov v upravni odbor izvoljen za
dve leti.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Fakulteta uskladi svoj statut v treh mesecih po uveljavitvi
tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/18-9/6
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 272-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik
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243.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Univerze v Mariboru
(OdPUM-1J)

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, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in
65/17) in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in
38/17) je Državni zbor na seji 31. januarja 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Univerze v Mariboru
(OdPUM-1J)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni
list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 58/07, 67/08,
96/09, 17/15 in 26/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Ime: Univerza v Mariboru
Skrajšano ime: UM
Ime v angleščini: University of Maribor
Sedež: Maribor, Slomškov trg 15
Univerza v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: univerza) je
pravna oseba.«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Univerza ima naslednje članice:
Fakultete:
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Skrajšano ime: UM EPF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Economics and Business
Sedež: Maribor, Razlagova ulica 14
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Skrajšano ime: UM FERI
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Sedež: Maribor, Koroška cesta 46
Univerza v Mariboru
Fakulteta za energetiko
Skrajšano ime: UM FE
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Energy
Technology
Sedež: Krško, Hočevarjev trg 1
Univerza v Mariboru
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Skrajšano ime: UM FGPA
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Civil
Engineering, Transportation Engineering and Architecture
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Skrajšano ime: UM FKKT
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
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Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Skrajšano ime: UM FKBV
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences
Sedež: Hoče, Pivola 10

stics

Univerza v Mariboru
Fakulteta za logistiko
Skrajšano ime: UM FL
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of LogiSedež: Celje, Mariborska cesta 7

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Skrajšano ime: UM FNM
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Natural
Sciences and Mathematics
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede
Skrajšano ime: UM FOV
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences
Sedež: Kranj, Kidričeva cesta 55 a
Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Skrajšano ime: UM FS
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Univerza v Mariboru
Fakulteta za turizem
Skrajšano ime: UM FT
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Tourism
Sedež: Brežice, Cesta prvih borcev 36
Univerza v Mariboru
Fakulteta za varnostne vede
Skrajšano ime: UM FVV
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Criminal
Justice and Security
Sedež: Ljubljana, Kotnikova ulica 8
Univerza v Mariboru
Fakulteta za zdravstvene vede
Skrajšano ime: UM FZV
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Health
Sciences
Sedež: Maribor, Žitna ulica 15
Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Skrajšano ime: UM FF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Arts
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Skrajšano ime: UM MF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Medicine
Sedež: Maribor, Taborska ulica 8
Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UM PEF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Education
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
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Univerza v Mariboru
Pravna fakulteta
Skrajšano ime: UM PF
Ime v angleščini: University of Maribor, Faculty of Law
Sedež: Maribor, Mladinska ulica 9
Druga zavoda:
Univerza v Mariboru
Univerzitetna knjižnica Maribor
Skrajšano ime: UM UKM
Ime v angleščini: University of Maribor, University of Maribor Library
Sedež: Maribor, Gospejna ulica 10
Univerza v Mariboru
Študentski domovi
Skrajšano ime: UM ŠD
Ime v angleščini: University of Maribor, Student Dormitories
Sedež: Maribor, Gosposvetska cesta 83«.
3. člen
V 6. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Študijska področja, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja
in usposabljanja, so:
– Ekonomsko-poslovna fakulteta: (03) Družbene vede,
novinarstvo in informacijska znanost, (04) Poslovne in upravne
vede, pravo;
– Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: (06) Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), (07)
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za energetiko: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne
tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede: (08) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo;
– Fakulteta za logistiko: (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za naravoslovje in matematiko: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (05) Naravoslovje,
matematika in statistika;
– Fakulteta za organizacijske vede: (04) Poslovne in
upravne vede, pravo;
– Fakulteta za strojništvo: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za turizem: (10) Transport, varnost, gostinstvo
in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za varnostne vede: (10) Transport, varnost,
gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za zdravstvene vede: (09) Zdravstvo in socialna varnost;
– Filozofska fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika, (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost;
– Medicinska fakulteta: (09) Zdravstvo in socialna varnost;
– Pedagoška fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in
izobraževanje učiteljev, (10) Transport, varnost, gostinstvo in
turizem, osebne storitve;
– Pravna fakulteta: (04) Poslovne in upravne vede, pravo.«.
4. člen
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat upravnega odbora traja štiri leta.«.
Peti in sedmi odstavek se črtata. Dosedanji šesti odstavek
postane peti odstavek.
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5. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Predstavnike ustanovitelja v upravni odbor imenuje Vlada
Republike Slovenije, način izvolitve predstavnikov delavcev, ki
opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov
se določi s statutom univerze, predstavnika delodajalcev pa
univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem
izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ,
Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
Ne glede na določbo tretjega odstavka 9. člena tega
odloka, je predstavnik študentov v upravni odbor izvoljen za
dve leti.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Univerza uskladi svoj statut v treh mesecih po uveljavitvi
tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/18-10/6
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 274-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik

244.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Univerze na Primorskem
(OdUUP-I)

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, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in
65/17) in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in
38/17) je Državni zbor na seji 31. januarja 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-I)
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, 17/15,
9/17 in 26/17) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Univerza ima naslednje članice:
Fakultete:
Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije
Skrajšano ime: UP FHŠ
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà
di Studi Umanistici
Sedež: Koper, Titov trg 5
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Univerza na Primorskem
Fakulteta za management
Skrajšano ime: UP FM
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà
di Management
Sedež: Koper, Cankarjeva 5
Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije
Skrajšano ime: UP FAMNIT
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di
Scienze Matematiche, Naturali e Tecnologie Informatiche
Sedež: Koper, Glagoljaška 8
Univerza na Primorskem
Fakulteta za turistične študije – Turistica
Skrajšano ime: UP FTŠ Turistica
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di
Studi per il Turismo – Turistica
Sedež: Portorož, Obala 11 a
Univerza na Primorskem
Fakulteta za vede o zdravju
Skrajšano ime: UP FVZ
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di
Scienze della Salute
Sedež: Izola, Polje 42
Univerza na Primorskem
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UP PEF
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà
di Studi Educativi
Sedež: Koper, Cankarjeva 5
Drugi zavodi:
Univerza na Primorskem
Inštitut Andrej Marušič
Skrajšano ime: UP IAM
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Istituto
Andrej Marušič
Sedež: Koper, Muzejski trg 2
Univerza na Primorskem
Študentski domovi
Skrajšano ime: UP ŠD
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Case
dello studente
Sedež: Koper, Ankaranska 7
Univerza na Primorskem
Univerzitetna knjižnica
Skrajšano ime: UP UK
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Biblioteca
Universitaria
Sedež: Koper, Titov trg 5.«.
2. člen
V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Študijska področja, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja
uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in
usposabljanja, so:
– Fakulteta za humanistične študije: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 02 Umetnost in humanistika,
03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost;
– Fakulteta za management: 03 Družbene vede, novinarstvo
in informacijska znanost, 04 Poslovne in upravne vede, pravo;
– Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije: 03 Družbene vede, novinarstvo in informacijska zna-

Uradni list Republike Slovenije
nost, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 06 Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 07 Tehnika, proizvodne
tehnologije in gradbeništvo, 08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo
in veterinarstvo, 10 Transport, varnost, gostinstvo in turizem,
osebne storitve;
– Fakulteta za turistične študije – Turistica: 10 Transport,
varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za vede o zdravju: 01 Izobraževalne znanosti
in izobraževanje učiteljev, 05 Naravoslovje, matematika in statistika, 09 Zdravstvo in socialna varnost, 10 Transport, varnost,
gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Pedagoška fakulteta: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, 02 Umetnost in humanistika.«.
3. člen
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat upravnega odbora traja štiri leta.«.
Peti odstavek se črta. Dosedanji šesti odstavek postane
peti odstavek.
4. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Predstavnike ustanovitelja v upravni odbor imenuje Vlada
Republike Slovenije, način izvolitve predstavnikov delavcev, ki
opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov, se določi s statutom univerze, predstavnika delodajalcev
pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica
Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev
Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike
Slovenije.
Ne glede na določbo tretjega odstavka 9. člena tega odloka, je predstavnik študentov v upravni odbor izvoljen za dve
leti.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Univerza uskladi svoj statut v treh mesecih po uveljavitvi
tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/18-11/6
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 325-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik

245.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
(OdPUL-1F)

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, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in
65/17) in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in
38/17) je Državni zbor na seji 31. januarja 2019 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
(OdPUL-1F)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list
RS, št. 28/00, 33/03, 79/04, 36/06, 18/09 in 83/10) se 2. člen
spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Ime: Univerza v Ljubljani
Skrajšano ime: UL
Ime v angleščini: University of Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 12
Univerza v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: univerza) je
pravna oseba.«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Univerza ima naslednje članice:
fakultete:
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Skrajšano ime: UL BF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Biotechnical
Faculty
Sedež: Ljubljana, Jamnikarjeva 101
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Skrajšano ime: UL EF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, School of Economics and Business
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 17
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Skrajšano ime: UL FA
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Architecture
Sedež: Ljubljana, Zoisova 12
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Skrajšano ime: UL FDV
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Social
Sciences
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 5
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Skrajšano ime: UL FE
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 25
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo
Skrajšano ime: UL FFA
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Pharmacy
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 7
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Skrajšano ime: UL FGG
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Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Civil
and Geodetic Engineering
Sedež: Ljubljana, Jamova 2
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Skrajšano ime: UL FKKT
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology
Sedež: Ljubljana, Večna pot 113
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
Skrajšano ime: UL FMF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics
Sedež: Ljubljana, Jadranska 19
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za pomorstvo in promet
Skrajšano ime: UL FPP
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transport
Sedež: Portorož, Pot pomorščakov 4
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Skrajšano ime: UL FRI
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science
Sedež: Ljubljana, Večna pot 113
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo
Skrajšano ime: UL FS
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 6

Work

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo
Skrajšano ime: UL FSD
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Social
Sedež: Ljubljana, Topniška 31
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport
Skrajšano ime: UL FŠ
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Sport
Sedež: Ljubljana, Gortanova 22

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za upravo
Skrajšano ime: UL FU
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Public
Administration
Sedež: Ljubljana, Gosarjeva 5
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Skrajšano ime: UL FF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Arts
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva 2
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Skrajšano ime: UL MF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Medicine
Sedež: Ljubljana, Vrazov trg 2
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Univerza v Ljubljani
Naravoslovnotehniška fakulteta
Skrajšano ime: UL NTF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering
Sedež: Ljubljana, Aškerčeva cesta 12
Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta
Skrajšano ime: UL PEF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Education
Sedež: Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16
Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
Skrajšano ime: UL PF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Law
Sedež: Ljubljana, Poljanski nasip 2
Univerza v Ljubljani
Teološka fakulteta
Skrajšano ime: UL TEOF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Theology
Sedež: Ljubljana, Poljanska 4

culty

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Skrajšano ime: UL VF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Veterinary FaSedež: Ljubljana, Gerbičeva 60

Univerza v Ljubljani
Zdravstvena fakulteta
Skrajšano ime: UL ZF
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Faculty of Health
Sciences
Sedež: Ljubljana, Zdravstvena pot 5
umetniške akademije:
Univerza v Ljubljani
Akademija za glasbo
Skrajšano ime: UL AG
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Academy of
Music
Sedež: Ljubljana, Stari trg 34
Univerza v Ljubljani
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
Skrajšano ime: UL AGRFT
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Academy of
Theatre, Radio, Film and Television
Sedež: Ljubljana, Nazorjeva 3
Univerza v Ljubljani
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Skrajšano ime: UL ALUO
Ime v angleščini: University of Ljubljana, Academy of Fine
Arts and Design
Sedež: Ljubljana, Erjavčeva 23«.
3. člen
V 6. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Študijska področja, razvrščena v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja
in usposabljanja, so:
– Biotehniška fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in
izobraževanje učiteljev, (05) Naravoslovje, matematika in stati-
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stika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (08)
Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo;
– Ekonomska fakulteta: (03) Družbene vede, novinarstvo
in informacijska znanost, (04) Poslovne in upravne vede, pravo, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika,
proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za arhitekturo: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za družbene vede: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (03) Družbene vede, novinarstvo
in informacijska znanost, (05) Naravoslovje, matematika in
statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za elektrotehniko: (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in
gradbeništvo;
– Fakulteta za farmacijo: (05) Naravoslovje, matematika
in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (09) Zdravstvo in socialna varnost;
– Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (05) Naravoslovje,
matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije
in gradbeništvo, (10) Transport, varnost, gostinstvo in turizem,
osebne storitve;
– Fakulteta za matematiko in fiziko: (01) Izobraževalne
znanosti in izobraževanje učiteljev, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in
gradbeništvo;
– Fakulteta za pomorstvo in promet: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (10) Transport, varnost,
gostinstvo in turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za računalništvo in informatiko: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (06) Informacijske
in komunikacijske tehnologije (IKT);
– Fakulteta za strojništvo: (01) Izobraževalne znanosti in
izobraževanje učiteljev, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije
in gradbeništvo;
– Fakulteta za socialno delo: (09) Zdravstvo in socialna
varnost;
– Fakulteta za šport: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (10) Transport, varnost, gostinstvo in
turizem, osebne storitve;
– Fakulteta za upravo: (04) Poslovne in upravne vede,
pravo;
– Filozofska fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika, (03) Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika, proizvodne
tehnologije in gradbeništvo;
– Medicinska fakulteta: (05) Naravoslovje, matematika in
statistika, (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo,
(09) Zdravstvo in socialna varnost;
– Naravoslovnotehniška fakulteta: (01) Izobraževalne
znanosti in izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika, (05) Naravoslovje, matematika in statistika, (07) Tehnika,
proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Pedagoška fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in
izobraževanje učiteljev, (09) Zdravstvo in socialna varnost;
– Pravna fakulteta: (04) Poslovne in upravne vede, pravo,
(07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
– Teološka fakulteta: (01) Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika;
– Veterinarska fakulteta: (07) Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, (08) Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in
veterinarstvo;
– Zdravstvena fakulteta: (09) Zdravstvo in socialna varnost;
– Akademija za glasbo: (01) Izobraževalne znanosti in
izobraževanje učiteljev, (02) Umetnost in humanistika;
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– Akademija za gledališče, radio, film in televizijo:
(02) Umetnost in humanistika;
– Akademija za likovno umetnost in oblikovanje: (02) Umetnost in humanistika.«.
4. člen
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat upravnega odbora traja štiri leta.«.
Peti in sedmi odstavek se črtata.
5. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Predstavnike ustanovitelja v upravni odbor imenuje Vlada
Republike Slovenije, način izvolitve predstavnikov delavcev, ki
opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov
se določi s statutom univerze, predstavnika delodajalcev pa
univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica
Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev
Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike
Slovenije.
Ne glede na določbo tretjega odstavka 9. člena tega
odloka, je predstavnik študentov v upravni odbor izvoljen za
dve leti.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Univerza uskladi svoj statut v treh mesecih po uveljavitvi
tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/18-12/7
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 337-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik
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246.

Resolucija o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2019–2023 (RePVRPŠJ19–23)

Uradni list Republike Slovenije

Na podlagi 13. člena Zakona o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96 in 46/14 – ZON-C) v zvezi s
60. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B,
46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in 109. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,
105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 31. januarja 2019 sprejel

RESOLUCIJO
o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2019–2023 (RePVRPŠJ19–23)
1. UVOD
1.1. Pravne podlage za upravljanje regijskega parka Škocjanske jame in temeljne analize
Pravna podlaga
Pravna podlaga za sprejetje Resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2019–2023
(v nadaljnjem besedilu: PVR) je 13. člen Zakona o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96 in 46/14 – ZON-C;
v nadaljnjem besedilu: ZRPŠJ) v zvezi s 60. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18; v nadaljnjem besedilu: ZON).
Temeljni pravni akti
Temeljni predpisi, ki urejajo zavarovanje in upravljanje regijskega parka Škocjanske jame (v nadaljnjem besedilu: park), so:
– ZON,
– ZRPŠJ in
– Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 68/96 in 46/14 – ZON-C).
Analize
PVR temelji na analizah spremljanja stanja, ki jih je pripravil upravljavec zavarovanega območja, in sicer spremljanju stanja
naravnih vrednot, spremljanju stanja biotske raznovrstnosti, analizi pritiskov in tveganj za zavarovano območje ter analizi prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti (v nadaljnjem besedilu: analiza SWOT) na dokumentih, ki jih kot strokovne podlage
pripravijo strokovne službe, ter drugih javno dostopnih podatkih.
1.2. Namen in zgradba PVR
Namen
PVR je podlaga za letne programe dela upravljavca parka – javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljnjem
besedilu: zavod).
PVR je temelj za usmerjanje razvoja na zavarovanem območju, ki v največji meri upošteva cilje varstva narave in možnosti
za razvoj lokalnih skupnosti. Hkrati je tudi podlaga za regionalne in lokalne dokumente s področja gospodarskega, družbenega,
kulturnega, okoljskega in prostorskega razvoja.
Zgradba
Pravna podlaga za PVR je ZRPŠJ, ki določa naslednje obvezne vsebine:
– celovito oceno stanja v parku,
– cilje varstva in razvoja ter načine uresničevanja teh ciljev,
– oceno stanja na vplivnem območju parka in določitev ukrepov za izboljšanje ter preprečevanje škodljivih vplivov,
– načine uresničevanja razvoju parka prilagojene davčne in druge spodbujevalne politike, subvencioniranja, nadomestila ter
spodbujevalne posojilne politike z merili in predvidenimi postopki,
– potrebna sredstva in njihove vire,
– prostorske opredelitve načrtovanih varstvenih in razvojnih posegov v parku,
– določitev za park primernih dejavnosti in smernic za njihov razvoj.
V skladu s sedmim odstavkom 53. člena ZON mora imeti regijski park načrt upravljanja. Na podlagi določbe 60. člena ZON
je načrt upravljanja zavarovanega območja (v nadaljnjem besedilu: načrt upravljanja) programski akt, s katerim se določijo razvojne usmeritve, način izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja ter podrobnejše usmeritve za varstvo naravnih
vrednot na zavarovanem območju ob upoštevanju potreb razvoja lokalnega prebivalstva. Predlog načrta upravljanja pripravi upravljavec na podlagi akta o zavarovanju in ob strokovni pomoči organizacije, pristojne za ohranjanje narave, sprejme pa ga organ,
ki je sprejel akt o zavarovanju. Načrt upravljanja za zavarovano območje, ki ga je ustanovila država, sprejme vlada z uredbo.
Lokalne skupnosti na zavarovanem območju sodelujejo v postopku sprejemanja načrta upravljanja z mnenjem.
V skladu z 61. členom ZON je načrt upravljanja podlaga za urejanje prostora in rabo naravnih dobrin in mora vsebovati:
– celovito oceno stanja narave, posegov in dejavnosti ter ekonomske in socialne sestave prebivalstva,
– oceno stanja naravnih vrednot na zavarovanem območju,
– oceno stanja na vplivnem območju,
– določitev načinov uresničevanja nalog varstva na zavarovanem območju in ukrepov za izboljšanje ter preprečevanje škodljivih vplivov na vplivnem območju,
– določitev podrobnejših razvojnih usmeritev in načine njihovega uresničevanja s prednostnim upoštevanjem tradicionalnih
načinov rabe in opravljanja dejavnosti,
– smernice za povezovanje sektorskih načrtov gospodarjenja z naravnimi dobrinami,
– določitev varstvenih usmeritev za trajnostni razvoj dejavnosti,
– določitev načinov financiranja za zagotavljanje namenov varstva in razvoja,
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– umestitev in konkretizacijo varstvenih režimov v prostor,
– program izvajanja načrta upravljanja.
Regijski park Škocjanske jame ima po ZRPŠJ PVR, ki po svoji vsebini zadošča načrtu upravljanja kot ga določa ZON, oziroma
ima vsebine določene tako v ZRPŠJ, ki je specialni akt, kot v ZON, ki je splošni akt in določa vsebine načrtov upravljanja v vseh
ostalih zavarovanih območjih.
1.3. Razmerje PVR do drugih programskih aktov
Razmerje do občinskih prostorskih načrtov
PVR je programski akt, ki ga morajo pri pripravi svojih občinskih prostorskih načrtov upoštevati posamezne občine, ki se
nahajajo znotraj meja parka in njegovega vplivnega območja.
Razmerje do naravovarstvenih smernic
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: ZRSVN) mora pri izdelavi naravovarstvenih smernic
upoštevati usmeritve iz načrtovanih drugih dejavnosti iz poglavja 5.5 te resolucije.
Razmerje do drugih načrtov
Usmeritve za načrtovanje drugih dejavnosti v parku, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, upravljanje z vodami, ribištvo, lovstvo,
izkoriščanje mineralnih surovin ter gospodarstvo, drobna obrt in podjetništvo, morajo v svojih načrtih upoštevati ustrezne službe,
ki pokrivajo posamezna področja.
1.4. Splošni opis zavarovanega območja
1.4.1 Geografska lega, meje in velikost parka
Lega
Park se nahaja na Škocjanskem krasu, obsežni uravnani pokrajini na nadmorski višini med 420 in 450 m, ki pripada jugovzhodnemu robu matičnega Krasa. Nad njim se na severu vzpenjata Gabrk s Čebulovico (642 m n. m.) in Vremščica (1027 m n. m.),
proti vzhodu in jugu pa flišno vznožje Vremščice in flišni Brkini.
Meje in velikost
Park ima z ZRPŠJ določeno mejo zavarovanega in vplivnega območja, kar sovpada tudi z zavarovanjem Škocjanskih jam
kot svetovne dediščine UNESCO in mokriščem mednarodnega pomena po Ramsarski konvenciji. Zavarovano območje parka meri
401 ha, vplivno pa okoli 45.000 ha, zajema celotno porečje reke Reke in se razprostira v šestih občinah.
Biosferno območje Kras v sklopu MAB ima poleg osrednjega in vplivnega območja (sovpadata z zavarovanim in vplivnim
območjem parka) določeno še prehodno območje, ki obsega ves preostali del občine Divača. To območje je pogosto imenovano tudi območje komunikacije, saj so dejavnosti v njem vezane na različne kmetijske dejavnosti, bivanjska naselja in drugo
rabo, kjer lokalne skupnosti, znanstveniki, strokovne službe, nevladne organizacije, kulturne skupine ter drugi deležniki delujejo
skupaj.
Meje parka

Slika 1: Meje parka, določene z ZRPŠJ, Konvenciji o svetovni dediščini in Ramsarski konvenciji ter kot Biosferno območje
Kras (MAB)
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1.4.2 Status, dejavnosti ter lastništvo in upravljanje
Status
Območje je bilo zavarovano kot regijski park z ZRPŠJ. Upravljavec parka je zavod, ki ga je s sklepom ustanovila Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Le-ta tudi zagotavlja sredstva za izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave.
Dejavnosti
V okviru javne službe opravlja zavod več dejavnosti, med katerimi so priprava programa in razvoja Škocjanskih jam, skrb
za vzdrževanje, obnavljanje in zavarovanje spomenikov in znamenitosti na zavarovanem območju parka, stalno spremljanje in
analiza stanja naravnih vrednot ter kulturne dediščine v parku, usklajevanje raziskovalnih nalog v zvezi s parkom in organizacija
raziskovalnega dela, sodelovanje pri mednarodnih projektih, skrb za javno predstavitev parka, izvedba in organizacija izobraževanja, priprava in vzdrževanje poti ter označb v parku, sodelovanje z lastniki posameznih spomenikov v parku – strokovna pomoč in
svetovanje, vzdrževanje jamske infrastrukture za obisk jam in opravljanje vodniške službe po parku in jamah ter vodenje informacijskega centra. Pomembno vlogo pa ima zavod tudi pri razvijanju in spodbujanju trajnostnega turizma ter vključevanju lokalnega
prebivalstva in skupnosti v programe izobraževanja v parku.
Ohranjanje narave je absolutna prednostna naloga zavoda, zato bo načrtovanje in usmerjanje obiska (časovno in prostorsko)
nujno za preprečevanje vsakršne prekomerne obremenitve zavarovanega območja parka.
Lastništvo in upravljanje
Zavod je leta 1999 od prejšnjega upravljavca Škocjanskih jam prevzel v upravljanje celotni jamski splet z vso pripadajočo
infrastrukturo. Poleg tega je prevzel tudi drugo infrastrukturo, ki vključuje gostinski obrat, ki ga oddaja v najem. V zadnjih letih je
zavod vlagal v obnovo infrastrukture s poudarkom na promociji Škocjanskih jam v Republiki Sloveniji in v tujini.
Zavod ima v upravljanju precej stavbnih, kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so v lasti zavoda oziroma Republike Slovenije, in
sicer v skupni površini 35,43 ha.
1.5. Naravovarstveni pomen zavarovanega območja
1.5.1 Državni pomen
Škocjanske jame z okolico so zaradi izjemnih naravnih danosti in svoje strateške lege na stičišču različnih trgovskih poti
umeščene na svetovni zemljevid že od obdobja prazgodovine naprej. Kljub zavedanju, da gre za enkraten jamski splet z veliko
rastlinsko in živalsko pestrostjo ter bogato kulturno dediščino, je bilo obravnavano območje na državni ravni zavarovano šele leta
1996 z ustanovitvijo regijskega parka. Vse naravne vrednote v parku so državnega pomena. Celotno zavarovano območje je tudi
del omrežja Natura 2000 in ekološko pomembno območje.
Aktivnosti bodo v prihodnosti usmerjene k še večji prepoznavnosti parka na vseh navedenih ravneh.
1.5.2 Mednarodni pomen
Škocjanske jame so mednarodno priznano območje svetovnega pomena, zato je odgovornost države za njihovo ohranjanje
še večja in pomembnejša.
Namen Konvencije o svetovni dediščini je ugotavljati, zavarovati, predstavljati in prenašati kulturno ter naravno dediščino
svetovnega pomena prihodnjim rodovom. Vsebina konvencije je povezana z drugimi mednarodnimi pogodbami, med katerimi je
treba poudariti Ramsarsko konvencijo, Konvencijo o biološki raznovrstnosti in Konvencijo o varstvu selitvenih vrst prostoživečih
živali, ki je bila v slovenskem pravnem redu ratificirana z Zakonom o ratifikaciji konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih
živali (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 18/98 in 27/99; v nadaljnjem besedilu: Bonnska konvencija), in tudi z evropsko
zakonodajo, kjer je treba poudariti usklajenost evropskega ekološkega omrežja Natura 2000.
Svetovna dediščina UNESCO
Škocjanske jame so naravni pojav izjemne svetovne vrednosti. Na seznam svetovne kulturne in naravne dediščine so bile v
okviru Konvencije o svetovni dediščini vpisane leta 1986. V skladu z 2. členom te konvencije mora vsako vpisano območje svetovne dediščine izstopati v svetovnem merilu glede na estetska ali znanstvena merila in temeljiti na zmožnosti države, da zagotovi
dolgoročno ohranjanje območja izjemne univerzalne vrednosti in integritete.
Ramsarsko območje
Škocjanske jame so bile leta 1999 vpisane tudi na seznam mednarodno pomembnih mokrišč v skladu z Ramsarsko konvencijo, in sicer kot prvo podzemno mokrišče v skladu z merili, določenimi za podzemeljske hidrološke sisteme.
Biosferno območje (MAB)
MAB – Človek in biosfera je Unescov medvladni program, ki vzpostavlja svetovno mrežo biosfernih območij, kjer se ohranja
biotska raznovrstnost in spodbuja trajnostni razvoj. Leta 2004 je bil park sprejet v svetovno mrežo območij MAB kot Biosferno
območje Kras, ki odkriva povezanost človeka z naravo in pomen izobraževanja za ohranjanje kakovosti bivanja. Območje se predstavlja tudi v okviru regijske povezave biosfernih območij EuroMAB. S svojimi letnimi programi, pripravljenimi v skladu s Strategijo
in statutarnim okvirom (Statutary Framework) za razvoj svetovnega omrežja biosfernih območij, sprejeto v Sevilli marca 1995,
zavod izvaja dejavnosti, ki so trajnostno naravnane in temeljijo na izobraževanju, povezavi znanosti in družbe ter spodbujanju
trajnostnega razvoja na zavarovanem, vplivnem in prehodnem območju.
1.6. Splošni opis vplivnega območja
Vplivno območje parka je veliko okoli 45.000 ha in pokriva porečje reke Reke, vključno z njenim prehodom v kraško podzemlje
obsežnega kraškega vodonosnika, torej del kontaktnega krasa, ki je strokovno opredeljen kot Divaški prag. Razteza se na območju
šestih občin, in sicer Divače, Hrpelj-Kozine, Ilirske Bistrice, Pivke, Postojne in Loške doline.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

8 / 7. 2. 2019 /

Stran

441

Celotno območje gradijo karbonatne kamnine (v največji meri apnenec) in nekarbonatne sedimentne kamnine (v največji
meri peščenjaki in laporji, ki tvorijo fliš). V dnu doline Reke so ponekod še debeli nanosi rodovitnih aluvialnih naplavin. Območje
Snežnika (1796 m n. m.) na vzhodu pokrivajo obsežni gozdovi, ki so večinoma dobro ohranjeni in nudijo življenjsko okolje številnim
živalskim in rastlinskim vrstam ter predstavljajo eno večjih sklenjenih neposeljenih območij v Evropi. Severni del vplivnega območja
pripada Slavenskemu ravniku in Vremščici. To območje sestavljajo tri vzporedna srednje visoka slemena (od 700 do 823 m n. m.)
z vmesnimi kraškimi podolji. Najvišji vrh tega dela je Vremščica (1027 m n. m.). Pri Rakuliku in Sajevčah je kontaktni kras med
krednim apnencem in eocenskim flišem. Na tem območju so slepe doline, kjer kratki potoki ob prestopu z laporja in peščenjaka
na apnenec hitro poniknejo. Na jugu se razprostirajo flišnati Brkini, ki z gričevnato zgradbo in vmesnimi grapami tvorijo drugačen
tip krajine, kot je severni kraški del.
Največja količina padavin je na območju Snežnika (več kot 2500 mm na leto) in se zmanjšuje proti zahodu in jugu. Za vplivno
območje so značilne tudi poplave. Te so posledica velikega razmerja med največjim in najmanjšim pretokom (razmerje je približno
1: 3000), ki je značilno za povirna kraška območja. Največje območje poplav je v Ilirskobistriški kotlini, in sicer obsega maksimalno
od 6 do 7 km2 površine. Poplave so vsakoletne, vendar kratkotrajne, običajno trajajo le nekaj ur.
Varstveni režimi za vplivno območje so predpisani v 8. členu ZRPŠJ in se nanašajo predvsem na zagotavljanje obstoječega
vodnega režima Reke in ugodnega stanja voda.
1.7. Upravljanje zavarovanega območja
1.7.1 Organiziranost upravljavca
V zavodu je bilo na dan 31. decembra 2017 poleg direktorja, ki ima sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi za določen
čas, zaposlenih 24 javnih uslužbencev za nedoločen čas (v nadaljnjem besedilu: NČ) in dva javna uslužbenca za določen čas, in
sicer oba zaradi opravljanja projektnega dela. V zavodu je glede na vsebino delovnih nalog organiziranih šest služb:
– Naravovarstvena nadzorna služba (dva zaposlena za NČ),
– Služba za raziskovanje in razvoj (štirje zaposleni za NČ),
– Služba za organizacijo obiska in trženje dejavnosti parka (deset zaposlenih za NČ),
– Služba za prostorsko načrtovanje (en zaposlen za NČ),
– Služba za tehnično vzdrževanje in upravljanje z nepremičninami (dva zaposlena za NČ),
– Služba za finančno računovodske in splošne zadeve (pet zaposlenih za NČ).
Poleg delovnih razmerij za nedoločen čas se sklepajo tudi pogodbe o zaposlitvi za določen čas, in sicer za opravljanje sezonskega dela, projektnega dela ter pripravništva. Leta 2018 je bilo v turistični sezoni od začetka maja do konca oktobra zaposlenih
dodatnih 21 vodnikov. Upravljavec v visoki turistični sezoni za vodenje obiskovalcev najema tudi študentsko delo.
1.7.2 Upravljanje z nepremičninami
Zavod upravlja tako s stavbnimi kot s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči.
Stavbna zemljišča z objekti
Skupna površina vseh parcel obstoječih stavbnih zemljišč je 17.846 m2. Skupno število objektov v rabi je 11, skupna uporabna
tlorisna površina vseh objektov pa je 2323,00 m2. Objekti na stavbnih zemljiščih služijo za opravljanje dejavnosti zavoda, in sicer
se uporabljajo kot poslovni prostori, prostori za obiskovalce ter pomožni prostori. Nekatere prostore se oddaja v najem. Na objektih se izvaja redno in investicijsko vzdrževanje, poleg tega so objekti ustrezno zavarovani (požar, izliv vode, vlom, vandalizem).
Preglednica 1: Pregled stavbnih zemljišč z objekti v parku
Stavbno zemljišče
Uprava Parka Škocjanske jame, Škocjan št. 2
Sprejemni center Parka Škocjanske jame, Matavun št. 12
Tlakovano dvorišče
Zelene površine
Parkirišče v sprejemnem centru
Parkirišče v poslovni coni Risnik
Naravoslovni center Škocjan št. 3
Promocijsko-kongresni center Matavun št. 8
J'kopinov skedenj, Škocjan – etnološka zbirka
Jurjev skedenj, Škocjan
Strojnica dvigala
Sanitarije v dolini Globočak pred vhodom v jamo
Nadstrešnica v dolini Globočak pred vhodom v jamo
Statično sanirane ruševine mlina Ukno

Parcelna številka
*63 k. o. Naklo
*257/38 k. o. Naklo
515 k. o. Naklo
257/56 k. o. Naklo
302/190 k. o. Naklo
1705/29 k. o. Dolnje Ležeče
*74 k. o. Naklo
*710/10 k. o. Naklo
*61 k. o. Naklo
*60 k. o. Naklo
565 k. o. Naklo
1603 k. o. Naklo
1603 k. o. Naklo
*35 k. o. Naklo

Površina v m2
330
5876
617
4305
2408
2445
3458
1107
386
991
65
187
263
16
220
94

Kmetijska in gozdna zemljišča
Skupno število vseh kmetijskih in gozdnih parcel v lasti Republike Slovenije je 123 v skupni površini 324.508 m2. Na nekaterih
kmetijskih zemljiščih se v skladu z dogovorom z okoliškimi kmeti izvajata košnja in paša, na nekaterih gozdnih zemljiščih pa se v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) gospodari z gozdovi.
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1.7.3 Urejanje prostora
Podlaga za prostorsko načrtovanje na zavarovanem območju parka sta Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Divača ter Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Divača. V pripravi
na Občini Divača je občinski prostorski načrt v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
1.7.4 Finančni viri in stroški upravljanja v preteklem obdobju
V preteklem petletnem obdobju (2013–2017) je zavod pridobil okoli 12,6 mio EUR prihodkov, 19 % iz proračuna Republike
Slovenije, 63 % iz nejavnega vira javnega financiranja (vstopnine) in tržnega dela (prodaja spominkov in najemnine) (v nadaljnjem
besedilu: lastna sredstva), 1 % iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter 17 % iz mednarodnih projektov
(večina je iz strukturnih skladov – Evropskega sklada za regionalni razvoj; v nadaljnjem besedilu: ESSR).

Slika 2: Povprečni prihodki in prejeta sredstva zavoda v letih 2013–2017
V istem obdobju je bilo 35 % vseh odhodkov namenjenih stroškom dela, 32 % materialnim stroškom, 12 % investicijam in 32 %
programom in projektom. V okviru programov in projektov je bilo porabljenih 2,4 mio EUR, od tega 79 % sredstev za investicije (v
večini sredstva ESSR). Po Odredbi o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 84/99;
v nadaljnjem besedilu: Odredba o razdeljevanju dela sredstev PŠJ) je bil za fizične osebe namenjen 1 % prihodkov.

Slika 3: Povprečni odhodki zavoda v letih 2013-2017
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2. OPIS IN CELOVITA OCENA STANJA
2.1. Opis in ocena stanja ohranjenosti narave
2.1.1 Neživa narava
2.1.1.1 Geološke značilnosti
Škocjanske jame so nastale v krednih in paleocenskih apnencih v bližini stika z neprepustnimi flišnimi kamninami eocenske
starosti. Ta kamninski stik, ki se nahaja nekaj kilometrov južneje, je pomemben za nastanek in oblikovanje jam. Na flišnih kamninah,
ki so iz kremenovih peščenjakov, konglomeratov in laporja, se zbira voda velike površinske reke Reke, ki potem, ko prestopi na
apnenec, ponikne v Škocjanske jame. Na nastanek in smer rovov so najbolj odločilno vplivali plastovitost kamnine in tektonska
porušenost, torej lezike – presledki med plastmi kamnine, ter prelomi in izrazite prelomne cone.
Škocjanske jame so nastale v debeloskladovitih ali neskladovitih gornjekrednih apnencih. Le južni del jame, Tiha jama, je
nastal v drobnoskladovitem gornjekrednem in paleocenskem apnencu. Na območju jame vpadajo skladi proti JZ pod kotom 20–30°.
Ti apnenci so zelo čisti. Ker je v njih zelo malo netopnega ostanka, na površju ni mogla nastati sklenjena odeja prsti.
Prvi jamski rovi so se oblikovali ob prelomih in razpokah ter lezikah, ob katerih je prišlo do tektonskih premikov. Dobro vidni
prelomi so v stenah Male doline pod Škocjanom in v Šumeči jami. Tektonsko poškodovane lezike so zlasti dobro vidne v Oknu
med obema dolinama. Ob taki leziki je nastal tudi Slap. V obeh udornih dolinah in v Šumeči jami so do nekaj deset metrov široke
razpoklinske cone, ki potekajo v smereh S–J in SZ–JV. Ob njih so nastali prvi kanali, pozneje v razvoju jame pa je prihajalo ob njih
do velikih odlomov ali podorov. Tako so lahko nastale velike udorne doline in dvorane v jami, podorno kamenje pa je Reka sproti
raztapljala in odnašala iz jame.
2.1.1.2 Relief
Škocjanski kras, obsežna uravnana pokrajina na nadmorski višini med 420 in 450 m, pripada jugovzhodnemu robu Krasa.
Nad njim se na severu vzpenjata Gabrk s Čebulovico (642 m n. m.) in Vremščica (1027 m n. m.), proti vzhodu in jugu pa flišno
vznožje Vremščice in flišni Brkini. Proti severozahodu se preko Divaškega krasa nadaljuje v kraških planjavah in gričevjih.
Površje Škocjanskega krasa je v grobem uravnano, v drobnem pa močno razčlenjeno. Ker ga gradijo apnenci, se je tu razvil
značilni tip reliefa, prav po tej pokrajini imenovan kras.
Glavni vzrok za nastanek krasa in kraškega reliefa je topnost kamenin, ki gradijo zemeljsko površje. Voda glavni mineral
apnenca kalcit raztaplja in ga odnaša skozi podzemne kanale v obliki raztopine. Zato na površju kameninskega drobirja skorajda ni.
Padavinska voda na Krasu odteka skozi razpoke v podzemlje. Tako nastanejo jame, na površju pa kraške kotanje različnih
velikosti. Najpogostejše so vrtače. To so lijakaste ali skledaste vdolbine, povečini do 10 m globoke in s premerom do 50 m. Nastale
so tam, kjer je navpično prenikanje v globino mogoče in raztapljanje kamnine najmočnejše.
Vrtače so zelo pomembna reliefna oblika na Škocjanskem krasu. Z njihovih pobočij in dna je bilo kamenje odstranjeno, dno
pa izravnano. Del kamenja je bil podkopan pod prst v dnu vrtače, preostali del pa zložen v suhe zidove. To je predstavljalo prve
skromne njive na Krasu. Dna vrtač so bila uporabljena tudi za vodne zbiralnike – kale – za napajanje živine. Ilovica v dnu vrtač je
postala neprepustna, če je bila dobro pregnetena.
Veliko večje kot vrtače so udornice. Nastale so z rušenjem stropov nad podzemnimi votlinami. Običajno imajo strma pobočja,
pa tudi navpične skalne stene so pogoste. Udornice ne nastanejo nenadoma z udorom, ampak z dolgotrajnim krušenjem stropa
in sten nad dvoranami ter tokavo podzemne Reke, ki raztaplja odpadlo kamenja in ga tako odnaša proč.
Največji udornici sta 122 m globoki dol Sokolak, katerega prostornina znaša 8,5 milijona m³, in Globočak, katerega prostornina
znaša 4,6 milijona m3. Skupina udornic, ki je nastala pri vhodu v Škocjanske jame (Velika dolina, ki je globoka 164 m, Mala dolina,
Sapendol in dol Lisična), pa ima skupno prostornino 6,2 milijona m³.
Posebna oblika na površju nad Škocjanskimi jamami so brezstrope jame. Nastanejo z zniževanjem površja zaradi raztapljanja
apnenca, medtem ko se jame, ki jih je vodni tok že zapustil, ne spreminjajo. Ko površje doseže jamo, tej najprej razkroji strop in
jama se odpre. Nad Škocjanskimi jamami se nahajata velika nekdanja jama in velik stalagmit, ki stoji na prostem.
2.1.1.3 Hidrološke značilnosti
Jamo je oblikovala ponikalnica Reka, ki zbere večino vode na neprepustnih flišnih kamninah. Njen srednji pretok pred ponori
je 8,95 m3/s, ob izjemnih poplavah pa do 387 m3/s. Po močnih padavinah Reka poplavlja. Običajne poplavne vode sežejo v jami
do 30 m visoko, najvišje znane pa so dosegle višino 132 m. Reka teče od Škocjanskih jam skozi kraško podzemlje proti približno
35 km oddaljenim izvirom Timave na italijanski strani.
Ocena stanja
V tem poglavju se opis stanja nanaša zgolj na površinski tok Reke v zavarovanem območju. Preostanek površinskega toka
je obravnavan v 3. poglavju te resolucije.
– Površinske vode
Po podatkih iz publikacije Ocena stanja površinskih voda za Slovenijo v obdobju 2009–2014 (Agencija Republike Slovenije
za okolje; v nadaljnjem besedilu: ARSO Ljubljana, 2015) je kemijsko stanje Reke v zavarovanem območju v obdobju 2009–2013
dobro z visoko stopnjo zaupanja. Ekološko stanje Reke je prav tako dobro, vendar s srednjo stopnjo zaupanja, ekološko stanje
Reke glede na vsebnost posebnih onesnaževal v obdobju 2009–2014 pa je zelo dobro s srednjo stopnjo zaupanja.
– Podzemne vode
Po podatkih ARSO je bilo kemijsko stanje vodnega telesa Obala in Kras z Brkini leta 2015 dobro. Količinsko stanje vodnega
telesa Obala in Kras z Brkini je prav tako dobro. Enako je veljalo tudi za leta od 2012 do 2015 (Ocena kemijskega stanja podzemnih
voda v Sloveniji v letu 2015, Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana, november 2016).
Kljub temu v Škocjanskih jamah še vedno občasno nastajajo pene, katerih izvor še ni povsem pojasnjen. To lahko kaže na
onesnaženja Reke, kar lahko negativno vpliva na podzemno živalstvo ne le Škocjanskih jam, ampak celotnega podzemnega toka
Reke in kraškega vodonosnika nasploh. Rezultati analiz ne kažejo odstopanj od večletnega povprečja na posameznem merilnem
mestu.
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2.1.2 Živa narava
2.1.2.1 Habitatni tipi
Kartiranje habitatnih tipov za zavarovano območje parka z okolico je leta 2014 po predpisani tipologiji opravil Center za kartografijo favne in flore (v nadaljnjem besedilu: CKFF). Tipologija temelji na rastlinskih združbah v kombinaciji s strukturnimi elementi
in rabo tal. Popisanih je bilo 97 habitatnih tipov. Najznačilnejši habitatni tipi za park so predstavljeni v nadaljevanju.
Melišča, skalne stene in jame
Najznačilnejši habitatni tipi te skupine so apnenčaste stene z vegetacijo skalnih razpok in termofilna melišča. Na delih sten,
ki so manj strmi, je ponekod razvita bujnejša vegetacija, prevladujejo pa vrste kamnitih kraških pašnikov in termofilnih gozdov
mešanih listavcev. Prav tako se na delih, kjer ni zelo intenzivnega premikanja materiala, zaraščajo tudi melišča. V spodnjem delu
skalnih sten nad strugo reke Reke in njenim ponorom je še en habitatni tip, in sicer vlažne skalnate stene. Gre za pomemben
habitatni tip, ki je ena od posebnosti parka in v katerem so termofilni in glacialni relikti.
Sklenjene gozdne površine
Na celotnem območju kartiranja prevladujeta termofilni gozd mešanih listavcev in termofilni hrastov gozd. Na večjih površinah
je termofilnim drevesnim vrstam kot posledica pogozdovanja v preteklosti primešan črni bor ali pa ta tvori samostojne sestoje.
Termofilni gozdovi mešanih listavcev, termofilni hrastovi gozdovi in hrastovo-belogabrovi gozdovi so določeni v Uredbi o
habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09 in 33/13; v nadaljnjem besedilu: Uredba o habitatnih tipih). Primes črnega bora
oziroma smreke za te gozdne habitatne tipe pomeni neugodno stanje ohranjenosti.
Druge površine z drevesnimi vrstami
Mejice in manjše skupine dreves ter grmov najdemo na celotnem območju kartiranja. Predstavljajo pomemben habitatni tip,
saj predstavljajo pomembno zatočišče in selitvene koridorje številnim živalskim vrstam. Po vrstni sestavi so zelo podobne okoliškim
gozdovom in grmiščem.
Ekstenzivna suha travišča
Med ekstenzivnimi travniškimi površinami prevladujejo različni tipi vzhodno submediteranskih (submediteransko-ilirskih) suhih
in polsuhih travišč. Kraška travišča so nastala kot posledica krčenja gozdov za pašnike. Sodijo med vrstno najpestrejše habitatne
tipe pri nas. Z opuščanjem ekstenzivne paše drobnice in posledičnim zaraščanjem so se njihove površine začele močno krčiti.
Na globljih, za kmetijsko obdelavo primernejših tleh, pa jih ogroža tudi intenziviranje rabe. Na območju kartiranja je vsekakor več
površin, ki se zaraščajo, kot takih, ki so prešle v intenzivno kmetijsko rabo. To je z naravovarstvenega stališča dobro, saj je zaraščajoče se površine lažje povrniti v prvotno stanje kot tiste, ki so bile preveč gnojene.
Vode, prodišča in obvodna vegetacija
Največjo površino med vodami predstavlja reka Reka, ki ima tudi visoko naravovarstveno oceno. Visoko ovrednoteni so tudi
potoki, ki pa imajo vodo samo občasno. V strugi reke Reke je nekaj prodišč, ki so večinoma porasla z vrbovjem.
Ocena stanja
Uredba o habitatnih tipih določa habitatne tipe, ki se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju
Republike Slovenije, ohranjajo v ugodnem stanju, in ureja usmeritve za njihovo ohranjanje.
Habitatni tip je v ugodnem stanju, če je naravna razširjenost habitatnega tipa in območij, ki jih posamezni habitatni tip znotraj
te razširjenosti pokriva, stabilna ali se veča, če obstajajo in bodo v predvidljivi prihodnosti verjetno še obstajali posebna struktura
habitatnega tipa ter naravni procesi ali ustrezna raba, ki zagotavljajo njegovo dolgoročno ohranitev, in če je zagotovljeno ugodno
stanje za ta habitatni tip značilnih prostoživečih rastlinskih ter živalskih vrst.
Primerjava monitoringa iz leta 2014 in niza podatkov preteklih kartiranj habitatnih tipov za skoraj vse enote monitoringa
kaže zmanjšanje površin negozdnih habitatnih tipov, ki jih varuje Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju
naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7), zadnjič spremenjena z
Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike
Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193; v nadaljnjem besedilu: Direktiva o habitatih). Hkrati se je v vseh enotah
monitoringa povečala površina intenzivnih kmetijskih površin, vendar ne na račun povečanja njiv (površina teh se je marsikje
zmanjšala), ampak na račun intenzivnih travnikov.
2.1.2.2 Rastlinstvo
Škocjanske jame z okolico imajo zaradi zelo razgibanega reliefa izredno pester rastlinski svet. V parku so nahajališča nekaterih
endemičnih, redkih ali ogroženih vrst, ki so tudi na rdečem seznamu praprotnic in semenk Slovenije: bršljanov pojalnik (Orobanche
hederae) z edinim nahajališčem, wettsteinova mrtva kopriva (Lamium wettsteinii) z enim izmed dveh nahajališč in justinova zvončica
(Campanula justiniana) s klasičnim nahajališčem. Posebne mikroklimatske razmere v dnu dolin, ki nastanejo zaradi nizkih temperatur, omogočajo uspevanje nekaterih hladnoljubnih, značilno alpskih rastlin, kot so avrikelj (Primula auricula), skorjasti kamnokreč
(Saxifraga crustata), dvocvetna vijolica (Viola biflora) in skalna kernejevka (Kernera saxatilis), 40 m više pa zaradi toplega zraka, ki
pozimi izteka iz jame, uspevajo izrazito toploljubne vrste, npr. venerini lasci (Adiantum capillus-veneris), ostrolistni beluš (Asparagus
acutifolius) in rdečeplodni brin (Juniperus oxycedrus). Rast tako nasprotujočih si rastlin skupaj je v naravi velika redkost.
Na vhodih stranskih rovov, kot sta Schmidlova dvorana in Tominčeva jama, rastejo rastline, prilagojene ekstremnim svetlobnim
razmeram. Med cvetnicami so najbolj značilne navadni bršljan (Hedera helix), fuchsov grint (Senecio fuschsii), navadni zajčji lapuh
(Mycelis muralis), kljukastosemenska zvezdica (Stellaria montana) in razrasla krišina (Parietaria judaica). Med praprotmi opazimo
rjavi sršaj (Asplenium trichomanes) in jelenov jezik (Phyllitis scolopendrium). Najgloblje v vhodne dele jam sežejo le nekateri mahovi in alge. Prav tako se v osvetljenem delu Schmidlove dvorane nahajajo posebne kapniške strukture, imenovane stromatolitni
stalagmiti, katerih rast je biološko pogojena. Notranja struktura takšnih kapnikov je zapletena, saj jo sestavljajo izmenične plasti
eolskih sedimentov, kalcita in detritusa. V jami je 21 stromatolitnih stalagmitov, od katerih je večina v začetni fazi rasti oziroma je
njihova rast ustavljena.
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Okrog razsvetljave v jami je ponekod opazna porast z rastlinami, kot so alge, mahovi in praproti, skupno poimenovanimi tudi
lampenflora (v nadaljnjem besedilu: lampenflora).
Ocena stanja
Zavarovane rastlinske vrste v parku, ki so uvrščene v Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam
(Uradni list RS, št. 82/02 in 42/10), so v ugodnem stanju. Vrste so večinoma vezane na stanje habitatov, ki so v ugodnem stanju
ohranjenosti. Reliktna flora v udornicah, to je rastlinstvo, ki se je tukaj ohranilo še iz hladnejših obdobij Zemljine preteklosti, je v
ugodnem stanju ohranjenosti. Rastišča so pretežno nepristopna obiskovalcem in ni nevarnosti, da bi jih obiskovalci ogrožali. Rastišča so v celoti podvržena naravni sukcesiji. Rastišča jadranske smrdljive kukavice so v stabilnem stanju. Tujerodne invazivne
vrste v parku so občasno opažene, vendar ne povzročajo bistvenega pritiska na populacije avtohtone flore. Na prodiščih Reke
v soteski se v omejenem obsegu pojavljajo enoletnice, kot so žlezava nedotika, enoletna suholetnica, kanadska zlata rozga in
topinambur. Pojavljanje ameriškega pajesena je uspešno zatirano in omejeno.
2.1.2.3 Živalstvo
V parku je pester preplet submediteranske in subalpinske favne.
Polži
Park naseljujejo vrste polžev zelo različnih arealnih tipov: mediteranski, severnodinarski, zahodnoevropski, alpski, južnoevropski, vzhodnoalpski, jadranski in holarktični tip.
Metulji
Na zavarovanem območju parka je zabeleženih 90 vrst dnevnih metuljev, ki predstavljajo 50 % na ozemlju Republike Slovenije živečih dnevnih vrst. Med njimi je 18 evropsko in nacionalno ogroženih vrst, kar pomeni 20 % v parku registriranih vrst ali
10 % favne dnevnih metuljev Slovenije. Največ (72 %) ogroženih vrst živi na suhih kraških travnikih, približno polovica (44 %) na
zaraščajočih suhih travnikih in približno tretjina (33 %) na svetlih gozdnih poteh. Prisotne so vrste, ki determinirajo območje Natura
2000 Kras: črtasti medvedek (Euplagia quadripunctaria), petelinček (Zerynthia polyxena), travniški postavnež (Euphydryas aurinia)
in črni apolon (Parnassius mnemosyne).
Na Krasu živi endemitni kraški pavlinček (Perisomena caecigena), v jamskem sistemu pa troglofilna vrsta (občasni jamski
prebivalec) jamski pedic (Triphosa dubitata) (Linnaeus, 1758) in nočni metulj iz družine pedicev (Geometridae).
Ptice
V parku je bil nazadnje izveden celovit popis ptic med letoma 2010–2013. Zabeleženih je bilo 81 vrst in od tega 49 gnezdilk.
Najštevilčnejše gnezdilke znotraj meja parka so črnoglavka (Sylvia atricapilla), taščica (Erithacus rubecula), kos (Turdus merula),
ščinkavec (Fringilla coelebs) in močvirska sinica (Poecile palustris). Največje število preštetih planinskih hudournikov (Apus apus)
je bilo 72 (36 parov). Leta 2011 smo registrirali šest samcev lesne sove (Strix aluco), slišalo pa se je tudi oglašanje mladičev. Gnezdečo populacijo ocenjujemo na 6–10 parov. V vasi Vremski Britof smo registrirali enega velikega skovika (Otus scops). Gnezdečo
populacijo ocenjujemo na 1–3 pare. Opazili smo, da so skalni golobi (Columba livia) v parku morfološko zelo variabilni. Večina
skalnih golobov ima barve in vzorce, značilne za domače golobe. Na podlagi opazovanj sklepamo, da tu gnezdeči golobi pripadajo domači obliki. Sokol selec (Falco peregrinus) uspešno gnezdi na območju Sokolaka, večinoma tudi z uspešno reprodukcijo.
Na reki Reki je najštevilčnejša ptica, ki je vezana na vodo, siva pastirica (Motacilla cinerea). Večinoma gnezdi 8–10 parov sivih
pastiric. Povodni kos (Cinclus cinclus) ni številčen. Ocenjujemo, da v zavarovanem območju parka gnezdita 1–2 para. Opažene
so tudi mlakarice. Ker večji del parka pokrivajo gozdovi in dlje časa opuščena kmetijska krajina, v parku od gnezdilk ni prisotnih
sicer značilnih vrst kmetijske krajine Krasa, kot so poljski škrjanec (Alauda arvensis), rjava penica (Sylvia communis), prosnik
(Saxicola rubicola), repnik (Linaria cannabina), rumeni strnad (Emberiza citrinella) in veliki strnad (Emberiza calandra). V parku je
veliko skalnih sten, v katerih gnezdijo ogrožene in redke vrste, ki so vezane na takšen habitat. Planinski hudournik (Apus melba)
je v Sloveniji redko razširjena vrsta. Regionalni varstveni pomen z vidika ptic dajeta parku tudi reka Reka in njen kanjon. Park je
znotraj Krasa najpomembnejše območje za sivo pastirico in edino območje na Krasu, kjer gnezdi povodni kos.
Živalstvo v Reki
V površinskem toku Reke je bilo na podlagi vzorčenja s semikvantitativno metodo, t. i. »kick sampling« ugotovljenih 21 skupin
velikih nevretenčarjev, ki jim pripada 97 taksonov. Večino makrozoobentosa predstavljajo ličinke žuželk – enodnevnice (Ephemeroptera), vrbnice (Plecoptera), kačji pastirji (Odonata), stenice (Heteroptera), mladoletnice (Trichoptera), dvokrilci (Diptera), hrošči
(Coleoptera) in mrežokrilci (Neuroptera), ki preživijo le del svojega življenjskega cikla v vodi. Poleg teh so bili najdeni tudi osebki
ožigalkarjev, vrtinčarjev, polžev, školjk, maloščetincev, pijavk, pršic in rakov (vodne bolhe in ceponožci) ter enakonožcev (Asellus
acquticus cavernicolus in Trichonichus stameri). Ribe so zastopane v glavnem s postrvjimi in ciprinidnimi vrstami. Te živijo tudi v
začetnih delih podzemne Reke zaradi katastrofičnega drifta in le redko preživijo več časa v podzemlju. V Reki živijo vrste, značilne predvsem za površinske vodotoke južne Evrope. Občasno je ugotovljena prisotnost primorskega koščaka (Austropotamobius
pallipes) v soteski Reke, in sicer pred ponorom. Povsem običajno je v tolmunih Reke opažen hribski urh (Bombina variegata) v
vseh razvojnih stadijih.
Podzemno živalstvo Škocjanskih jam
Zaradi zemljepisnih in zgodovinskih razmer so začeli podzemeljski živelj raziskovati prav na Slovenskem krasu, in sicer v
okolici Postojne. Prvi znanstveno opisani troglobiont (prava podzemna vrsta, ki ves življenjski cikel preživi v jami) je bila leta 1758
človeška ribica ali močeril (Proteus anguinus). Nato je bil v letu 1832 opisan hrošček drobnovratnik (Leptodirus hochenwartii). Šele
kasneje so se zvrstile najdbe tudi drugod po današnjem ozemlju Republike Slovenije. Danes je znano, da imamo v Sloveniji s
približno 200 vrstami eno najbogatejših kopenskih jamskih favn, z 200 vodnimi vrstami pa daleč najbogatejšo vodno troglobiotsko
favno na svetu.
Škocjanske jame sodijo v skupino jam z bogato podzemno favno. Bivališče nudijo zlasti nevretenčarjem, med katerimi so
mnogi tako dobro prilagojeni na življenje brez svetlobe in razmere, kjer je hrana količinsko in kakovostno revna, da so postali prave
podzemeljske živali. Vodne in terestične habitate naseljujejo mnoge vrste podzemeljskih organizmov, in sicer raki ceponožci in
enakonožci, polži, dvojnonogi, žuželke in človeška ribica.
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Pestrost življenja v jami dopolnjujejo številni netopirji, med njimi dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersi), katerega kolonija
se seli med Škocjanskimi jamami in Predjamo, ter dolgonogi netopir (Myotis capacinii). Zimske kolonije dolgokrilega netopirja
dosegajo število 7000 osebkov, poletne kolonije pa nekaj tisoč osebkov. Ostale vrste so manj abundantne. Vrste, ki jih je mogoče
najti v jami v času hibernacije ali porodniških kolonij, so še veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) in mali podkovnjak
(Rhinolophus hipposideros), širokouhi netopir (Barbastella barbastellus) ter navadni netopir (Myotis myotis).
Vrstno najobsežnejše je živalstvo, ki ga prinašajo curki prenikajoče vode iz epikrasa (kamninski sloj tik pod površjem) v Škocjanske jame. Obsega predstavnike 11 skupin živali, in sicer vrtinčarje, gliste, polže, maloščetince, pršice, med raki dvoklopnike,
ceponožce, enakonožce in postranice ter med žuželkami skakače in ličinke dvokrilcev. Najbogatejše zastopana živalska skupina v
epikrasu so ceponožni raki. Med njimi je bilo najdenih 32 vrst, ki pripadajo 16 rodovom in trem družinam (Pipan 2003; Pipan 2005).
Večina teh vrst (24) je zašla v jamsko okolje s preniklo vodo, drugi pa so bili najdeni v ponikalnici. Dvanajst vrst, ki poseljujejo epikraški habitat, je stigobiontskih – so pravi predstavniki podzemeljskih vod. Ugotovljenih je bilo pet novih vrst in vrsta Elaphoidella
slovenica Wells (syn. Elaphoidella karstica), ki je endemit Škocjanskih jam. Iz najdišč v Škocjanskih jamah so bile prvič opisane
vrste rakcev Copepoda (Moriaropsis scotenophila) in jamski samook (Speocyclops infernus) že leta 1930.
Med podzemnim živalstvom Reke se nahajajo nekatere stigobiontske vrste, in sicer Polychaeta: jamski cevkar (Marifugia
cavatica), Turbellaria: jamski vrtinčar (Dendrocoeleum spaeleum), amfipode: reška slepa postranica (Niphargus timavi) in kapniška slepa postranica (Niphargus Cf. Stygiu), deseteronožci: jamska kozica (Troglocaris sp.) in Amphibia: človeška ribica (Proteus
anguinus), ki ji predstavlja podzemna Reka oziroma vodonosnik Krasa skrajno severozahodno točko razširjenosti areala v vodah
Dinarskega krasa.
Terestrično podzemno živalstvo v parku obsega 13 vrst, in sicer rake enakonožce, jamskega polžka, dvojnonogo, palpigrada
in paščipalca, med žuželkami jamske skakače rodu Oncopodura in Onychiurus ter dve vrsti jamskih hroščev. V zadnjih letih se je
odkrilo prisotnost palpigrada Eukoenia sp. in jamskega paščipalca Chthonius spelaeophilus. Jamska mokrica in rakec rodu Alpioniscus sta amfibična. Terestrične vrste živijo v glavnem okoli organskih ostankov na tleh (gvano, les). Na površinskem vodnem
filmu na majhnih lužicah, kjer se hranijo z organsko snovjo, ki se ujame na površino, živijo skakači.
Ocena stanja
Živalske vrste, navedene v tem poglavju, so v ugodnem stanju. Vrste so vezane na stanje habitatnih tipov, kjer živijo, in ti so
na zavarovanem območju parka večinoma v ugodnem stanju ohranjenosti. Živalstvo Reke je v dobrem stanju ohranjenosti. Stanje
ptic v parku je ugodno. Večinoma je vezano na stanje populacij na širšem območju posebnega območja varstva Krasa (identifikacijska številka območja Natura 2000: SI5000023) in na vrste, ki živijo na tem območju. Habitati, na katere so vezane vrste ptic, ki
se prednostno varujejo, so v zavarovanem območju parka v ugodnem stanju ohranjenosti. Turistični obiski so za zdaj omejeni na
udornicah Velika in Mala dolina ter prvem ponoru Reke pod Škocjanom, kjer je stanje ptic stabilno.
Veliki pupek in hribski urh sta vezana na vodna telesa ter sta v parku v ugodnem stanju ohranjenosti, prav tako kot habitatni
tipi, ki so ključnega pomena za njuno ohranjanje.
Populacije vseh ugotovljenih vrst netopirjev v parku so v ugodnem stanju, enako tudi habitatni tipi, ki so za te populacije
bistvenega pomena (Škocjanske jame, mejice, rečni bregovi, gozd, jame, ki niso odprte za javnost). Turistični obisk jame je sicer
poleti speljan v neposredni bližini porodniških kolonij nekaterih vrst, vendar je njihovo stanje ugodno. Ekološko stanje habitatnega
tipa netopirjev v jamskem sistemu se je deloma izboljšalo (nova osvetlitev, zimski obisk poteka po spodnji poti). Skušali bomo
optimizirati stanje tudi v času porodniških kolonij. Obseg, torej površina habitatnega tipa netopirjev v jamah, ostaja nespremenjen.
Podzemno troglobiontsko živalstvo je v verjetno ugodnem stanju ohranjenosti. Vsekakor je prisoten pritisk turističnega obiskovanja jamskega sistema, kar se pozna pri verjetno manjši abundanci, prevsem nekaterih vrst iz vrha prehranjevalne verige (Coleoptera) v nekaterih predelih jam. V celotnem turističnem delu jam ni več razširjanja alohtone nejamske favne v okolici reflektorjev
(kjer se je pojavljala lampenflora), saj so bili ti v letu 2014 v celoti zamenjani. Najštevilčnejše ugotovljeno podzemno živalstvo je
v epikraški coni (tik pod površjem), ki ni pod vplivom obiskov jamskega sistema, pač pa je bolj vezana na stanje površja in rabo
tal na površju neposredno nad jamskim sistemom in je v ugodnem stanju. Stigobiontsko živalstvo sistema Škocjanskih jam je v
ugodnem stanju ohranjenosti, določeno je z ekološkim stanjem vodotoka – Reke.
Tujerodne invazivne vrste v parku so le občasno opažene in ne povzročajo bistvenega pritiska na populacije avtohtone favne.
Najbolj problematične utegnejo biti vodne vrste. Pri pojavih vnosa ciprinidnih vrst v stoječa vodna telesa na zavarovanem območju
parka so le-te ustrezno odstranjene.
2.1.3 Varstveni statusi
2.1.3.1 Naravne vrednote
V zavarovanem območju parka je 54 naravnih vrednot, določenih s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni
list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o določitvi naravnih vrednot), od tega 14 območij
naravnih vrednot državnega pomena, 13 točk naravnih vrednot državnega pomena in 25 jam, ki so prav tako naravne vrednote
državnega pomena.
Velika večina naravnih vrednot je vezana na kraško hidrologijo, geomorfologijo in geologijo, predvsem znotraj sistema Škocjanskih jam. Ker ima jama izjemen pomen, so upravljavske aktivnosti prednostno podrejene ohranitvi, zavarovanju in predstavitvi
tega edinstvenega naravnega objekta.
Varstvene usmeritve
Usmeritve za dejavnosti na območju naravnih vrednot izhajajo iz varstvenih režimov 8., 9. in 10. člena ZRPŠJ.
Po Uredbi o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02 in 67/03; v nadaljnjem besedilu: Uredba o zvrsteh) so varstvene usmeritve za varstvo naravne vrednote usmeritve za posege in dejavnosti človeka na naravni vrednoti in na območju, ki je z
naravno vrednoto vidno ali funkcionalno povezano, z namenom, da se naravna vrednota ohranja. Posegi in dejavnosti se izvajajo
na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti, in sicer v skladu
z usmeritvami, ki so določene v Uredbi o zvrsteh.
Podrobnejše varstvene usmeritve za varstvo posamezne zvrsti naravnih vrednot ali za posamezno naravno vrednoto so določene v Pravilniku o določitvi naravnih vrednot. Konkretne varstvene usmeritve in naravovarstveni pogoji za posege in dejavnosti
na naravni vrednoti ter na območju vpliva na naravno vrednoto so določeni v naravovarstvenih smernicah.
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Razvojne usmeritve za naravne vrednote so usmeritve za rabo naravnih vrednot z namenom njihove ohranitve. Naravne
vrednote se praviloma ohranjajo v obstoječi rabi, ki mora potekati sonaravno, da ne ogroža obstoja naravne vrednote in ne ovira
izvajanja njenega varstva. Naravne vrednote so namenjene predvsem doživljanju narave, izobraževanju, vzgoji, znanstveno-raziskovalnemu delu ali naravi prijazni rekreaciji.
Ocena stanja
Stanje naravnih vrednot v parku se ocenjuje kot dobro. Naravni procesi v jamah in udornicah, kar predstavlja veliko večino
med vsemi naravnimi vrednotami v parku, v glavnem potekajo nemoteno. Vhodi v sistem Škocjanskih jam in tudi v Mušjo ter Skeletno jamo so zaradi kontrole obiska in preprečevanja morebitnih poškodb zaprti z vrati. Vhod v Škocjanske jame je zavarovan
tudi z video-nadzornimi kamerami, vhoda v Mušjo in Skeletno jamo pa s senzorjem vloma.
Izvajanje del in organizacija obiska v sistemu Škocjanskih jam in površinskem delu parka sta podrejena ohranjanju narave in
skrbi za nemoten ter varen obisk. Sem sodijo npr. čiščenje prepadnih sten in postavljanje lovilnih mrež zaradi krušenja kamenja ter
obnova poti. Jama je z izjemo poškodb iz preteklosti v dobrem stanju, nekatere poškodbe pa je mogoče sanirati. Problem osvetlitve
v jami z lampenfloro se rešuje s Protokolom za zaviranje rasti lampenflore v Škocjanskih jamah.
Tudi druge jame v parku so v glavnem v naravnem stanju z izjemo redkih v bližini Dolnjih Ležeč, ki so nekoč služile za smetišča in so do vrha zatrpane z odpadki in drugim materialom. Ena od jam je bila leta 2015 očiščena. Melišča v udornicah so stabilna,
medtem ko se njihova dna ponekod zaraščajo.
Občasna nihanja kakovosti vode ne kažejo večjih odstopanj od dolgoletnih povprečij, kljub temu pa motijo pene, ki se nabirajo
ob slapovih in brzicah v podzemnem toku Reke, in plastični odpadki v zaključnem delu podzemnega kanjona (Martelova dvorana,
Mrtvo jezero), ki jih ob visoki vodi zaradi sifona Reka odlaga na bregovih struge ali plavajo na vodi. Podrobneje stanje voda ureja
3. poglavje te resolucije.
Prisotni so nasadi tujerodnih iglavcev v Mali in Veliki dolini ter soteski Reke, kar se bo s počasno premeno nadomestilo z
avtohtonimi drevesi. Drevesa iz seznama naravnih vrednot, predvsem lipe v Škocjanu in Matavunu, so negovana in zdrava.
2.1.3.2 Ožja zavarovana območja
V parku so soteska Reke v dolžini približno 2,5 km pred ponorom v Škocjanske jame, spodnji del soteske Sušice do sotočja
z Reko, osrčje parka z Veliko in Malo dolino ter vasmi Matavun, Škocjan in Betanja, niz udornic na južni in severni strani ter površje nad Škocjanskimi jamami. Zaradi posebne naravne, kulturne, zgodovinske in estetske vrednosti so v parku posamezni deli
nepremične naravne in kulturne dediščine posebej zavarovani z ZRPŠJ.
Naravni spomeniki
Kot naravni spomeniki so zaradi svojih posebnih značilnosti kot vzorčni primer nekega naravnega pojava zavarovani naslednji
deli parka:
1. Mala dolina in Velika dolina do roba udornice;
2. brezno Okroglica;
3. stene in bregovi slepe doline Reke v dolžini in širini 150 m pred vhodom v Mahorčičevo dvorano;
4. podzemne jame na območju parka:
– Škocjanske jame (Škocjanski jamski splet),
– Velika jama na Prevali ali Mušja jama,
– Mala jama na Prevali ali Skeletna jama,
– jama Škrlica;
5. Kapnik v Lipjih jamah pri Divači.
Varstveni režim za naravne spomenike je predpisan v 9. in 10. členu ZRPŠJ.
2.1.3.3 Območje Natura 2000
Park je v območju Nature 2000, in sicer posebno območje varstva Kras (identifikacijska številka območja Natura 2000:
SI5000023; v nadaljnjem besedilu: POV) in posebno ohranitveno območje Kras (identifikacijska številka območja Natura 2000:
SI3000276; v nadaljnjem besedilu: POO Kras). V park sega tudi skrajni zahodni del posebnega ohranitvenega območja Reka
(identifikacijska številka območja Natura 2000: SI3000223; v nadaljnjem besedilu: POO Reka).
Preglednica 2: Pregled območij Natura 2000 POV Kras (SI5000023), POO Kras (SI3000276) in POO Reka (SI3000223) v parku
Koda območja

Ime območja

Vrsta varovanega
območja

Površina [km2]

Delež v RPŠJ
(v %)

SI3000276
SI5000023
SI3000223

Kras
Kras
Reka

POO
POV
POO

474,86
498,45
0,05

99
99
1,25

Delež območja v parku
glede na skupno
površino območja (v %)
0,87
0,83
1,21

Ukrepi za vse vrste Natura 2000 se izvajajo v skladu s smernicami, navedenimi v Programu upravljanja območij Natura 2000,
in so predstavljeni v preglednicah z nalogami za posamezne cilje ter v usmeritvah za kmetijstvo in gozdarstvo.
V nadaljevanju je krajši opis zgoraj omenjenih območij Natura 2000.
POO Kras (identifikacijska številka območja Natura 2000: SI3000276)
Posebno ohranitveno območje POO Kras predstavljata obsežna apneniška planota v jugozahodnem delu Slovenije in severozahodni del Dinarskega krasa, kjer nastajajo številni površinski in podzemeljski kraški pojavi ter obstajajo evropsko pomembni
habitatni tipi (jame, suha travišča, brinovja, črničevje, skalne stene ipd.). Območje je življenjski prostor evropsko ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (netopirji, metulji, hrošči, dvoživke, ptice) ter selitveni koridor ujed in velikih sesalcev.
V parku so bile po zadnjih podatkih evidentirane naslednje vrste iz habitatne direktive, ki opredeljujejo območje Kras: človeška ribica, veliki pupek, hribski urh, ozki vretenec, travniški postavnež, rogač, bukov kozliček, črtasti medvedek, petelinček, črni
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apolon, mali podkovnjak, veliki podkovnjak, dolgonogi netopir, dolgokrili netopir, navadni netopir in v neposredni okolici tudi vejcati
netopir. Kot edina rastlinska vrsta je bila leta 2015 najdena jadranska smrdljiva kukavica. Posebej pomembne med njimi so vrste,
ki imajo v parku obsežne populacije, npr. netopirji. Novembra leta 2016 je bilo v parku znanih 21 vrst netopirjev, kar park uvršča
na sam vrh ožjih območij z največjo biodiverziteto netopirjev v Sloveniji. Z nadaljevanjem raziskav v parku pričakujemo še vsaj
dve do tri dodatne vrste netopirjev.
Za območje Natura 2000 Kras je kvalifikacijskih vrst netopirjev osem, od katerih je bilo šest najdenih znotraj parka. Posebej
velja poudariti vrste, kot je npr. dolgokrili netopir, ki ima prezimovalne in porodniške kolonije na stropu podzemnega kanjona Reke z
več tisoč osebki. Pomembne so tudi kolonije velikega podkovnjaka in dolgonogega ter navadnega netopirja, ki pa niso tako številčne. V parku in okolici je zadostna površina gozda, mejic, košenic, vodnih površin in grmičevja, kar je nujno za ohranjanje netopirjev.
V Škocjanskih jamah redno poteka spremljanje stanja netopirjev. Pri nekaterih vrstah obstaja pritisk na njihovo življenjsko
okolje ali vrsto. Območje prezimovalnih kolonij nekaterih vrst netopirjev je vzdolž pohodnih poti v jami, kjer poteka turistični obisk.
Območje, kjer se nekatere vrste prehranjujejo (prehranjevalni habitat), sega tudi na površine izven parka. Na splošno velja, da se
netopirjev v prezimovališčih ne moti s hrupom, osvetljevanjem in spreminjanjem mikroklime. Samic z mladiči v porodniških kolonijah
se ne vznemirja, ker je to usodno predvsem za mladiče. V primeru motenj netopirji največkrat zapustijo zatočišča, s čimer se lahko
poveča njihova smrtnost, kar še posebej velja za mladiče. Netopirje moti tudi nenaravna osvetljenost zatočišč.
Glede na monitoring v parku in državni monitoring netopirjev je število malih podkovnjakov, velikih podkovnjakov, navadnih
netopirjev in dolgonogih ter dolgokrilih netopirjev znotraj parka stabilno. Po oceni stanja habitatov vrst, ki se pojavljajo v jamskem
okolju, je le-to stabilno. V obdobju prezimovanja dodatni ukrepi niso potrebni. Glede na rezultate prihodnjega monitoringa ali podrobnejših raziskav bo za obdobje kotenja treba premisliti o dodatni prilagoditvi osvetljevanja stare turistične poti, ki poteka dokaj
blizu visišč porodniške gruče dolgokrilih netopirjev in je ta morda zaradi te osvetlitve delno pod stresom.
Velik problem se lahko hitro pojavi s postavitvijo vetrnih polj, saj so tudi dolgokrili netopirji prepoznani kot ena izmed vrst, ki so
lahko žrtve delovanja vetrnic. Zato je treba pri presojah vplivov vetrnic na naravo v polkrogu 40 km od Škocjanskih jam, ne glede
na to ali je poseg v območju Natura 2000 ali izven, na podlagi 33.a člena ZON nujno opredeliti, kako bi postavitev in delovanje
vetrnic lahko vplivalo na populacijo, živečo v Škocjanskih jamah.
Poudariti velja tudi človeško ribico, ki je kvalifikacijska vrsta. Je dinarski endemit, edini jamski vretenčar v Evropi in živi tudi
v podzemnem toku Reke. Vrsta je izredno občutljiva na motnje in onesnaženost podzemne vode. Kot dejavnik ogrožanja je treba
poudariti organsko in kemijsko onesnaževanje voda Reke. Zaenkrat na območju parka še ne moremo z gotovostjo potrditi prisotnosti jamskega hrošča, dinarskega endemita in kvalifikacijske vrste drobnovratnik POO Kras.
Na suhih traviščih živi metulj travniški postavnež. V parku je okrog 50 ha površin suhih travišč, vrsta pa je redno opažena. Ogroža
jo opuščanje in zaraščanje teh površin. Po trenutnem vedenju je stanje populacije na podlagi dokumenta Ocena stanja Natura 2000
habitatnih tipov in vrst v parku s strani CKFF iz leta 2016 ocenjeno kot verjetno stabilno (ocene stanj vrst v nadaljevanju tega odstavka
so vezane na ta isti dokument). Stanje populacije črtastega medvedka je ocenjeno kot verjetno ugodno. Stanje populacije črnega
apolona je ocenjeno kot verjetno ugodno. Petelinček je toploljubna vrsta metulja in je na Krasu pogosta. Pojavlja se predvsem v bolj
vlažnih, deloma zaraščenih predelih in v presvetljenih listnatih gozdovih, kjer raste podraščec (Aristolochia spp.), ki je hranilna rastlina
gosenic. Na zavarovanem območju parka je vrsta splošno razširjena, vendar se pojavlja v nizkih gostotah. Po trenutnem vedenju je
stanje populacije ocenjeno kot verjetno ugodno. Stanje populacije petelinčka, travniškega postavneža, črtastega medvedka in črnega
apolona bo možno prepoznati šele čez najmanj pet let monitoringa na tem območju. Vrsti hrošča rogač in bukov kozliček sta vezani
na lesno biomaso, odmrlo drevje in gozdne površine ter sta prisotna v parku. Ogroža ju predvsem promet, rogača tudi nabiranje
osebkov in pretirana uporaba kemikalij ter gnojil. Veliki pupek in hribski urh sta vezana na mokrišča in vodna telesa. Dvoživke so
ogrožene predvsem z vnašanjem tujerodnih vrst v vodna telesa, onesnaženjem vode (kemikalije, eutrofikacija) in izgubo habitata
(opuščanje kalov in vodnih teles). Vrsta polža ozki vretenec je vezana na močvirne travnike, najdemo pa jo med visokimi steblikami
in na obrežnih vrbah ter jelšah. Ogrožajo jo predvsem vodnogospodarski posegi, kot je npr. čiščenje obrežnega in podrtega drevja.
POV Kras (identifikacijska številka območja Natura 2000: SI5000023)
POV Kras je tretje največje posebno območje varstva za varovanje ogroženih vrst ptic. Na tem območju živijo številne vrste
ogroženih ptic z največjimi gnezdečimi populacijami v Sloveniji. Velika uharica, pisana penica, rjava cipa, kotorna in kačar so si
našli dom na travnikih, grmiščih in v skalnih stenah na Krasu.
Velik ornitološki pomen dajejo območju močne populacije nekaterih vrst iz priloge I Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L št. 20 z dne 26. 1. 2010, str. 7), zadnjič spremenjena
z Direktivo Sveta 2013/17/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju okolja zaradi pristopa Republike
Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 193; v nadaljnjem besedilu: Direktiva o pticah) z visokimi deleži nacionalnih gnezditvenih populacij. Prvi dve vrsti dobro opredeljujeta meje celotnega območja.
V parku so bile po zadnjih podatkih evidentirane naslednje ornitološko pomembne vrste ptic: velika uharica, skalni strnad,
sršenar, rjavi srakoper, podhujka, hribski škrjanec, sokol selec, orel kačar, pisana penica, smrdokavra, vodomec, veliki skovik in
slavec. Posebej pomembne med njimi so vrste, ki so bile ugotovljene kot gnezdilke, in sicer velika uharica, podhujka, sokol selec,
veliki skovik in skalni strnad. Vrste so vezane na habitatne tipe skalnih sten, pobočij, jamskih vhodov, gozdov in kulturne krajine.
Za nekatere vrste in njihove življenjske prostore znotraj parka velja, da so pod pritiskom različnih dejavnikov (elektroudari, nočno
svetlobno onesnaženje, obiskovalci parka in spreminjanje kulturne krajine na širšem območju izven parka). Območje, kjer se
nekatere vrste prehranjujejo (prehranjevalni habitat), sega tudi na površine izven parka.
Stanje vrst ptic Natura 2000 v parku je na podlagi dokumenta Ocena stanja Natura 2000 vrst v Regijskem parku Škocjanske
jame 2012–2016 s strani DOPPS iz leta 2016 relativno dobro. Ključna težava so srednjenapetostni daljnovodi, ki v bližnji okolici
še niso sanirani in najverjetneje preprečujejo gnezdenje velike uharice. Znotraj samih meja parka bi bilo smiselno vzpostaviti ekstenzivno upravljanje kmetijske krajine. Takšen način bi se splačalo tudi spodbujati. To pomeni negnojene košenice, ki se kosijo
enkrat letno ob primernem času (pozno), ponovno vzpostavitev ekstenzivne paše ali košnje na danes zaraščenih deli ter ohranjanje
mejic in podobnih struktur. Takšni ukrepi pozitivno vplivajo na vrste kmetijske krajine, kot so npr. hribski škrjanec, rjavi srakoper in
smrdokavra. Hkrati je treba obisk, ki je v parku zelo velik, aktivno usmerjati, in sicer na način, da se obiskovalci držijo samo zanje
določenih poti in obiskujejo Park na takšen način, da ne predstavljajo nepotrebne motnje pticam.
POO Reka (identifikacijska številka območja Natura 2000: SI3000223)
Reka z izjemnim hudourniškim odtočnim režimom priteka iz Snežniškega pogorja kot površinska Reka – Velika voda in teče
po brkinskem flišu ter ponikne v matični Kras v Škocjanskih jamah. Je življenjski prostor evropsko ogroženih vrst raka primorskega
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koščaka in rib grbe ter pohre. V poplavnih delih so mestoma dobro ohranjeni vlažni travniki in logi, ki so življenjski prostor ogroženih
živalskih vrst metulja strašničinega mravljiščarja in dvoživke hribskega urha. Ob Reki lovijo netopirji veliki podkovnjak, dolgonogi
netopir in dolgokrili netopir, ki imajo zatočišče v Škocjanskih jamah. POO Reka poteka v parku od začetka soteske Reke 4 km pred
ponorom do samega vhoda Reke v podzemlje. V parku so bile evidentirane naslednje vrste iz Direktive o habitatih, ki opredeljujejo
območje Reka: veliki podkovnjak, dolgonogi netopir in dolgokrili netopir, hribski urh in primorski koščak. Prehranjevalni habitat
netopirjev je v ugodnem stanju. Prodišča in tolmuni so v nizkih vodostajih ugodno ohranjeni in vseskozi prisotni, da omogočajo
hribskemu urhu nemoten razvoj. Zaenkrat je ugotovljena zgolj občasna prisotnost koščaka.
Preglednica 3: Habitatni tipi iz Direktive o habitatih POO Kras, ki so v parku
Habitatni tip

Površina 2004 (ha)

Površina 2014 (ha)

Razlika (ha)

62A0 Vzhodna submediteranska suha
travišča (Scorzoneretalia villosae)

52,23 (manj ugodno
16,47 ha)

47,62 (manj ugodno
24,57 ha)

–4,61 (manj ugodno
–8,10 ha)

5130 Sestoji navadnega brina
(Juniperus communis) na suhih
traviščih na karbonatih

1,38

2,50

1,12

8210 Karbonatna skalnata pobočja
z vegetacijo skalnih razpok

10,88

13,10

2,22

8310 Jame, ki niso odprte za javnost

0,09

0,09

0,00

8160* Srednjeevropska karbonatna
melišča v submontanskem
in montanskem pasu

2,67

3,32

0,66

Skupaj habitatni tipi iz POO Kras pokrivajo okoli 66,6 ha površine parka. Stopnja reprezentativnosti teh površin je dobra,
stopnja ohranjenosti v parku pa ugodna (razen pri suhih traviščih, ki se postopno zaraščajo). Vrste iz Direktive o habitatih in
Direktive o pticah, ki so vezane na te habitatne tipe na območjih POV, POO Kras in POO Reka, so mali podkovnjak, veliki
podkovnjak, dolgonogi netopir, dolgokrili netopir, navadni netopir, vejcati netopir, drobnovratnik, človeška ribica in travniški
postavnež, med pticami pa velika uharica, orel kačar, podhujka, hribski škrjanec, sokol selec, pisana penica, smrdokavra in
veliki skovik.
Slovenski kras se v svetovnem merilu ponaša s pestrostjo podzemskega živalstva, med katerimi izstopajo številne endemične vrste. V omrežju Natura 2000 je v okviru habitatnega tipa »(8310) Jame, ki niso odprte za javnost« dolžnost ohranjati pestro
jamsko živalstvo, še posebej pa vrste iz Direktive o habitatih. Ohranjanje in varovanje življenjskih okolij in celotnih ekosistemov je
najpomembnejše pri varstvu posameznih vrst. Dejavniki motenj in možnega ogrožanja teh habitatnih tipov so: pretirano gnojenje,
pretirana paša na enem mestu oziroma premajhni površini, izpusti komunalnih odpadnih voda, uporaba pesticidov, vnašanje
alohtonih vrst, tujerodne invazivne vrste, športne prostočasne dejavnosti, turizem (plezanje, jamarstvo, kolesarjenje, pohodništvo),
spreminjanje ekologije habitata, odstranjevanje mejic, zaraščanje in urbanizacija znotraj parka.
2.1.3.4 Ekološko pomembno območje
Ekološko pomembno območje je v skladu z uredbo, ki ureja ekološko pomembna območja, območje habitatnega tipa, dela
habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
Ekološko pomembno območje Kras (identifikacijska številka ekološko pomembnega območja: 51100) v celoti pokriva zavarovano območje parka. Zanj je značilna velika pestrost rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, med katerimi so številni
zavarovani, redki ali ogroženi.
2.2. Podatki o kulturni dediščini z oceno stanja
2.2.1 Nepremična kulturna dediščina
V parku je 44 enot kulturne dediščine. Večina jih je razglašena kot kulturni spomenik državnega pomena. Park obsega tri
manjša naselja: Škocjan, Betanjo in Matavun. V arhitekturnem in urbanističnem smislu izstopa predvsem vas Škocjan. Po tej značilni prastari naselbini s cerkvijo sv. Kancijana s prostostoječim zvonikom, nekdaj dobro utrjenim gradiščem, so jame tudi dobile
svoje ime. Tu je tudi več pomembnih arheoloških območij in lokacij (naselbine, grobišča in jamska najdišča), ki izvirajo iz različnih
arheoloških obdobij, in sicer od kamene, bronaste do železne dobe. V soteski Reke so ohranjene ruševine številnih mlinov, nad
sotesko stojijo razvaline gradu Školj, v parku in okolici pa so še ohranjene ledenice in kali.
Na tem mestu je naveden splošni pregled kulturne dediščine.
Preglednica 4: Tipi in število enot kulturne dediščine v parku
Tip enote

Število

Arheološka dediščina

17

Memorialna dediščina

8

Naselbinska dediščina

3

Profana stavbna dediščina

15

Sakralna stavbna dediščina

1

SKUPAJ

44

Varstveni režim varovanja kulturne dediščine za to območje je predpisan v 11. členu ZRPŠJ oziroma prostorskih aktih Občine
Divača.
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Ocena stanja
Materialno stanje stavbne dediščine v parku se lahko oceni kot dobro in v nekaterih primerih kot ogroženo zaradi zapuščenosti
(npr. v Škocjanu domačiji št. 5 in 9).
Posebno pozornost je treba nameniti usklajenosti posegov in večjemu upoštevanju varstvenih režimov za kulturno dediščino. Prihaja do večjega števila motečih gradenj in drugih posegov v prostor, za katere je po predpisih o graditvi objektov potrebno
kulturnovarstveno soglasje (gradnja lop, mejnih zidov, prekrivanje streh, obarvanje fasad ipd.), vendar tega lastniki pogosto ne
pridobijo, čeprav so z obveznostjo seznanjeni.
Registrirana arheološka najdišča v parku so stalno ogrožena z novimi gradbenimi posegi (npr. urejanje infrastrukture in obnova objektov ter mejnih zidov), zlasti v primerih, ko se posegi izvajajo brez vednosti pristojne službe za varovanje kulturne dediščine
ali brez pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in soglasja, kot to določajo 28. do 31. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) za posege na območju dediščine.
2.2.2 Premična kulturna dediščina
Premične kulturne dediščine je v letih upravljanja z zavarovanim območjem na sedežu upravljavca vedno več. Tako etnološka
zbirka v J'kopinovem skednju kot zgodovinska zbirka na sprejemnem centru sta sestavljeni skoraj izključno iz muzealij, od katerih
jih je precej tudi izposojenih in v zasebni lasti. Arheološko zbirko sestavljajo replike in manjše število originalnih najdb, geološko
pa zbirka fosilov. Poleg omenjenega upravljavec parka hrani več zbirk starih fotografij, knjig, dokumentov in (darovanih oziroma
najdenih) predmetov, ki pričajo o življenju v tukajšnjih krajih, delu v jami in njihovih raziskovalcih. Trenutno je evidentiranih več kot
3000 enot.
2.2.3 Kulturna krajina
Kulturna krajina parka je v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije prepoznana kot krajinsko območje s prepoznavnimi
značilnostmi, ki je pomembno na nacionalni ravni. Opredeljujejo jo kmetijska kulturna krajina, gmajna in gozd. Kmetijska kulturna
krajina v parku je še opazna. Nekateri njeni deli so ohranjeni, a ponekod tudi propadajo. Razloga sta opuščanje kmetijske dejavnosti in zaraščanje kmetijske kulturne krajine zaradi širjenja gmajne in gozda, v katerega se ne posega. Iz enakega razloga
je spremenjena doživljajska kakovost krajine. Stik naselij in odprte krajine je ustrezno ohranjen. Spodbujata se košnja in paša z
namenom preprečevanja izgube prepoznavnih kulturnih sestavin krajine, vendar je za tovrstno dejavnost malo zanimanja. Zavod
nadaljuje tudi z aktivnostmi za ohranjanje suhih zidov.
V večini udornic oziroma dolov v parku (Bušljevec, Lazni dol, Lesendol, Jablanc, Sapendol, Mali dol, Globočak, Sokolak in
Jurjev dol) so zaradi obilice prsti na dnu obdelovalne površine, kot so njive in sadovnjaki, ki pa se počasi opuščajo in ponekod že
zaraščajo (Mali dol in Jablanc). Ti se skupaj z vrtovi nahajajo še v neposredni okolici vasi Matavun, Škocjan in Betanja. Soteska
Reke predstavlja večinoma ohranjeno in nedotaknjeno območje, kjer se obdelovalne površine nahajajo le ob dostopnejših poteh
na začetku in koncu soteske, v njenem osrednjem delu pa je človek pustil svoj pečat v pohodnih poteh in številnih mlinih na Reki,
od katerih so danes vidne le ruševine. Preostalo območje parka na zahodni strani zaznamuje značilna kraška krajina s številnimi
vrtačami, travniki in gmajnami, ki jih obdajajo suhi zidovi, ter gozdovi, ki se vse bolj razraščajo. Obdelovalne površine v vrtačah
se opuščajo in tudi tu se razrašča gozd.
2.3. Socioekonomske značilnosti
2.3.1 Demografska struktura
V parku so naselja Matavun, Škocjan in Betanja. V vseh treh naseljih je bilo leta 2016 stalno prijavljenih 73 ljudi.
Po starostni strukturi je največ prebivalcev, starejših od 60 let, in sicer 20, veliko pa jih je tudi srednjih let, starih 30–40 let (14).
Otrok, starih do deset let, je devet, mladih, starih 10–20 let, je pet, odraslih, starih 20–30 let, je pet, odraslih, starih 40–50 let, je
devet, odraslih, starih 50–60 let, pa je 11. 17 ljudi je upokojenih, 27 pa zaposlenih (okoli 40 %), od tega je pet samostojnih podjetnikov. Le eden od prebivalcev se ukvarja s kmetijstvom kot dopolnilno dejavnostjo, in sicer z rejo drobnice. V zavodu je zaposlena
ena prebivalka iz vasi v parku, pet pa jih je iz neposredne okolice.
2.3.2 Družbeni razvoj
Prebivalci parka so decembra 1993 ustanovili Turistično društvo Škocjan, da bi spodbudili razvoj in zaščitili svoje interese.
Sprva je to društvo organiziralo le pohod ob ponoru reke Reke, nato pa se je njihova dejavnost razširila še na organizacijo nekaterih
drugih dogodkov, med katerimi je postal tradicionalen Škocjanski festival. Turistično društvo Škocjan prireja tudi različne kulturne
delavnice in delavnice za otroke iz parka ter sodeluje z zavodom.
Na podlagi Odredbe o razdeljevanju dela sredstev PŠJ je zavod v 18 letih z javnimi razpisi dodelil nepovratna sredstva za
naslednje namene (obe vrednosti sta brez DDV):
– sofinanciranje projektne dokumentacije in gradbenih del za prenovo kulturnih spomenikov za namen ureditve turističnih
apartmajev in sob ter sofinanciranje nakupa in vgradnje značilnih »kraških« gradbenih materialov v objekte (jerte, kamniti tlaki in
police, lesena okna in vrata, apnene fasade ipd.) v skupni vrednosti 331.242,00 eura,
– sofinanciranje različnih dejavnosti v javnem interesu in interesu občine ter prebivalcev parka (obnova komunskega vodnjaka
v Škocjanu, obnova podpornih zidov in poljskih poti po parku, ureditev vaškega trga v Matavunu in tlakovanje trga v Škocjanu,
obnova zidov pokopališča in kamnitega tlaka do kapelice, izvedba novega kamnitega zida ob cesti proti Betanji pod cerkvijo, sofinanciranje projektne dokumentacije za zbiranje komunalnih vod v Betanji, Škocjanu in Matavunu ter za izvedbo MČN Betanja,
sofinanciranje kmetijske mehanizacije ipd.) v skupni vrednosti 206.579,00 eura.
2.3.3 Gospodarstvo in podjetništvo
Z gospodarstvom se v parku poklicno ukvarja pet domačinov, od tega ima en dejavnost izven parka, dva imata samostojno
obrt s področja elektroinštalacij in ogrevanja, en pa turistično kmetijo z nastanitvijo.
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Neposredno se s turizmom ukvarja pet domačinov oziroma njihovih družin, in sicer nudijo sobe. Z izjemo lastnika turistične
kmetije z nastanitvijo je sobodajalstvo dodatna dejavnost lastnikov nastanitvenih kapacitet.
Ostali prebivalci se v prostem času in izključno za lastne potrebe ukvarjajo z gozdarskimi in kmetijskimi dejavnostmi ter predelavo kmetijskih pridelkov (pridelavo sadnega kisa, peko domačega peciva in pripravo domačih jedi ter žganjekuho).
2.4. Druge dejavnosti, aktivnosti in rabe
2.4.1 Urejanje in raba vode
Na podlagi koncesijske pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe na področju urejanja voda za povodje jadranskih rek z
morjem upravlja s porečjem Reke pooblaščeno vodnogospodarsko podjetje VGP Drava Ptuj, d. d., katerega dejavnosti so vzdrževanje
vodnogospodarskih objektov in rečnih strug, izvajanje ukrepov na vodni infrastrukturi v času povečane ogroženosti in naravnih nesreč,
izvajanje ukrepov na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, zagotavljanje celodnevne dežurne službe, povečan
nadzor nad vodno infrastrukturo in na vodovarstvenih območjih, odstranjevanje plavja in omogočanje pretočnosti struge tekočih voda,
izvajanje začasnih ukrepov (postavitev obrambnih nasipov, nasutij in prebojev) ter spremljanje nenadnega onesnaženja voda. Poleg
omenjenega je ena glavnih dejavnosti podjetja upravljanje in vzdrževanje akumulacij Klivnik in Mola.
V porečju Reke so se doslej izdajala vodna dovoljenja za:
– oskrbo s pitno vodo,
– mline in žage,
– namakanje kmetijskih zemljišč in
– ribolov in športni ribolov.
Raba vode na podlagi zgoraj omenjenih izdanih vodnih dovoljenj po mnenju zavoda in javno dostopnih podatkih doslej ni
bistveno vplivala na obstoječi vodni režim Reke in kakovost vode ter ni pomenila tveganja ali nevarnosti za okolje. Za natančnejšo
oceno stanja bi potrebovali dodatne analize. Pred nadaljnjim izdajanjem vodnih dovoljenj bi bilo treba opraviti predhodne raziskave
o možnih tveganjih in posledicah oziroma razpoložljivih količinah vode iz Reke.
2.4.2 Pridobivanje mineralnih surovin
V parku ni površinskih ali podzemnih kopov mineralnih surovin. Blizu Matavuna in na bregovih Reke ter Sušice je zapuščenih
in zatrpanih nekaj manjših lokalnih premogovniških rovov, kjer se je v preteklosti kopalo zelo kakovosten črni premog (antracit), ki
pa je le v tankih plasteh, zato se je njegovo kopanje ustavilo.
2.4.3 Kmetijstvo
V parku ni intenzivnega kmetijstva. Raba kmetijskih zemljišč je ekstenzivna in le za potrebe lokalnega prebivalstva. Gospodinjstva pridelujejo poljske pridelke, povrtnine in sadje izključno za domačo porabo.
Status kmeta imata dva domačina. Obema je živinoreja osnovno dejavnostjo. Danes se v parku pasejo predvsem ovce, koze
in govedo.
Med ekstenzivnimi panogami kmetijstva v parku je tudi čebelarstvo, in sicer gre za en čebelnjak, ki je v lasti zavoda. V čebelnjaku je v Alberti-Žnideršičevih panjih 24 čebeljih družin. Prideluje se večinoma cvetlični med.
Preglednica 5: Pokrivnost glede na kmetijsko rabo tal v parku po popisu habitatov iz leta 2014 (CKFF)
Raba
Gozd
Goličave (skalovje, melišča, peščine)
Obdelane površine
Suha in polsuha travišča
Gojeni travniki
Mokrotni travniki
Pozidane površine s pripadajočimi površinami
Tekoče, stoječe in občasno stoječe vode z vegetacijo
ali brez nje
Visoko steblikovje
Grmovne in zaraščajoče se površine
Skupaj

Delež glede na površino parka
69,09
3,96
3,88
12,36
1,98
0,02
3,14
1,32

Površina v ha
277,09
15,89
15,56
49,56
7,95
0,10
12,58
5,29

0,10
4,14
100

0,40
16,62
401,04

Ocena stanja
Kmetijske površine zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti počasi propadajo, s čimer se spreminjajo habitatni tipi na teh
območjih. Številne njive ob naseljih ali na dnu okoliških vrtač in dolov se zatravljajo ter ponekod tudi zaraščajo. Prav tako se zaraščajo številne kraške gmajne, kjer so ljudje v preteklosti pasli živino. Danes se v parku pase drobnica, ki ni avtohtona, prinaša pa
večji zaslužek. Propadajo tudi sadovnjaki, v katerih so ljudje gojili slive, ki jih danes skoraj ni več, in jablane, ki jih danes ljudje ne
negujejo več, obirajo pa le v manjši meri. Na vrtovih ob hišah se danes poleg tradicionalnih vrtnin (ohrovt, radič, solata in čebula)
goji še veliko drugih (paradižnik, jajčevec, paprika, bučke itd.). Vinogradi so včasih v parku bili, po trsni uši pa jih ni več, zgolj nekaj
»latnikov« ob hišah.
2.4.4 Gozdarstvo in nabiranje gozdnih dobrin
Podlaga za urejanje gozdarstva in nabiranja gozdnih dobrin je predpis, ki ureja Gozdnogospodarski načrt Gozdnogospodarske
enote Kras II (v nadaljnjem besedilu: GGN), ki pokriva zavarovano območje parka.
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V parku je prevladujoča gozdna združba črnega gabra in puhastega hrasta (Ostryo-Quercetum pubescentis). Med drevesnimi vrstami so značilnice črni gaber, mali jesen, mokovec in lipovec, med grmovnimi vrstami pa rumeni dren, enovratni glog, skalna
krhlika, črni trn in kalina. Združba črnega gabra in puhastega hrasta je nizki gozd ali grmišče. Zeliščna plast je večinoma bujna,
medtem ko je mahovna pogosto slabo razvita, razen v osojnih dolinah in vlažnih predelih soteske. Gozdovi vzhodno od razgledišča
in Betanje ter severno od Sokolaka so opredeljeni kot varovalni gozdovi, kjer posegi v gozd praviloma niso dovoljeni, ostali gozdovi
znotraj parka pa so uvrščeni med gozdove s posebnim pomenom, kjer so ukrepi dovoljeni. Intenzivnost gospodarjenja z gozdovi
v parku je majhna in je deloma prilagojena poudarjenim ekološkim ter socialnim funkcijam gozda znotraj parka.
Glede na načrtovana gojitvena dela je za območje Globočaka, Kozare, Sokolaka, Malega dola in dela zahodno ob Betanje
predvidena nega gozdov. Poleg tega območja je za zahodni del parka predvidena obnova gozdov.
Celotno območje, razen osojnega območja Globočaka in pasu od Matavuna do Sokolaka, spada v kategorijo zelo velike požarne ogroženosti. Po rastiščno-gojitvenih razredih so v parku zastopani borovi gozdovi na zahodnem delu na kraškem uravnanem
reliefu, na drugem območju pa so hrastovi gozdovi na apnencu in gozdovi listavcev na apnencu. V soteski Reke ter Veliki in Mali
dolini so ti gozdovi obravnavani kot varovalni gozdovi.
Gospodarska vrednost teh gozdov je majhna. Glavni vlogi teh gozdov sta ohranjanje in krepitev obstoječih funkcij, ki jih ti
gozdovi opravljajo, predvsem so to funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev, funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti,
rekreacijska ter turistična in estetska funkcija. Gozdne dobrine večinoma nabirajo domačini, predvsem gobe in občasno brinove
jagode za brinjevec.
Ocena stanja
Tako kot v širši okolici se tudi v parku nadaljuje trend sušenja sestojev črnega gabra in hrasta. Na črnem gabru se pojavlja
rak, na hrastu pa pooglenelost. Obe bolezni se celo še širita. Še posebno so tem boleznim izpostavljeni sestoji črnega gabra na
južnih legah in slabših rastiščih (plitva, kamnita tla). Stanje črnega bora se je leta 2016 izboljšalo, saj je zaznan trend upočasnitve
oziroma manjša intenziteta sušenja borovih sestojev. Novih bolezni na gozdnih drevesnih vrstah ni.
2.4.5 Lovstvo
Zavarovano območje parka pokrivata dve lovišči, in sicer Gaberk Divača in Timav Vreme. Obe spadata v Primorsko lovsko
upravljavsko območje, s sedežem v Sežani. Lovišča upravljata dve lovski družini (v nadaljnjem besedilu: LD), in sicer Gaberk Divača in Timav Vreme. Skoraj celotno območje parka pokriva LD Gaberk Divača, LD Timav Vreme pa pokriva le območje od Školja
do Škofeljskega mostu in območje vzhodno od pritoka Sušica do Škofeljskega mostu.
ZRPŠJ prepoveduje vznemirjati, prenašati, zastrupljati, zadrževati v ujetništvu, loviti ali ubijati prostoživeče živali v nasprotju
z zakonom in predpisom, ki ga sprejme vlada, ter vnašati osebke neavtohtonih živalskih vrst, vendar pa je mogoč lov divjadi v
skladu z usmeritvami lovsko upravljavskih načrtov oziroma načrtov lovišč.
Po podatkih ZGS je v parku številčnost divjadi dobra in stanje ugodno. Glavna vrsta divjadi je še vedno srna, sledita pa ji divji
prašič in navadni jelen. V parku (izraziteje na vplivnem območju) so prisotne tudi velike zveri – medved, volk in ris. V zadnjih letih
je stalno prisoten zlati šakal. Od male divjadi so zastopani poljski zajec, lisica, jazbec, kuna belica, kuna zlatica, mala podlasica,
veverica, polh, sraka, šoja, siva vrana, dihur, sove (lesna sova, uharica, skovik), ujede (kačar, kanja, kragulj, skobci, sokol) in ptice
pevke. V vplivnem območju je registriran tudi povoz vidre.
Populacijsko se na območju parka opazno zmanjšuje številčnost srne, hkrati pa povečuje številčnost divjih prašičev in navadnega jelena. Ostale vrste so v stabilnem in uravnoteženem stanju z okoljem ter njegovimi danostmi.
Ocena stanja
Letni odvzem divjadi v parku je zelo majhen, v povprečju do 15 osebkov srnjadi, 10 divjih prašičev in 3 jeleni. Škoda, ki jo
povzroči divjad, ni velika. Z leti niha in je v povprečju ocenjena do 500 eurov na leto. Škoda je vzdržna in se običajno poravna
sporazumno z oškodovanimi lastniki. Večja je lahko škoda, ki jo povzročijo velike zveri, predvsem volk na drobnici oziroma v zadnjih
letih tudi rjavi medved na čebelnjakih. Prisotne so tudi škode v obliki razritih pašnikov in travnikov, ki jih povzročajo divji prašiči.
Zdravstveno stanje divjadi je dobro, bolezni ni zaznanih, prav tako ni zaznanega krivolova oziroma lova z nedovoljenimi
sredstvi oziroma na nedovoljen način. Nadzor nad slednjim opravlja tudi lovskočuvajska služba lovišč.
2.4.6 Ribištvo
Na območju parka je od leta 1947 aktivna Ribiška družina Bistrica, ki upravlja z ribjim življem ilirskobistriškega ribiškega
okoliša. V zavarovano območje parka sega revir Reka s pritoki, v vplivnem območju parka pa je približno 40 revirjev, med njimi so
le nekateri v upravljanju. Ribolovno so najbolj zanimivi revirji Reka s pritoki, Akumulacija Molja in Akumulacija Klivnik.
V ilirskobistriškem ribiškem okolišu živi 27 vrst rib (od tega 12 domorodnih: soška postrv, štrkavec, pisanec, rdečeperka, linj,
grba, pohra, primorski globoček, babica, ščuka, navadni ostriž, kapelj; in 15 tujerodnih: potočna postrv, šarenka, rdečeoka, klen,
beli amur, navadni globoček, zelenika, ploščič, koreselj, srebrni koreselj, krap (gojena oblika), rjavi ameriški somič, črni ameriški
somič, smuč, sončni ostriž), križanec potočne in soške postrvi, potočni rak jelševec ter primorski koščak. V nekaterih revirjih v
vplivnem območju parka poteka sonaravna gojitev soške postrvi. Od salmonidnih vrst rib se izvaja poribljavanje z domorodno soško
postrvjo in tujerodno šarenko ter potočno postrvjo, od ciprinidnih vrst pa s krapom, smučem in ščuko.
Ocena stanja
Po podatkih Ribiške družine Bistrica je v parku habitat dobro ohranjen. Tu sicer poteka ribolov, vendar v zelo majhnem obsegu.
2.4.7 Obiskovanje parka
Temeljna ponudba
Organiziran je vodeni obisk po Škocjanskih jamah, Učni poti Škocjan (v nadaljnjem besedilu: učna pot) in muzejskih zbirkah.
Območja ohranjene narave, ki so opremljena za obisk, so:
– posamezni deli Škocjanskih jam (Tiha in Šumeča jama, Mahorčičeva in Mariničeva jama, Pruker, vhodni del Tominčeve jame),
– Velika dolina,
– naravni most z Miklovim skednjem pod njim,
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– Mala dolina,
– vhod brezna Okroglica,
– dol Globočak.
Enote kulturne dediščine, ki so opremljene za obisk (opremljene so s tablo oziroma nanje pri vodenju opozorijo vodniki), so
naslednji kulturni spomeniki in enote kulturne dediščine:
– Betanja – vas,
– Betanja – domačija Betanja 2,
– Škocjan pri Divači – vas,
– Škocjan pri Divači – arheološko najdišče, gradišče,
– Škocjan pri Divači – kamnit komunski vodnjak,
– Škocjan pri Divači – cerkev sv. Kancijana,
– Škocjan pri Divači – pokopališče,
– Škocjan pri Divači – Hankejev grob,
– Škocjanske jame – bazeni za zbiranje vode za karbidke (»škav'nce«),
– Škocjanske jame – stare poti, klesane stopnice, ograje in mostovi v Šumeči jami ter Veliki in Mali dolini.
V zavarovanem območju parka potekajo organizirani in individualni obiski. Organizirane oblike so povezane z dejavnostjo
zavoda, ki obsega strokovno vodenje po:
– delu sistema Škocjanskih jam ter Veliki in Mali dolini,
– učni poti,
– muzejskih zbirkah, in sicer po etnološki zbirki, zgodovini raziskovanja Škocjanskih jam ter biološki, geološki in arheološki
zbirki (v Delezovi domačiji),
– obnovljenem kulturnem spomeniku Promocijsko-kongresnem centru Pr Nanetov'h (v nadaljnjem besedilu: Matavun 8).
Obiskovalci so večinoma sezonski, od spomladi do jeseni (v glavni sezoni obiskovanja). Eden izmed pomembnejših ciljev
je, da si več obiskovalcev ogleda park v hladnejšem delu leta. Ugodne podnebne razmere območja omogočajo pohodništvo,
kolesarjenje in izlete vse leto.
Škocjanske jame letno obišče od 130.000 do 170.000 obiskovalcev, park pa še več. Podatki o številu obiskovalcev Škocjanskih jam kažejo, da je bilo leta 2008 prvič zabeleženih več kot 100.000 obiskovalcev (natančneje 100.299). Število obiskovalcev
je v naslednjih letih nihalo, vendar vztrajno povečevalo. Leto 2011 je bilo pomembno, saj se je ponudba za obiskovalce povečala.
Odprt je bil prenovljen del Škocjanskih jam pod vasjo Škocjan. To so Mahorčičeva in Mariničeva jama z Malo dolino. V letu 2016
si je Škocjanske jame ogledalo 146.292 obiskovalcev, od tega približno 17 % domačih in 83 % tujih gostov.
Posebnost ponudbe, ki se bo nadaljevala tudi v prihodnje, je, da si obiskovalci v poletnem času ogledajo Mahorčičevo in
Mariničevo jamo z Malo in Veliko dolino samostojno. Obisk je nadzorovan s strani zaposlenih informatorjev ali nadzornikov.
Poleg obiska Škocjanskih jam se v parku spremljata tudi število obiskovalcev muzejskih zbirk in število organiziranih,
vodenih skupin po učni poti. Število teh obiskovalcev je v zadnjih petih letih več kot 2000 na leto. Muzejske zbirke so za individualne goste odprte v času glavne sezone, od maja do oktobra, in po predhodni najavi. Leta 2016 si je največ obiskovalcev
ogledalo prenovljeno muzejsko zbirko Odkrivanje Škocjanskih jam, ki se nahaja na sprejemnem centru parka na informacijski
točki. Zbirka je odprta od junija 2015, obisk pa se povečuje skladno s povečanim obiskom Škocjanskih jam. Obisk etnološke
zbirke in zbirk v Delezovi domačiji je upadel. Zbirke si je leta 2016 ogledalo približno 5400 obiskovalcev. Na novo muzejsko
zbirko čaka Jurjev skedenj.
Leta 2011 je bil obnovljen kulturni spomenik Matavun 8, ki je namenjen promocijsko-kongresni dejavnosti. Po njem po potrebi potekajo vodenja, sicer pa je namenjen izvedbi različnih dogodkov, kot so kulturne prireditve, manjši kongresi, konference,
seminarji, usposabljanja, poslovna in druga srečanja, izobraževanja, tematske delavnice ter poroke. Velikokrat je kletni prostor
uporabljen za občasne razstave. Objekt je hkrati tudi informacijska točka za Biosferno območje Kras.
Druga ponudba v parku
Pri treh zasebnih sobodajalcih je na voljo približno 35 ležišč v sobah in apartmajih, in sicer na turistični kmetiji Pr'Betanci v
Betanji, v apartmajih Žnidarčič v Matavunu in na domačiji Pr'Vncki v Matavunu. V pripravi so dodatni apartmaji v Matavunu. Gostinska ponudba je na turistični kmetiji Pr'Betanci, kjer je prostora v notranjosti za 30 gostov, in v informacijskem središču parka
Matavunu, kjer je gostilna Mahnič v parku Škocjanske jame. V notranjem prostoru sprejme lahko do 120 oseb, v zunanjem pa do
200 gostov. V Matavunu je tudi okrepčevalnica Pr'Vncki.
Poti po parku
V parku je urejena učna pot Škocjan, ki vodi okoli Velike in Male doline ter skozi vsa tri naselja v parku. Povečini jo obiskujejo
skupine šolarjev, dijakov in študentov, ki poleg vodenega ogleda dobijo tudi delovno gradivo. Veliko drugih obiskovalcev se odloči
za samostojen ogled učne poti, ob kateri so table z opisi v slovenskem in angleškem jeziku.
Zavod je vzpostavil tudi kolesarske poti, in sicer Po parku, Brkinski krog, Okoli Vremščice in Do Lipice in nazaj. Skozi park
sta speljani tudi kolesarska pot Divaški kolesarski krog, ki ga je postavila Občina Divača, in pot, ki povezuje Škocjanske jame in
jamo v Briščkih.
Že dolgo je aktualna pešpot med železniško postajo v Divači in sprejemnim centrom, ki je primerno označena.
Poleg zgoraj omenjenih poti park prečkajo še številne druge poti državnega in mednarodnega pomena, kot so:
– Slovenska planinska pot,
– Via Alpina in
– Evropska pešpot E6.
Skozi park potekata tudi Brkinska sadna cesta in pešpot Pot vodnih zakladov. Označena in urejena je tudi pohodna pot po
desnem bregu Reke do Školja in Škofelj. V pripravi sta tematska pot Z lipicancem po parku in pot do mlina Ukno.
Skupna promocija
Zavod in Turistično društvo Škocjan (v nadaljnjem besedilu: TD Škocjan) od leta 2007 organizirata tudi Dan parka Škocjanske jame – jamski praznik – Belajtngo (v nadaljnjem besedilu: jamski praznik). To predstavlja obuditev praznika, ki je bil prvič
organiziran leta 1886, zadnjič pa leta 1946. Danes na jamski praznik obišče jamo in park okrog 1500 obiskovalcev letno. Na ta
dan je ogled jame brezplačen. Obiskovalci se po jami sprehodijo pod nadzorom naravovarstvenih vodnikov in strokovnega osebja
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zavoda, ki je razporejeno po celotni jami in skrbi za nadzor, varnost ter komunikacijo z obiskovalci. V vaseh so stojnice, na katerih
se predstavljajo lokalni obrtniki.
Zavod sodeluje tudi pri pohodu ob ponoru Reke, katerega glavni organizator je TD Škocjan, in tudi s ponudniki v okolici,
največ s ponudniki turističnih storitev. Nekateri so vključeni tudi v Odbor za trajnostni turizem.
Prav tako se zavod povezuje s Kobilarno Lipica in Parkom vojaške zgodovine. Za promocijo celotnega območja Krasa in
Brkinov se je ustanovila neformalna koordinacija za turizem, katere del je tudi park. Poleg promocijskih materialov skrbi tudi za
usklajen program dogodkov in Festival kraške gmajne. Predvideno je nadaljnje sodelovanje na zgoraj naštetih področjih.
2.4.8 Izobraževanje
Zavod že od začetka delovanja posebno pozornost namenja izobraževalnim programom. Ti so prirejeni za različne ciljne
skupine: zaposleni, honorarni vodniki, prostovoljni naravovarstveni nadzorniki, člani odborov Biosfernega območja Kras in deležniki,
učenci osnovnih in srednjih šol, njihovi mentorji, domačini ter študentje. V letu 2015 je zavod prejel še licenco za izobraževanje
jamskih vodnikov za vse turistične jame po Sloveniji. Od takrat je vsako leto organiziral tečaj in izpite za kandidate. Prav tako se
po potrebi izvaja tečaj iz varstva pred sevanji z izpitom za vse, ki vodijo po jami.
V izobraževalne namene je bila urejena učna pot, izdani pa so bili tudi učni listi s knjižno publikacijo Vodnik po učni poti
Škocjan. Sodelavci zavoda skrbijo za vodeni strokovni obisk po jami in učni poti s strokovno razlago. Zavod izvaja tudi strokovna
izobraževanja za pridobitev certifikata jamskega vodnika.
Leta 2003 je bila ustanovljena mednarodna mreža šol parka, v katero so vključene tri osnovne šole in ena podružnična šola,
ki se nahajajo v vplivnem območju parka, ena osnovna šola v tranzicijskem območju in osnovna šola v Trebčah v Italiji, ki se
nahaja nad podzemnim tokom reke v Italiji. V sklopu delovanja mreže šol so bile organizirane številne delavnice in ekskurzije ter
izvedeni projekti, raziskovalne naloge in razstave. Prispevek dela mreže šol k spodbujanju trajnostnega razvoja in varstva naravne
ter kulturne dediščine je prikazan v številnih publikacijah in drugih izdelkih. Šole iz mreže šol vključujejo sodelovanje s parkom v
svoje letne programe dela. Mreža šol sodeluje s šolami iz biosfernih območij iz tujine. Zavod je leta 2016 prejel državno nagrado
Ministrstva Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva. Mednarodni
koordinacijski svet biosfernih območij UNESCO MAB je leta 2015, v oceni desetletnega dela, predlagal Biosferno območje Kras
kot model na področju izobraževanja za trajnostni razvoj ter participacije javnosti za druga biosferna območja po svetu.
Leta 2014 je bila ustanovljena mreža fakultet parka, ki združuje Univerzo v Novi Gorici, Univerzo v Ljubljani in Univerzo na
Primorskem. Izvedeni so bili številni projekti, raziskovalne naloge in tabori.
Leta 2015 je bilo ustanovljeno Partnerstvo kraške suhozidne gradnje, v okviru katerega si zavod prizadeva za ohranitev in prenos znanj gradnje suhih kraških zidov. Izvedenih je bilo več delavnic in predavanj ter pedagoški projekt senzibilizacije za dediščino.
Zavod je organiziral strokovna srečanja na teme ekosistemske storitve, monitoring svetovne dediščine in delovanje biosfernih
območij za zavarovana območja iz Slovenije in širše regije. V okviru pobude za sodelovanje z drugimi biosfernimi območji iz tujine
se bo nadgradilo izobraževanje za turistične in jamske vodnike. Za izobraževanje širše javnosti je predvidena tudi izdaja publikacij
s temami iz biotske pestrosti parka.
2.4.9 Poselitev in infrastruktura
Opis in ocena stanja
Za Škocjan in Betanjo je značilno, da imata ohranjeno starejšo značilno zasnovo vaškega jedra s prepoznavnim strnjenim
načinom gradnje, zato sta zavarovana kot naselbinska spomenika. Matavun je zgrajen v uličnem nizu vzdolž cestnih povezav v
tri smeri z osrednjim trgom, postajališčem in kalom. Močna zaznavna sestavina identitete kraške kulturne krajine so suhi zidovi, ki
so nastali zaradi prilagajanja kraškega površja kmetijski rabi.
Leta 2015 je bil obnovljen trg v Škocjanu, sanirana pa je bila tudi stavba Škocjan 8, kjer je sedež TD Škocjan. Obnova je
bila financirana s strani Občine Divača in projektnih sredstev. Še vedno se rešuje problem z ureditvijo mrliške vežice za naselja v
parku. Zavod je pripravljen odstopiti Jurjev skedenj tudi za te potrebe, vendar mora Občina Divača poseg prenove in preureditve
skednja predvideti v občinskem prostorskem načrtu, ki pa še ni sprejet.
Matavun leži ob državni regionalni cesti in je prometno dobro dostopen. Do Škocjana in Betanje vodi lokalna cesta, ki je na
dveh delih zožena, tako da je dovoz do Betanje z večjim tovornjakom ali avtobusom nemogoč. Na skrajni severozahodni meji
parka poteka avtocesta Ljubljana–Koper. Železniška proga Pivka–Sežana poteka izven parka nekaj kilometrov severneje. Divača
je pomembno železniško križišče, kjer se odcepi proga proti Kopru. V neposredni bližini v vplivnem območju parka v zračni razdalji
2 km je športno-turistično letališče Ležeški Gabrk z asfaltirano vzletno-pristajalno stezo.
Čez zavarovano območje parka potekajo trije visokonapetostni daljnovodi, in sicer Divača–Kozina, Divača–Zavrhek in Divača–Ilirska Bistrica. Nizkonapetostno električno omrežje za gospodinjstva in zavod je urejeno. Električni vod proti Danam in Naklem
je vkopan v zemljo.
V letih 2015 in 2016 je bilo v park dovedeno optično omrežje. Vsa gospodinjstva v parku imajo možnost optične povezave.
Na voljo je tudi brezplačna brezžična povezava za obiskovalce parka, ki pokriva območje vseh treh vasi.
Vse tri vasi imajo urejeno vodovodno oskrbo iz sistema Kraškega vodovoda, vendar ima večina hiš tudi svoje vodnjake (štirne). Voda iz njih se večinoma uporablja za zalivanje vrtov. Vodovodno omrežje je kakovostno urejeno. V omrežju je premajhen
pritisk za zagotavljanje požarne vode.
Zbiranje in čiščenje odpadnih vod ni celovito urejeno. Novejši objekti so opremljeni s triprekatnimi greznicami s ponikovalnico.
Starejši objekti so opremljeni z enoprekatnimi ali dvoprekatnimi greznicami, ki predvidoma puščajo in onesnažujejo jamski sistem
Škocjanskih jam. Leta 2016 je bila dokončana mala biološka čistilna naprava za potrebe sprejemnega centra. Za vse tri vasi je
izdelana projektna dokumentacija za zbiranje in čiščenje odpadnih voda, izvedba pa je predvidena v okviru projekta Programa
upravljanja območij Nature 2000 za obdobje 2015–2020 (v nadaljnjem besedilu: PUN Za Kras). Predvideno je, da bosta Matavun
in Škocjan vezana na malo biološko čistilno napravo pri sprejemnem centru, Betanja pa bo imela svojo malo čistilno napravo.
Komunalni odpadki se v vseh gospodinjstvih zbirajo ločeno in odlagajo na urejene zbirne otoke. Za mešane odpadke ima vsako
gospodinjstvo svoj zabojnik, ki se prazni mesečno.
Ogrevanje gospodinjstev je individualno, in sicer v glavnem z drvmi oziroma peleti, v manjši meri pa z lahkim kurilnim oljem
in plinom. Objekti zavoda se ogrevajo s toplotnimi črpalkami zrak-voda in z rezervnim energentom, in sicer utekočinjenim plinom.
Objekt Matavun 8 se ogreva z električnim talnim gretjem.
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Domačije so, z izjemo ene v Matavunu in dveh v Škocjanu, zasedene in v dobrem stanju. Vsako leto se, tudi s pomočjo nepovratnih sredstev zavoda, še dodatno obnavljajo. S pomočjo teh sredstev so izvedene predvsem rekonstrukcije, prenove streh in fasad ter zunanje ureditve (urejanje in tlakovanje dvorišč ter obnova mejnih kamnitih zidov, kamnitih pločnikov in kamnitih vodnjakov).
Parkovna infrastruktura in deli parka, opremljeni za obisk
Parkovna infrastruktura v parku zajema sprejemni center v Matavunu s parkiriščem in gospodarskim objektom, domačijo
Škocjan št. 2, kjer je sedež zavoda, domačijo Škocjan št. 3, kjer je naravoslovni center, domačijo Matavun št. 8, kjer je promocijsko-
kongresni center, čebelnjak in vso infrastrukturo, vezano na Škocjanske jame (poti, mostovi, dvigalo v Veliki dolini, razgledišča,
muzejske zbirke, čebelnjak in učno pot).
Leta 2013 je bil pripravljen dokument Načrt ureditve Škocjanskih jam, ki je osnova za urejanje infrastrukture v jami.
Leta 2015 je bil prenovljen sprejemni center, kjer je v kletnih prostorih urejena zbirka o odkrivanju in raziskovanju Škocjanskih
jam. V pritličju je urejena informacijska točka; v nadstropju pa med drugim nadzorna soba. Leta 2015 je bil pri servisnih prostorih
gostilne dograjen gospodarski objekt, kjer so med drugim urejen prostor za arhivske dokumente parka, jamarska soba in skladišče
TD Škocjan.
Leta 2016 se je začela prenova parkirišč na sprejemnem centru. Ta bodo optimizirana in urejena tako, da ne bo možnosti
izlitja olja v podzemlje.
2.4.10 Obremenjevanje okolja
V parku ni industrijskih naprav in tudi ne komunalnih odlagališč. Nekaj manjših črnih odlagališč je bilo v preteklosti odstranjenih, na nekaterih mestih pa se še vedno občasno odmetavajo odpadki. Z vsakoletnimi čistilnimi akcijami, ki jih organizira zavod
v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom, se problem počasi, a vztrajno rešuje. Vasi v parku še vedno nimajo urejenega skupnega
zbiranja in čiščenja odpadnih vod.
Veliko pozornosti se še vedno namenja spremljanju onesnaženosti voda, predvsem Reke, ki se občasno zelo peni in ima
močan vonj. Deloma je pena organskega izvora, vendar pa še vedno ni urejeno zbiranje in čiščenje odpadnih vod za večino naselij
v vplivnem območju parka, kjer se fekalije velikokrat izcejajo neposredno v Reko in vplivajo na kakovost vode v parku.
Glavni vir hrupa v okolici parka je javno letališče na Ležeškem Gabrku, ki ima za obratovanje potrebna dovoljenja, vendar pa
hrup letal moti lokalno prebivalstvo in obiskovalce v parku ter bližnji okolici. Poleg tega je zaradi hrupa moteča bližina avtoceste
Ljubljana–Koper, ki poteka tik ob zahodni meji parka.
Večjega svetlobnega onesnaženja v okolici parka ni.
3. OCENA STANJA NA VPLIVNEM OBMOČJU PARKA
Ocena stanja na vplivnem območju parka je vezana le na tiste dejavnike, ki imajo v skladu z ZRPŠJ lahko vpliv na park
ali posredno vplivajo na spremembo kakovosti ali količine vode v Reki. Varstveni režim namreč prepoveduje posege, ki bi lahko
spremenili obstoječi vodni režim Reke in vplivali na kakovost vode, razen v primerih varstva pred poplavami, ter druge posege, ki
pomenijo tveganje ali nevarnost za okolje in njihovi škodljivi vplivi segajo v park. Sem sodijo različne aktivnosti, ki so plod družbeno-gospodarskega razvoja predvsem v občinah Ilirska Bistrica, Pivka in Divača, kot so kmetijstvo, industrija, obrt, komunalna
infrastruktura z deponijami odpadkov in promet.
3.1. Ocena stanja površinskih voda
Stanje voda na vplivnem območju je vezano na podatke ARSO (glej publikacijo: Ocena stanja površinskih voda za Slovenijo
2009–2014 na njihovi spletni strani). Dejstvo je, da se je poleg hidroloških merilnih postaj na Cerkvenikovem mlinu in pred ponorom
v Škocjanske jame v zadnjih letih vzpostavilo nove hidrološke postaje v sklopu projekta Bober, in sicer v Trpčanah, Ilirski Bistrici
(Trnovo) in na Moli, pritoku Reke pri Ilirski Bistrici, ki se napaja iz akumulacijskih jezer Klivnik in Mola.
Ocena kemijskega stanja
Kemijsko stanje površinskega toka Reke za obdobje 2009–2015 se je izvajalo na operativnih merilnih mestih na reki in Moli
ter na nadzornem mestu pri Cerkvenikovem mlinu. Stanje je po podatkih ARSO dobro z visoko stopnjo zaupanja, le za odsek Mole
med obema akumulacijama je dobro s srednjo stopnjo zaupanja.
Ocena ekološkega stanja
Ekološko stanje površinskega toka Reke za obdobje 2009–2015 se je prav tako izvajalo na operativnih merilnih mestih na reki
in Moli ter na nadzornem mestu pri Cerkvenikovem mlinu. Stanje je po podatkih ARSO od izvira do Ilirske Bistrice dobro z visoko
stopnjo zaupanja, od Ilirske Bistrice do ponora v Škocjanske jame pa dobro s srednjo stopnjo zaupanja.
Ekološko stanje Reke glede na vsebnost posebnih onesnaževal v obdobju 2009–2014 je po podatkih ARSO zelo dobro s
srednjo stopnjo zaupanja, za odsek med obema akumulacijama in srednji tok Reke med Ilirsko Bistrico in Premom pa velja dobro
stanje z visoko stopnjo zaupanja.
Opažanja zavoda
V parku opažamo na Reki občasna onesnaženja in pojavljanje pen, in sicer tako v površinskem toku pred ponorom Reke v
Škocjanske jame kot v podzemnem toku, vključno z Malo in Veliko dolino. Najpogostejši vir onesnaževanja na celotnem vplivnem
območju so naselja brez urejenega odvajanja komunalnih odpadnih voda. To je urejeno samo v Ilirski Bistrici in nekaj okoliških
vaseh. V ostalih naseljih prebivalci uporabljajo greznice, ki pogosto niso zgrajene v skladu z zahtevami. Onesnaženje lahko povzročajo tudi industrijske odpadne vode, kjer zbiranje in čiščenje odpadnih voda ni primerno urejeno. Večji industrijski obrati so
skoncentrirani v Ilirski Bistrici in njeni okolici ter v Košanski dolini.
Razpršen potencialni vir onesnaževanja so tudi divja odlagališča odpadkov. Z naslova ravnanja z odpadki predstavljajo
točkovno tveganje za onesnaženje tudi odlagališče industrijskih odpadkov Globovnik in podjetje Odpad, d. o. o., v Košanski
dolini.
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Na kakovost Reke vplivajo tudi velike prometne obremenitve nekaterih cestnih odsekov. Na državni cesti Postojna–Pivka–Ilirska Bistrica–Jelšane je zelo gost promet nevarnih snovi, predvsem nafte in naftnih derivatov. V okolici Ilirske Bistrice je tudi nekaj
podjetij za prevoz teh snovi. Pri tem predstavljajo težavo čiščenje vozil in neurejena parkirišča. Veliko nevarnost predstavljajo tudi
prometne nesreče in izlivi iz tovornjakov oziroma cistern, ki prevažajo naftne derivate in nevarne snovi.
K onesnaževanju prispeva tudi kmetijstvo, in sicer v primeru nepravilne oziroma prekomerne rabe sredstev za varstvo rastlin
in dognojevanje, nepravilno urejenih gnojnikov in iztoka gnojevke ter posipanja trajnih travnikov z gnojevko. Kmetijska raba tal je
obsežnejša v Ilirskobistriški kotlini in v Košanski dolini, živinoreja pa je skoncentrirana v Košanski dolini (predvsem hale za namen
podjetja Pivka perutninarstvo).
Z naslova turizma in rekreacije so potencialni onesnaževalci predvsem turistično središče Sviščaki (smučarsko-rekreacijski
center, počitniško naselje Sviščaki) in druge koče na Snežniški planoti, športno strelišče na glinaste golobe Črne njive nad Ilirsko
Bistrico in športno letališče Divača na Ležeškem Gabrku.
Kot najmanj obremenjeni se kažeta območji Slavinski ravnik z Vremščico in Snežniško pogorje, ker ju prerašča gozd in sta
neposeljeni. Kljub temu je treba poudariti večje število divjih odlagališč ob cesti čez Vremščico. Ker je v zgornjem delu doline Reke
malo naselij, je tu zelo malo dejavnosti in zanemarljivo število divjih odlagališč, ki bi lahko povzročila onesnaženje.
Kot najbolj obremenjeno območje se kaže Ilirskobistriška kotlina oziroma Ilirska Bistrica z okoliškimi naselji. Tu je skoncentrirana vsa večja industrija, veliko pa je tudi število manjših industrijskih obratov, avtoprevoznikov in drugih dejavnosti. Odpadne
vode iz gospodinjstev in industrijskih obratov so speljane v kanalizacijski sistem in čistilno napravo Ilirska Bistrica.
Obremenjena sta tudi okolica Prema in Dolnje Bitnje, kjer je večje število manjših industrijskih obratov, avtoprevoznikov in v
manjšem obsegu živinoreja.
Deloma zakrasela Košanska dolina je obremenjena s proizvodnimi obrati (največja sta Pivka perutninarstvo, d. o. o., in Jata
Emona), velikimi objekti, namenjenimi reji perutnine, podjetjem Odpad, d. o. o., velikim številom divjih odlagališč in neurejeno
kanalizacijsko infrastrukturo. Debelejša plast prsti v osrednjem delu Košanske doline onesnažene vode vsaj deloma prečisti.
V Brkinih je malo dejavnosti, ki bi lahko vplivale na kakovost voda. Poudarimo lahko večje število divjih odlagališč med Barko
in Podgradom pri Vremah in na jugu vzhodnega dela Brkinov.
V okolici parka, še posebej med Divačo in Dolnjimi Ležečami, je večje število divjih odlagališč.
Še vedno ni rešeno vprašanje sanacije odlagališča industrijskih odpadkov bivše Tovarne organskih kislin iz Ilirske Bistrice v
Globovniku.
Za namen ukrepanja v primeru izlitja naftnih derivatov in nevarnih snovi v Reko je zavod v letih 2010 in 2014 investiral v nakup
opreme za zaščito in reševanje v sodelovanju s prostovoljnim gasilskim društvom Ilirska Bistrica.
3.2. Ocena stanja podzemnih voda
Nadzorno in operativno merilno mesto za spremljanje kemijskega stanja podzemne vode v obdobju 2009–2015 je na izviru
Bistrice v Ilirski Bistrici za snežniški vodonosnik in v Klaričih za kraški vodonosnik.
Ocena stanja podzemnih voda
Po podatkih iz poročila o kakovosti podzemne vode v Sloveniji za obdobje 2009–2013 je stanje za kraški vodonosnik dobro
z visoko stopnjo zaupanja, za snežniški vodonosnik pa prav tako, le v severnem delu je dobro s srednjo stopnjo zaupanja. Ocena
količinskega stanja je na celotnem območju dobro.
3.3. Druge prostorske ureditve, katerih vplivi lahko segajo v park
Nekatere načrtovane prostorske ureditve, ki so predvidene v neposredni okolici parka, bi lahko resno ogrozile izvedbo nekaterih dolgoročnih upravljavskih ciljev iz PVR. Sem sodijo prostorske ureditve, ki so predvidene tako v vplivnem kot prehodnem
območju parka. Prvo območje je sicer določeno z ZRPŠJ, drugo območje pa v sklopu Biosfernega območja Kras znotraj MAB,
vendar leži v neposredni bližini zavarovanega območja. Ker bi lahko bile prostorske ureditve v drugem območju vidne in moteče
ob samem vstopu v park in bi njihov vpliv lahko segel tudi vanj ter v podzemni tok Reke, jih obravnavamo enakovredno s tistimi, ki
so predvidene v vplivnem območju. Zavod opozarja na njih predvsem zaradi možnega kumulativnega učinka, če bi do realizacije
večine ali vseh dejansko prišlo. S tem bi lahko bili ogroženi 1., 2., 3., 4. in 6. dolgoročni upravljavski cilji iz PVR. Poudariti je treba
naslednje načrtovane prostorske ureditve:
a) v prehodnem območju je že sprejet Državni lokacijski načrt za II. tir železniške proge na odseku Divača–Koper,
b) v vplivnem območju pa so v pripravi še:
– državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Postojna/Divača–Jelšane,
– državni prostorski načrt za prenosni plinovod M8 Kalce-Jelšane,
– državni prostorski načrt za gradnjo vetrne elektrarne Senožeška brda v občini Divača,
– državni prostorski načrt za gradnjo vetrne elektrarne Zajčica v občini Divača,
c) na širšem območju parka so občine Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica v prejšnjih letih že sprejele svoje občinske prostorske
načrte, občini Hrpelje–Kozina in Divača pa načrtujeta sprejetje občinskega prostorskega načrta v kratkem.
Zavod bo z namenom preprečevanja posamičnih ali kumulativnih negativnih vplivov načrtovanih prostorskih ureditev na park
zagotavljal aktivno sodelovanje v postopkih priprave prostorskih aktov in pri reševanju ugotovljenih problematičnih zadev z opozarjanjem ustreznih služb, dialogom z državnimi službami in lokalno skupnostjo ter izdajanjem mnenj o posameznih načrtovanih
prostorskih ureditvah.
4. ANALITIČNA IZHODIŠČA ZA PVR
4.1. Analiza SWOT
Pri analizi SWOT se vzame pod drobnogled štiri aspekte, in sicer prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti. Namen analize
je pomoč pri strateških odločitvah, in sicer kam točno usmeriti naloge, katere aktivnosti in projekte opustiti ali jih ojačiti ipd.
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Preglednica 6: Analiza prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti na zavarovanem območju
Prednosti
– dobra ohranjenost jamskega sistema
– urejen naravovarstveni nadzor
– pomembnost tehniške dediščine Škocjanskih jam
– dobro razvit sistem monitoringa
– dobro raziskano območje z različnih znanstvenih področij
– prepoznavnost jam in parka kot svetovne dediščine (UNESCO), mednarodnega mokrišča (Ramsar) in biosfernega rezervata MAB ter primer dobre prakse
– uspešno delovanje upravljavca parka
– klasičen primer številnih dobro razvitih kraških pojavov
– dobro ohranjena narava z bogato biotsko pestrostjo
– raznolika kulturna dediščina (bogate in v svetovnem merilu
pomembne arheološke najdbe, avtohtona stavbna dediščina,
ljudsko izročilo, konzorcij za suhozidno gradnjo)
– okolju prijazno kmetijstvo
– urejen sprejemni center (informacijska točka, prodajalna vstopnic, trgovina s spominki, muzejska zbirka, gostinska ponudba)
– posodobljena jamska infrastruktura (pohodne poti, ograje, razsvetljava, zaščitne varovalne mreže, IT-komunikacijska oprema
– domofoni, kamere, merilni inštrumenti)
– urejena parkovna infrastruktura (urejene poti, ograje, klopi,
vkopani električni vodi, wi-fi, optični kabel, urejeni del parkirišča,
projekt ureditve vasi v parku, muzejske zbirke, nastanitve pri
zasebnih sobodajalcih)
– okolju prijaznejše tehnologije (čistilna naprava, toplotne črpalke, polnilnice za električna vozila)
– urejen gospodarski objekt (delavnice, skladišče, arhiv, jamarska soba, prostori za TD Škocjan)
– organizirana in na lokalni ravni prepoznavna Turistično društvo
Škocjan in druga turistična društva
– dobro organizirana društva, ki delujejo v parku (jamarska
društva, lovske in ribiške družine, planinsko društvo)
– dobro organizirani prostovoljni naravovarstveni nadzorniki
– dobro sodelovanje z izobraževalnimi institucijami (mreža šol
in univerz)
– številne označene poti (učna pot, kolesarske in pohodniške
poti)
– dobro izobraženi kadri in izpopolnjeni izobraževalni programi
(usposabljanje za jamske in lokalne turistične vodnike, mentorice, lokalne prebivalce, naravovarstvene nadzornike)
– dobra geostrateška lega in prometna dostopnost
– dobro sodelovanje z lokalnim prebivalstvom v parku in okolici
– pomoč lokalnemu prebivalstvu pri obnovi stavbne dediščine
in razvoju podjetništva
– lastništvo parcele izven zavarovanega območja za namen
parkiranja
Priložnosti
– povečano povpraševanje po prostočasnih dejavnostih in produktih, ki temeljijo na lokalnih naravnih in kulturnih vrednotah
– predstavitev parka kot mednarodno priznanega območja
– možnost predstavitve jame za nove doživljajske načine vodenja
– širjenje skupne znamke produktov in storitev
– povezovanje na lokalni in mednarodni ravni
– vključevanje domačinov v aktivnosti za uresničevanje poslanstva parka
– povečano zanimanje za Kras in njegove posebnosti
– geostrateška lega Slovenije in parka
– spodbuditi lokalno prebivalstvo za umeščanje novih vsebin
– zaposlovanje lokalnega prebivalstva
– ustrezna strokovna vključitev naravnih znamenitosti in kulturne dediščine v program ponudbe parka
– aktivnejše vključevanje vplivnega in prehodnega območja v
dejavnosti, povezane s poslanstvom parka, na področju izobraževanja, spodbujanja trajnostnega gospodarjenja in razvoja ter
vključevanja v mrežo skupne ponudbe
– dvigniti raven in obseg ponudbe regije
– izboljšati stanje okolja

Slabosti
– dotrajanost posameznih odsekov jamske infrastrukture (poti,
ograje, tlaki, varovalne mreže)
– slaba prepoznavnost parka kot mednarodno pomembnega
območja na lokalni in državni ravni
– ogroženost posameznih delov infrastrukture zaradi naravnih
procesov (poplave, krušenje sten, ledene sveče)
– razrast lampenflore okoli svetil v jami
– degradiranost posameznih delov jam
– prisotnost odsluženega materiala v jami
– občasna onesnaženost Reke
– pojavljanje tujerodnih vrst, nekatere med njimi tudi invazivne
– neurejenost sistema zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih
voda v vaseh v parku
– pomanjkljiva komunikacija med prebivalci v parku
– neučinkovitost inšpekcijskih služb
– pomanjkljivo vključevanje kulturne dediščine v ponudbo parka
– opuščanje kmetijskih dejavnosti
– izgubljanje tradicionalne kraške kulturne krajine
– slabo zdravstveno stanje gozdov
– nizke kazni za prekrške

Nevarnosti
– prekomeren obisk parka
– onesnaženje in degradacija jam ter zavarovanega območja
– neprimerna obnova in raba kulturne dediščine
– izguba ljudske kulture
– kumulativni učinki posegov v okolici parka, ki bi lahko poslabšali stanje v parku
– izseljevanje mladih
– zmanjševanje biotske raznovrstnosti
– povečana onesnaženost s hrupom in osvetlitvijo
– onesnaženost zemlje, zraka in vode
– škodljivi posegi na Reki
– vnos neavtohtonih sedimentov in tujerodnih invazivnih vrst
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4.2. Pričakovana neskladja med rabo in varstvom
Pričakovati je naslednja neskladja med rabo in varstvom:
– z opuščanjem rabe kmetijskih površin se večajo površine, ki jih postopoma zarašča gozd;
– pojav tujerodnih invazivnih vrst zaradi nepravilne rabe tal pomeni grožnjo ohranjanju varovanih habitatnih tipov in vrst;
– nepravilno načrtovane prostorske ureditve, vezane na gradnjo, bi lahko ogrozile občutljivo kraško podzemlje;
– prav tako bi prekomerni posegi lahko povzročili bistveno drugačno podobo kulturne krajine Krasa in s tem izgubo identitete
krajine, kulturne dediščine, narave in identitete ljudi, ki na tem območju živijo;
– z intenzivnim načinom kmetovanja se povečuje nevarnost vnosa onesnaževal (pesticidi, mineralna gnojila) v vodo.
4.3. Ocena izvajanja ukrepov v obdobju 2013–2017
Doseganje ciljev iz Odloka o Programu varstva in razvoja parka Škocjanske jame za obdobje 2013–2017 (Uradni list RS,
št. 11/14) je bilo ovrednoteno z več kot 90 % uspešnostjo. Vse planirane aktivnosti niso bile izvedene predvsem na račun številnih
drugih aktivnosti, ki v petletnem programu niso bile predvidene in so se šele kasneje pojavile zaradi spleta okoliščin, ali drugih
novih prioritet ali pa za njihovo izvedbo ni bilo potrebe, kar se je pokazalo šele v toku izvajanja PVR. Sledi pregled ocene izvajanja
ukrepov iz obdobja 2013–2017 po ciljih:
1. cilj: Znotraj prvega cilja, vezanega na ohranjanje podzemnega sveta, ni bila izvedena zgolj aktivnost vzpostavitve prvotnega
stanja jamskih tal, pa še ta se je v sklopu projekta obnove infrastrukture v jami do neke mere izvedla.
2. cilj: V drugem cilju (naravne vrednote, rastlinske in živalske vrste ter habitati) so se dosledno izvajale vse aktivnosti, le pri
nekaterih (npr. zagotavljati ugodno stanje ptic ali ohranjati ekološke značilnosti habitata človeške ribice) je uspešnost odvisna še
od drugih dejavnikov (npr. podnebne razmere, črni izpusti v Reko ipd.), ne le od dela.
3. in 4. cilj: Aktivnosti znotraj tretjega cilja, ki temeljijo na ohranjanju kulturne dediščine, so se izvedle v celoti in tudi tiste v
četrtem cilju (izobraževanje, ozaveščanje in promocija), le da je pri slednjih še vedno veliko prostora za nadaljevanje oziroma
nadgradnjo, predvsem pri oblikovanju novih načinov vodenja po jami, oblikovanju novih turističnih paketov in sodelovanju z drugimi
zavarovanimi območji v Sloveniji. Te aktivnosti se sproti prilagajajo trenutnim razmeram v turizmu in novim dejstvom.
5. cilj: V sklopu petega cilja se je v okviru programa izvajalo vse aktivnosti za krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva v
razvoj in dejavnosti v parku.
6. cilj: Pri šestem cilju nista bili izvedeni zgolj dve aktivnosti, in sicer z izvajalci javnih služb skleniti dogovore o rednem pošiljanju podatkov spremljanj stanja in sodelovati pri vzpostavitvi informacijskih točk na vplivnem območju, ki sta se sicer začeli, a
sta zaradi preveč drugih aktivnosti bili opuščeni.
Splošne naloge: Znotraj splošnih nalog in mednarodnega sodelovanja so se vse aktivnosti izvajale po programu, le sodelovanje z Narodnim parkom Mamutske jame, Univerzo v Kentuckyju, IZRK ZRC SAZU in Postojnsko jamo kljub podpisanemu
sporazumu ni zaživelo, vsaj s predstavniki iz ZDA ne. Prav tako ni bila izvedena reorganizacija zavoda, ki je predvidena v naslednjem petletnem obdobju.
Bolj zanimiv je pogled na primerjavo stroškov (predvsem seveda materialne stroške in investicije), predvidenih na posameznih aktivnostih, in dejansko realizacijo. Tu so odstopanja ponekod precejšnja, pripisujemo pa jih povečanemu prihodku sredstev
nejavnega vira javnega financiranja (prodaja vstopnic za jamo zaradi povečanja obiska) in sredstev, pridobljenih iz projektov in
programov.
Vsekakor sta bili ocena izvajanja in primerjava predvidenih ter porabljenih sredstev v veliko pomoč pri pripravi PVR za obdobje 2019–2023.

Slika 4: Primerjava ocene stroškov in realizacije PVR PŠJ za obdobje 2013–2017. Odstopanja, predvsem tista v smeri večje
porabe od predvidenega, so posledica povečanja prihodkov iz naslova povečanega obiska jame in uspešnega kandidiranja za
projektna sredstva.
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5. CILJI VARSTVA IN RAZVOJA TER NAČINI URESNIČEVANJA TEH CILJEV
Poslanstvo zavoda je skupaj z lokalnim prebivalstvom ohranjati izjemne naravne danosti in bogato kulturno dediščino tega
mednarodno pomembnega območja na Krasu ter širiti zavest o pomenu njegovega varovanja doma in po svetu. V tem okviru je
za petletno obdobje zastavljenih šest operativnih ciljev.
5.1. Dolgoročni upravljavski cilji in naloge
Dolgoročni upravljavski cilji so oblikovani glede na zahteve in določila, ki izhajajo iz ZRPŠJ, z njimi pa se izpolnjujejo tudi
cilji mednarodnih konvencij in programov (predvsem Konvencije o svetovni dediščini, Ramsarske konvencija in MAB). Cilj Konvencije o svetovni dediščini je ugotavljati, zavarovati, predstavljati in prenašati kulturno in naravno dediščino svetovnega pomena
prihodnjim rodovom. Glavni cilj Ramsarske konvencije je zagotoviti ohranjanje mokrišč, predvsem tistih mednarodnega pomena,
s smotrno rabo, mednarodnim sodelovanjem in zavarovanjem. Poudarek pri programu MAB pa je na ohranjanju biološke pestrosti
in spodbujanju trajnostnega razvoja, pri čemer je zlasti pomembno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi.
Navedeno je bilo upoštevano pri oblikovanju dolgoročnih upravljavskih ciljev PVR. Ti so:
1. ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta,
2. ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov,
3. sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine,
4. razvijanje okolju prijaznega obiskovanja in širjenje zavesti o parku,
5. krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v parku,
6. krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in prehodnem območju.
V okviru navedenih ciljev se določajo operativni cilji, v okviru operativnih ciljev pa naloge in aktivnosti, ki so prikazani v spodnji
preglednici. Nosilec aktivnosti in nalog je zavod.
Razlaga uporabljenih kratic in okrajšav:
– ALPARC: Mreža zavarovanih območij v Alpah
– BF: Biotehniška fakulteta
– BOK: Biosferno območje Kras
– DOPPS: Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
– EU: Evropska unija
– GeoZS: Geološki zavod Slovenije
– GIS: Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
– ICOMOS: Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja
– ISCA: Mednarodna zveza turističnih jam
– IUCN: Svetovna zveza za varstvo narave
– IZRK: Inštitut za raziskovanje Krasa pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti
– JZS: Jamarska zveza Slovenije
– KS Divača: Krajevna skupnost Divača
– LAS: Lokalna akcijska skupina (LAS-i – Lokalne akcijske skupine)
– MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
– MIZŠ: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
– MK: Ministrstvo za kulturo
– MOP: Ministrstvo za okolje in prostor
– MO: Ministrstvo za obrambo
– NIB: Nacionalni inštitut za biologijo
– PMS: Prirodoslovni muzej Slovenije
– PVZ: Park vojaške zgodovine
– Sklad kmetijskih zemljišč: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
– SNKU: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO
– STO: Slovenska turistična organizacija
– UL: Univerza v Ljubljani
– UM: Univerza v Mariboru
– UNG: Univerza v Novi Gorici
– UP: Univerza na Primorskem
– Zavod za ribištvo: Zavod za ribištvo Slovenije
– ZRSVN: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
– ZVKDS: Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
– ZVD: Zavod za varstvo pri delu
Razlaga preglednice:
Dolgoročni cilj –
operativni cilj – aktivnost

Prednostna
naloga1

Rok
izvedbe2

Način
preverjanja3

Viri4

Sodelavci5

Ocena
stroškov6

Prednostna naloga je posebej označena z znakom »x«.
V tem stolpcu so navedena leta, ko naj bi se aktivnost izvajala in dokončala. »Stalno« pomeni, da se aktivnost izvaja kot že utečena
v okviru rednih nalog, ki se jih izvaja v okviru javne službe. Obdobje 2019–2023 pomeni, da bo naloga izvedena enkrat ali večkrat v tem
obdobju, vendar ni znano natančno, kdaj.
3 Način preverjanja pove, na kakšen način se lahko preveri, ali se je naloga izvedla. Za preverjanje uspešnosti so določeni kazalniki
za spremljanje učinkovitosti pri izvajanju načrta upravljanja v poglavju VII.
4 Pod viri so navedene institucije, ki že sofinancirajo izvajanje posameznih nalog ali so verjetni sofinancerji za potrebna sredstva.
5 Sodelavci so ključni deležniki, ki lahko bistveno prispevajo k izvedbi naloge, pri čemer se ne navaja tistih, ki so deležniki na podlagi
predpisanih postopkov, kot so npr. ZRSVN, ARSO itd., in tistih, ki so izvajalci nalog na podlagi javnih naročil.
6 Ocena stroškov prikazuje oceno sredstev, potrebnih za izvedbo posameznih nalog, in zajema stroške storitev, izredne materialne
stroške ali investicijske stroške, ne zajema pa stroškov rednega dela in osnovnih materialnih stroškov. Strošek je podan kot strošek za
celotno petletno obdobje, pri časovno določenih nalogah in aktivnostih pa kot enkratni strošek na nalogo.
1
2
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5.2. Operativni cilji, naloge in usmeritve
V okviru navedenih dolgoročnih ciljev upravljanja se določajo operativni cilji, v okviru operativnih ciljev pa aktivnosti, ki so
prikazane v spodnji preglednici.
1. cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta
Operativni cilji:
1.1 zagotoviti znanstvene informacije in analize,
1.2 z ukrepi aktivnega varstva zagotavljati ohranjanje naravnih procesov v jamskem sistemu,
1.3 z ukrepi renaturacije vzpostaviti prvotne ekološke značilnosti v degradiranih delih jamskega sistema.
Škocjanske jame kot edina slovenska kraška jama na klasičnem krasu, ki je del svetovne dediščine UNESCO, predstavljajo
izredno naravno vrednoto na svetovnem nivoju in zahtevajo visoko kvalitetno spremljanje vpliva turistične rabe jame. Zato so
nujni maksimalni ukrepi za trajnostno rabo. To pa lahko dosežemo le z novimi krasoslovnimi raziskavami (kamnine, v kateri je
jama razvita, jamske in površinske atmosfere, hidrologije in jamske biologije), ki bodo pokazale stanje sistema, in z vzpostavitvijo
avtomatskega monitoringa. Tako bodo raziskave in monitoring usmerjeni v določitev vpliva turistične rabe jame in površja nad njo
ter v oblikovanje ukrepov, ki bodo negativne vplive izločili. S projektom, ki se sofinancira s strani Javne agencije za raziskovalno
dejavnost RS (v nadaljnjem besedilu: ARRS), se zagotavlja vzpostavitev takšnega monitoringa.
Z aktivnim varstvom se zagotavlja ohranitev naravnih procesov v Škocjanskem jamskem spletu. Z aktivnostmi se vzdržujejo
ali izboljšujejo ekološke razmere za vrste in podzemne habitate. Nadaljujejo se raziskave in analize ter saniranje lampenflore v
turističnem delu jame. Poleg tega se spodbuja tudi druge raziskave v podzemlju in upravlja z avtomatsko meteorološko postajo
Park Škocjanske jame v Škocjanu.
Škocjanske jame imajo več kot stoletno zgodovino rabe, zato so ponekod na jamskih sedimentih ali skalnem reliefu nastale
poškodbe. Da bi se jamski prostor in sedimenti ohranili tudi za prihodnje generacije, je treba poškodbe, ki so nastale pri delih v
jami, sanirati. Največ škode je na ilovnato-peščenih tleh in sigovih tvorbah. Z ukrepi renaturacije in čiščenja se bo ponovno vzpostavilo naravno stanje v jami. V veliki meri je vidna degradacija predvsem v Tihi jami. V jami je še vedno nekaj gradbenega in
drugega odvečnega materiala (raznih odpadkov), ki ga je treba odstraniti. Lampenfloro se tretira v skladu s sprejetim protokolom
in v sodelovanju s pristojnimi institucijami.
Usmeritve za upravljanje:
– na podlagi predvidene conacije naj posamezni deli jam, ki so najbolj občutljivi na človekov vpliv, ostanejo nedostopni za
obiskovalce, za raziskovalce pa v najmanjši možni meri,
– v delih jame, kjer živijo netopirji, se v času prezimovanja in kotitve mladičev ne izvajajo nobeni posegi, ki bi jih lahko motili,
– na območju jamskih vhodov (Mariničeva, Mahorčičeva jama, naravni most, Schmidlova dvorana, Pruker) in udornic (Velika
in Mala dolina) se v času gnezditve ptic ne izvajajo posegi, ki bi negativno vplivali nanje.

2019−2023

1.3.c Z namenom sanacije posledic neustrezne rabe izdelati
projekt in začeti s sanacijo
x

Stalno

Po protokolu

Nejavni vir

Nejavni vir

Nejavni vir

Nejavni vir

Nejavni vir

Nejavni vir

Viri

Izdelan projekt in
površina saniranih
delov jam

Količina odstranjenega odvečnega
materiala

Očiščene površine

Število podatkov,
seznam ukrepov

Nejavni vir, EU

Nejavni vir

Nejavni vir

Nejavni vir, ARRS

Seznam aktivnosti v Nejavni vir
letnih programih dela

Število ukrepov

Izvedena conacija
jame

Število podatkov

Število raziskav

Analiza raziskav

Podatki spremljanja
stanja

Način preverjanja

IZRK, ZRSVN,
ZVKDS

Zunanji izvajalci

IZRK, zunanji
izvajalci

IZRK, ZRSVN

IZRK, ZRSVN

ZVD

IZRK, GeoZS, BF,
jamarska društva

IZRK

Zunanji izvajalci

Sodelavci

30.000 EUR

10.000 EUR

75.000 EUR

100.000 EUR

Redna dejavnost

Redna dejavnost

20.000 EUR

60.000 EUR

16.000 EUR

12.000 EUR

6.000 EUR

Ocena stroškov

Št.

1.3.b Odstraniti odvečen gradbeni material, dele opuščene
infrastrukture in ostali odvečen material iz jame

1.3.a Izvajati ukrepe sanacije in omejevanja rasti lampenflore
na osvetljenih jamskih površinah v skladu s protokolom
x

Stalno

1.2.d Spremljanje stanja jamskega okolja zaradi rabe Škocjanskih x
jam in po potrebi primerno ukrepati

1.3 Z ustreznimi ukrepi vzpostaviti sonaravne ekološke
značilnosti v Škocjanskem jamskem spletu

Stalno

x

1.2.c Izsledke raziskav aktivnosti iz operativnega cilja 1.1 vključiti
v načrt preudarne rabe jamskega sistema

Stalno

x

1.2.b Implementacija načrta ureditve jame

2019−2023

x

1.2.a Izdelati načrt conacije jame

1.2 Z ukrepi aktivnega varstva zagotavljati ohranjanje naravnih
procesov v jamskem sistemu

Stalno

1.1.d Zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih izvajati meritve
radona

Stalno
Stalno

x

1.1.b Zagotavljati raziskave, analize in spremljanje stanja
lampenflore

Stalno

1.1.c Spodbujati speleološke, biospeleološke, hidrogeološke,
geološke in druge raziskave

x

Prednostna Rok izvedbe
naloga

1.1.a Spremljati stanje podzemnih vrst in ohranjati ekološke
značilnosti habitatov troglobiontske favne

1.1 Zagotoviti znanstvene informacije in analize

1. Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta
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2. cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov
Operativni cilji:
2.1 ohranjati geomorfološke in geološke naravne vrednote izven sistema Škocjanskih jam,
2.2 ohranjati in z aktivnimi ukrepi zagotavljati dobro stanje površinskih in podzemnih voda,
2.3 zagotavljati ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov s poudarkom na vrstah Natura 2000.
Vse aktivnosti znotraj tega cilja so vezane na zavarovano območje parka.
Ponorni del Reke s sotesko, Škocjanskimi jamami in številnimi udornicami je z geološkega, geomorfološkega in speleološkega vidika izjemen primer kontaktnega krasa in predstavlja primer svetovne naravne dediščine. V stenah udornic, soteski Reke
in drugih ohranjenih predelih parka se preprečujejo vsakršni posegi, ki bi lahko kakorkoli negativno vplivali na naravne procese.
Z rednim spremljanjem stanja narave se zagotavljata spoštovanje in upoštevanje varstvenih režimov ter usmeritev. V okviru
neposrednega nadzora v naravi se obiskovalce in druge uporabnike parka usmerja, obvešča, ozavešča in opozarja, v primeru
kršitev varstvenega režima pa lahko tudi kaznuje oziroma prijavi pristojnim inšpekcijskim službam. Nadaljuje se s sodelovanjem in
usposabljanjem prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov. Zagotavlja se spremljanje stanja naravnih vrednot in pomembnejših
rastlinskih in živalskih vrst ter kulturne dediščine. Znanstvene raziskave so temelj za boljše poznavanje naravnih značilnosti parka,
zato se s to nalogo nadaljuje in spodbuja raziskovalno delo na različnih področjih.
V okviru tega cilja so predvideni številni ukrepi za ohranjanje vrst in habitatnih tipov iz seznama direktiv Evropske unije v okviru
Programa upravljanja območij Natura 2000. Veliko aktivnosti v tej zvezi se bo izvajalo znotraj predvidenega kohezijskega projekta
PUN – Za Kras. Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja štirih kvalifikacijskih habitatnih tipov in 28 kvalifikacijskih vrst
znotraj Nature 2000. Trije habitatni tipi so navedeni v prilogi 6.4 Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020
in kot taki prepoznani kot prednostni, na katerih se morajo izvajati ukrepi varstva. To so habitatni tip Vzhodna submediteranska
suha travišča, habitatni tip Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo sklanih razpok in habitatni tip Skalna travišča na bazičnih tleh.
Projekt bo nekatere aktivnosti in ukrepe dodatno izvajal še na habitatnem tipu Jame, ki niso odprte za javnost, saj bomo z ukrepi na
tem območju dodatno prispevali k ohranjanju vrste drobnovratnik, ki je tudi ena izmed prednostnih vrst iz seznama priloge 6.4 PUN.
Na zgoraj omenjenem seznamu se nahaja 22 vrst, ki naj bi jih projekt prednostno naslavljal in obravnaval. S tem projektom bomo
aktivnosti in ukrepe izvajali za 17 izmed naštetih vrst, aktivnosti pa bodo imele pozitiven vpliv tudi na deset drugih vrst, ki se ne
nahajajo na omenjenem seznamu, so pa vse uvrščene na Rdeči seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Dodatno se bodo
nekateri ukrepi nanašali tudi na nekatere ranljive vrste plazilcev in kačjih pastirjev ter na druge jamske živali.
Z aktivnostmi in ukrepi se ohranja ali izboljšuje stanje površinskih in podzemnih voda. Pri tem je nujno sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: DRSV), Uradom za upravljanje z vodami, Sektorjem za vodno območje
Jadranskih rek z morjem, Inštitutom za vode Republike Slovenije, ZRSVN, OE Nova Gorica, VGP Drava Ptuj, d. o. o., in Ribiško
družino Ilirska Bistrica.
Nadaljevale se bodo aktivnosti za spodbujanje izgradnje sistema za zbiranje in čiščenje komunalnih odpadnih voda tako v
parku kot v vplivnem območju.
Z neposrednim varstvom vrst in habitatnih tipov se zanje zagotavljajo vzdrževanje, nega in izboljševanje ekoloških razmer.
Ekološke razmere, ki se spreminjajo zaradi vplivov človekovih dejavnosti in tudi zaradi naravnih procesov, se z načrtnimi aktivnostmi za posamezne vrste ali habitatne tipe izboljšujejo ali vzdržujejo v stanju, ki je za vrste in habitatne tipe ugodno. Z ukrepi in
aktivnostmi se preprečujejo ali zmanjšujejo posledice nekaterih dejavnikov ogrožanja. Za nekatere vrste se zagotavljajo ugodne
ekološke razmere s prepuščanjem posameznih območij naravnim procesom.
Usmeritve za upravljanje:
– ohranjajo se naravni procesi v zavarovanem območju parka,
– pri opravljanju naravovarstvenega nadzora v naravi se povezuje z vsemi, ki so pripravljeni deliti informacije o kršenju varstvenih režimov z zavodom,
– usklajuje se ohranjanje ekosistemov in njihove biotske pestrosti s trajnostno rabo,
– spremljata se režim in kvaliteta Reke, ki ponika v Škocjanske jame,
– ohranja se biotska raznovrstnost tega območja, predvsem populacije na meji razširjenosti, populacije ogroženih vrst itd.,
– v nočnem času med 23. in 5. uro zmanjšati svetlobno onesnaževanje z ugašanjem svetil, usmerjenih na enote kulturne
dediščine, ali svetil ne nameščati na novo,
– v stenah udornic in soteske Reke se v času gnezditvene sezone ptic ne opravljajo nikakršni posegi, ki bi motili ptice.

Stalno
Stalno

2.1.c Nadaljevati redno spremljanje stanja naravnih vrednot v x
zavarovanem območju parka in po potrebi izvesti nujne ukrepe

2.1.d Spodbujati hidrološke, geomorfološke in geološke raziskave

Enkrat letno
Stalno
Stalno

2.2.b Iz struge ter brežin Reke in Sušice odstraniti odpadke

2.2.c Sodelovati pri analizi prenikajoče vode v jami in rezultate
vključiti v upravljavske aktivnosti

2.2.d Sodelovati pri upravljanju in zajemanju podatkov pri samodejni meteorološki postaji parka

Stalno

Dvakrat letno

2.3.a Zagotavljati ugodno stanje ptic s poudarkom na vrstah iz x
Direktive o pticah

2.3.b Zagotavljati spremljanje stanja in ohranjanje površine x
habitata, ustreznih ekoloških pogojev habitata ter ustreznega
števila osebkov vrst netopirjev v parku

Nejavni vir

Nejavni vir

Nejavni vir

15.000 EUR

Nejavni vir, EU, CKFF, UL, zunanji izvajalci
MOP

Nejavni vir, EU, DOPPS
MOP

ARSO, MOP

IZRK, Zunanji izvajalci

Lokalno prebivalstvo

ZRSVN, ARSO, Občina
Divača

78.000 EUR

310.000 EUR

Redna dejavnost

3.000 EUR

8.000 EUR

Redna dejavnost

IZRK, GeoZS, UL, UP, UNG 15.000 EUR

ZRSVN

82.900 EUR

35.000 EUR

Ocena stroškov
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Ukrepi za ohranjanje netopirjev in
njihovih habitatnih
tipov

Ukrepi za ohranjanje ptic in njihovih
habitatnih tipov

Nejavni vir

Analiza rezultatov Nejavni vir
in seznam ukrepov
Izpolnjeni uradni
obrazci ARSO

Profesionalni in prostovoljni
naravovarstveni nadzorniki,
inšpekcijska služba

Sodelavci

Nejavni vir, EU, Študentje v času visoke
MOP
sezone

Nejavni vir

Količina odstranje- Nejavni vir
nih odpadkov

Število usklajevalnih sestankov in
seznam ukrepov

Število raziskav

Baza podatkov in
število ukrepov

Število obhodov,
prijav in terenskih
poročil

Način preverjanja Viri

Št.

2.3 Zagotavljati ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst ter
njihovih habitatov s poudarkom na vrstah Natura 2000

Stalno

2.2.a Spremljati stanje Reke in Sušice ter na podlagi opaženih x
večjih sprememb kvalitete vode primerno ukrepati

2.2 Ohranjati in z aktivnimi ukrepi zagotavljati dobro stanje na
površju in v podzemlju s posebnim poudarkom na vodah

Stalno

x

2.1.b Izvajati redno spremljanje stanja v naravi

Rok izvedbe

Stalno

Prednostna
naloga

2.1.a Izvajati reden naravovarstveni nadzor in pri tem sodelovati x
s prostovoljnimi naravovarstvenimi nadzorniki, z inšpekcijskimi
službami in nevladnimi organizacijami

2.1 Ohranjati geomorfološke in geološke naravne vrednote
izven sistema Škocjanskih jam

2. Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in
rastlinskih vrst ter habitatnih tipov
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Stalno
Stalno
2019

Stalno
Stalno

Enkrat letno
2019−2023
Stalno
Stalno

2.3.d Zagotavljati ugodno stanje ostalih vrst iz Direktive o habitatih

2.3.e Zagotavljati spremljanje stanja habitatnih tipov iz Direktive x
o habitatih

2.3.f Zagotoviti spremljanje stanja ostalih habitatnih tipov in
po potrebi predlagati varstvene ukrepe za najbolj ogrožene
habitatne tipe

2.3.g Sodelovati pri spremljanju stanja ostalih redkih ogroženih x
vrst ter habitatov

2.3.h Zagotoviti pozno košnjo travnikov, ki so v lasti upravljavca,
in sodelovati z lastniki in vzdrževalci zemljišč pri ukrepih vzdrževanja ugodnega stanja habitatov

2.3.i Spremljati stanje in izvajati aktivnosti za omejevanje ali
odstranitev invazivnih tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst

2.3.j Odkupiti varstveno pomembne površine in na njih zagotoviti ustrezno rabo in vzdrževanje

2.3.k Izvajati postopno premeno alohtonih drevesnih vrst v Mali
in Veliki dolini ter soteski Reke z avtohtonimi drevesnimi vrstami

2.3.l Zagotavljati pogoje za čebelarjenje z avtohtono kranjsko
sivko

Rok izvedbe
Po potrebi

Prednostna
naloga

2.3.c Zagotavljati ugodne ekološke pogoje in površino stoječih x
vodnih teles (kalov)

Dolgoročni cilj – operativni cilj – aktivnost

Zunanji izvajalci

Nejavni vir, EU, Zunanji izvajalci
MOP

Nejavni vir, EU, ZRSVN, ZGS, Zavod za
MOP
ribištvo, DOPPS

Nejavni vir

Zunanji izvajalci

Nejavni vir, EU,
MOP

Število aktivnih
panjev in količina
pridelanega medu

Nejavni vir

Število odstranje- Nejavni vir
nih in novih dreves

Stanje habitatov

ZGS

Očiščene površine Nejavni vir;EU, Zunanji izvajalci
MOP

Stanje biotske pestrosti na travnikih
in habitatov

Stanje vrst in
habitatov

Posodobljena
karta habitatnih
tipov in seznam
ukrepov

Nejavni vir

13.000 EUR

7.000 EUR

320.000 EUR

35.000 EUR

487.000 EUR

55.000 EUR

20.000 EUR

18.000 EUR

71.200 EUR

55.000 EUR

Ocena stroškov

Št.

Kartiranje habitatnih tipov

Nejavni vir, EU, Zunanji izvajalci
MOP

Nejavni vir, EU, Lokalno prebivalstvo
MOP

Sodelavci

464 /
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Stanje kalov
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3. cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine
Operativni cilji:
3.1 spremljati stanje in pripraviti dodatne strokovne predloge za varstvo kulturne dediščine,
3.2 izvajati ukrepe za ohranitev kulturne dediščine.
Prednosti obnove in ohranjanja kulturnih spomenikov ter nepremične, premične in žive kulturne dediščine v zavarovanem
območju parka so predvsem v krepitvi identitete domačinov in obogatitvi ponudbe za obiskovalce med preživljanjem prostega
časa. Obnovljena kulturna dediščina, ki je vpeta v sodobno življenje in trajnostni razvoj, je dobro izhodišče za dvig kvalitete bivanja
domačinov ter prepoznavnosti krajev v svetu. Poleg ohranjanja, dokumentiranja in obnove se kulturno dediščino tudi predstavlja
širši javnosti.
Obenem se zagotavlja raziskovanje kulturne dediščine v parku, na podlagi česar bodo sprejeti nadaljnji ukrepi in aktivnosti
v zvezi z njeno obnovo, ohranjanjem, predstavitvijo ter ponovnim vključevanjem v sodobno življenje.
Zavarovano območje parka je del matičnega Krasa, kjer najdemo prepoznavne in značilne tipe kulturne krajine. S ciljem
ohranjanja identitete tega območja se izvajajo naloge in aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju kulturne krajine, predvsem številnih
suhih zidov in značilne kraške gmajne.
Usmeritve za upravljanje:
– prispevati k varstvu kulturne dediščine, vključno s premično in živo dediščino (način življenja, ljudsko znanje in kultura),
– osveščati lokalno prebivalstvo o pomenu in načinih varstva kulturne dediščine ter ga ob posegih vanjo napotiti na ustrezne
službe (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS), muzej),
– spodbujati obnovo avtohtonih domačij v duhu tradicionalne gradnje in uporabo lokalnih gradbenih materialov,
– spodbujati ohranjanje in obnovo nepremične kulturne dediščine v zasebni lasti – predvsem mlinov in hiš profane stavbne
dediščine,
– spodbujati ohranjanje avtohtonih značilnosti ureditve vasi in domačij,
– spodbujati udejanjanje skupno zasnovanih strokovnih razvojnih dokumentov celostne ureditve vasi parka,
– spodbujati ohranjanje znanja o predmetih lokalne premične kulturne dediščine,
– pri izvajanju aktivnosti za ohranjanje kulturne krajine spodbujati zbiranje, raziskovanje in ohranjanje znanja ter vedenja
o ohranjanju elementov oblikovanja kulturne krajine, ki so nastali kot posledica nekdanjega načina življenja, pri čemer je treba
upoštevati usmeritve za ohranjanje ekosistemov in njihove biotske raznovrstnosti.

Stalno
Stalno

Stalno

3.2.c Izvajati ukrepe za ohranitev ostale kulturne dediščine v
parku

3.2.d Na podlagi kulturovarstvenih smernic in pogojev začeti z
obnovo ruševin gradu Školj

Večkrat letno,
vsako leto

3.2.b Izvajati aktivnosti v okviru konzorcija za kraške suhe zide

x

Lokalno prebivalstvo, študentje, zunanji sodelavci

ZVKDS

Zunanji izvajalci

Zavod, MIZŠ

Člani konzorcija

Nejavni vir,
Lokalno prebivalstvo, zunaObčina Divača, nji izvajalci
EU, MOP

Nejavni vir

Nejavni vir

Nejavni vir, EU ZVKDS, zunanji izvajalci

Nejavni vir,
EU, resorna
ministrstva,
Pokrajinski
muzej Koper,
ZVKDS

Nejavni vir

Sodelavci

Obnovljene ruševi- Nejavni vir
ne gradu Školj

ZVKDS

Število enot
Nejavni vir, Ob- ZVKDS, zunanji izvajalci
ohranjene kulturne čina Divača,
dediščine

Število dejavnosti

Dolžina obnovljenih suhih zidov

Število aktivnosti

Izvedene predhodne arheološke
raziskave

Število izvedbenih
dokumentacij

Število raziskav

Število obhodov,
prijav in terenskih
poročil

Način preverjanja Viri

425.000 EUR

7.000 EUR

15.000 EUR

40.000 EUR

Redna dejavnost

15.000 EUR

50.000 EUR

38.000 EUR

24.000 EUR

Ocena stroškov
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3.2.a Sanirati poškodovane in porušene suhe zide

3.2 Izvajati ukrepe za ohranitev kulturne dediščine

Stalno

Stalno

3.1.d Zagotoviti predhodna arheološka raziskovanja pri zemeljskih posegih na območjih arheološke dediščine

3.1.e Sodelovati pri vpisu in izvajanju določil Unescove Konvencije za ohranjanje nesnovne kulturne dediščine (suhozidna
gradnja)

Stalno

3.1.c Zagotoviti izvedbeno dokumentacijo za valorizacijo in
predstavitev posameznih objektov kulturne dediščine skladno
z izdelanimi strokovnimi razvojnimi dokumenti
x

Stalno

Stalno

3.1.b Organizirati in izvajati raziskovanje in dokumentiranje
kulturne dediščine

x

Rok izvedbe

Št.

3.1.a Spremljati stanje kulturne dediščine

Prednostna
naloga
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3.1 Spremljati stanje in pripraviti dodatne strokovne predloge
za varstvo kulturne dediščine

3. Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine

Dolgoročni cilj – operativni cilj – aktivnost
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4. cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja in širjenje zavesti o parku
Operativni cilji:
4.1 organizirati naravi prijazen obisk po Škocjanskih jamah,
4.2 obnavljati, posodabljati ali graditi infrastrukturo v jami in na površju, ki omogoča varno in doživeto obiskovanje
parka,
4.3 promovirati park in BOK,
4.4 izobraževati in ozaveščati obiskovalce in širšo javnost o naravnih vrednotah in kulturni dediščini parka, BOK
in Krasa.
Škocjanske jame je leta 2018 obiskalo približno 190.000 ljudi, zato je treba budno spremljati stanje jamskega okolja.
Zaradi rabe jame in morebitnih odstopanj od naravnega stanja je treba čimprej sprejeti in izvesti potrebne ukrepe za zmanjšanje negativnih trendov. V jami pod vasjo Škocjan (Mahorčičeva jama in Mala dolina), ki je za javnost odprta od spomladi
leta 2011, se v poletni sezoni izvaja individualni ogled brez spremstva vodnika. Ti so navzoči le na nekaterih točkah, kjer
nadzirajo in informirajo ter usmerjajo obiskovalce. V drugih mesecih je obisk v ta del jame voden ali pa je jama zaprta. Klasični
obisk v Škocjanske jame, kot poteka zdaj, ostaja nespremenjen, vendar se način vodenja po potrebi lahko tudi spreminja
in prilagaja novim potrebam ter dejstvom. Zagotovljena bodo sredstva za obnovo poti in način vodenja v Hankejev kanal
ter Martelovo dvorano. Nadaljevale se bodo aktivnosti za prerazporeditev obiskovalcev iz mesecev znotraj visoke turistične
sezone v mesece izven glavne sezone.
Jamska infrastruktura je bila v preteklem petletnem obdobju v veliki meri prenovljena. V prihodnje je treba zagotoviti vzdrževanje in izboljšanje sistema osvetljevanja (senzorsko prižiganje in ugašanje luči) ter vzpostavitev novega, kompleksnega
monitoringa v jami s prenosom podatkov pa novem optičnem kablu v kontrolno sobo na sprejemnem centru. Nadaljevala se
bo obnova poti v Veliki dolini in morda v Šumeči jami. Povečalo se bo število sprehajalnih in kolesarskih poti na površju. V
sodelovanju z Občino Divača se bo skušalo urediti vstopno točko na Kras s parkiriščem za park v poslovni coni Risnik. Večji
poudarek bo na omogočanju obiskovanja jame kot naravne vrednote in svetovne dediščine socialno ogroženim družinam.
Za nadaljnji razvoj parka sta pomembna organizacija in način ponudbe, vodenja in razlage v jami ter parku. Park je
najbolj obiskana znamenitost v občini Divača in širši okolici ter skupaj s Kobilarno Lipica, Štanjelom in Parkom vojaške zgodovine tvori ogrodje turistične ponudbe na Krasu in v okolici. Aktivnosti v naslednjem petletnem obdobju bodo zato usmerjene k izboljšavam interpretacije narave in kulturne dediščine v parku ter tesnejšemu povezovanju med omenjenimi središči
in oblikovanju turističnih paketov, ki bi omogočili daljše bivanje turistov na Krasu. Priložnost obiskovanja parka je vezana
predvsem na naravi prijazno in organizirano ponudbo, ki temelji na izjemnih značilnostih Krasa, biotski raznovrstnosti, naravnih vrednotah, kulturni dediščini in doživljanju parka. Nadaljevalo se bo tvorno sodelovanje z Občino Divača, v kateri se
nahaja park, in tudi z deležniki v okviru BOK. Osnovna infrastruktura se zagotavlja predvsem s prenovo obstoječih objektov
in gradnjo energetsko varčnih objektov ali objektov, grajenih s tradicionalnimi tehnikami. V ponudbo se vključijo pohodništvo,
kolesarstvo, jahanje, tek, ogled naravnih in kulturnih vrednot, namestitev ter ponudba lokalno pridelane hrane in pijače.
Izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev, mladih, lokalnega prebivalstva ter druge širše javnosti je ena pomembnejših nalog v parku. V ta namen se bo nadaljevalo z organizacijo predavanj, tematskih ekskurzij, delavnic, razstav in drugih
podobnih dogodkov. Nadaljevale se bodo aktivnosti v sklopu mreže šol in univerz parka. Zagotavljajo se ponatis in prenova
starih ter izdelava novih splošnih in tematskih publikacij.
Usmeritve za upravljanje:
– ogled jam naj temelji na doživljajski ravni in dobri interpretaciji,
– skupine morajo biti primerno velike in morajo imeti dovolj spremljajočih vodnikov,
– obiskovalcem naj se park predstavi celostno z vsemi značilnimi naravnimi pojavi in bogato kulturno dediščino,
– obiskovalcem je omogočen obisk parka tako samostojno kot z vodnikom,
– v jamskem sistemu se ne gradi novih poti,
– pri obnovi starih poti je treba spoštovati način izgradnje zgodovinskih poti in vse sodobne ureditve oblikovati skladno
s prvotno zasnovo,
– pri vseh posegih v jami (redna vzdrževalna dela, popravilo poti ali druge infrastrukture) je treba ves odpadni material
odnesti iz jame,
– spodbujajo se novi načini interpretacije naravnih vrednot in kulturne dediščine v parku, Biosfernem območju Kras in
na Krasu,
– spodbuja se ponudba lokalno pridelanih jedi in pijače s kakovostno postrežbo v gostinskih obratih pod znamko parka,
– spodbuja se oblikovanje zaključenih turističnih produktov, v katere se vključuje več ponudnikov z raznovrstno ponudbo,
– nadaljuje se z aktivnim sodelovanjem s šolami po Sloveniji,
– pri obnovi ali izgradnji nove komunalne infrastrukture je treba upoštevati sodobne trende in ekološko najučinkovitejše
rešitve,
– urejanje javnih parkovnih površin se izvaja po predhodno usklajenem programu in strokovnih smernicah.

4.3.a Sodelovati z Občino Divača ter občinami v BOK in
na Krasu pri skupni promociji

4.3 Promovirati PŠJ in BOK
Stalno

2019−2023

Stalno

4.2.e Urediti parkirišča in ostalo infrastrukturo na obrobju
zavarovanega območja

x

4.2.c Urediti in vzdrževati ostalo parkovno infrastrukturo

Stalno

Stalno

x

4.2.b Urejati in vzdrževati infrastrukturo na sprejemnem
centru z okolico

Stalno

Nejavni vir

Nejavni vir

Nejavni vir

Viri

Nejavni vir, EU

Nejavni vir, EU

Število dogodkov s
skupno promocijo

Urejeno parkirišče

Posodobljene
muzejske zbirke

Nejavni vir, Občina
Divača

Nejavni vir

Nejavni vir, EU,
MOP

Preureditve v parku, Nejavni vir, EU,
število postavljenih MOP
tabel

Preureditve na
sprejemnem centru

Dolžina obnovljenih
poti

Število obiskovalcev Nejavni vir
po mesecih

Novi programi in
načini vodenja

Poročila, stanje
naravnih vrednot

Zadovoljstvo
obiskovalcev

Način preverjanja

Redna dejavnost

1.100.000 EUR

Ocena stroškov

Občina Divača

Pokrajinski muzej
Koper, zunanji
izvajalci

ZRSVN, ZVKDS,
ARSO, zunanji
izvajalci

ZRSVN, ZVKDS,
ARSO, zunanji
izvajalci

IZRK, MOP, ARSO,
ZRSVN, ZVKDS,
zunanji izvajalci

STO

5.000 EUR

50.000 EUR

350.000 EUR

402.540 EUR

1.000.000 EUR

1.000.000 EUR

15.000 EUR

IZRK, ZRSVN, MOP 10.000 EUR

Sodelavci
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4.2.d Oblikovati, postavljati in posodobiti muzejske zbirke

x

4.2.a Urejati in vzdrževati infrastrukturo v Škocjanskem
jamskem spletu

4.2 Obnavljati, posodabljati ali graditi infrastrukturo v jami
in na površju, ki omogoča varno in doživeto obiskovanje
parka

Stalno

x

4.1.d Izvajati aktivnosti za enakomernejšo porazdelitev
obiska v celem letu

Stalno
2019−2023

x

4.1.b Organizacija in izvajanje naravovarstvenega
nadzora po celotnem jamskem sistemu

Stalno

4.1.c Oblikovati nove interpretacijske programe in načine x
vodenja

x

Rok izvedbe

Št.

4.1.a Organizirati in izvajati strokovno in varno vodenje
obiskovalcev po Škocjanskih jamah

Prednostna
naloga
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4.1 Organizirati naravi prijazen obisk po Škocjanskih
jamah
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Stalno
Stalno

Stalno
Stalno

Stalno

4.4.a Ponatisniti stare in izdati nove tematske publikacije
ter izdelati in nabaviti drugo promocijsko gradivo

4.4.b Organizirati strokovna srečanja, izobraževanja,
x
delavnice in strokovne ekskurzije za lokalno prebivalstvo,
prostovoljne naravovarstvene nadzornike, člane odborov,
jamske in sezonske vodnike ter drugo zainteresirano
javnost iz Slovenije in tujine

4.4.c Organizirati in koordinirati kulturne in druge
dogodke

4.4.d Pripraviti in izvesti izobraževalne programe
za učitelje, učence, dijake in študente s posebnim
poudarkom na mreži šol in univerz parka

4.4.e V sodelovanju z drugimi zavarovanimi območji v
Sloveniji izvajati skupne aktivnosti

4.4 Izobraževati in ozaveščati obiskovalce in širšo
javnost o naravnih vrednotah in kulturni dediščini PŠJ,
BOK in Krasa

Stalno

4.3.c Predstavljati park na turističnih sejmih, borzah in v
medijih

Rok izvedbe
Stalno

Prednostna
naloga

4.3.b V sodelovanju z drugimi turističnimi destinacijami v
širši okolici sodelovati pri skupni promociji

Dolgoročni cilj – operativni cilj – aktivnost

Viri

Število dogodkov

Število dogodkov

Število dogodkov

Število dogodkov

Število publikacij

Število dogodkov

Nejavni vir, MOP,
ostali parki v
Sloveniji

Nejavni vir, MIZŠ

Nejavni vir, MIZŠ

Nejavni vir, EU,
MOP

Nejavni vir, EU,
MOP

Nejavni vir

Novi turistični paketi Nejavni vir,
Kobilarna Lipica,
PVZ

Način preverjanja

Izobraževalne
ustanove, zunanji
sodelavci

Deležniki, zunanji
sodelavci

Zunanji izvajalci

STO, ostali parki
v Sloveniji, ostali
turistični akterji na
Krasu

Lokalne turistične
organizacije in
ponudniki turističnih
storitev

Sodelavci

10.000 EUR

50.180 EUR

40.000 EUR

58.000 EUR

390.960 EUR

160.300 EUR

10.925 EUR

Ocena stroškov
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5. cilj: Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva v razvoj dejavnosti in aktivnosti v parku
Operativni cilj:
5.1 s sodelovanjem in aktivnim vključevanjem lokalnih prebivalcev v upravljanje parka krepiti njihovo podporo
ohranjanju zavarovanega območja.
Lokalno prebivalstvo, ki živi v parku in je bilo v preteklosti z jamami tradicionalno povezano, mora biti vključeno v aktivnosti
upravljavca parka tako, da čuti pripadnost parku in se z njim čim bolj poistoveti. Treba jih je obveščati o dogajanju v parku in jim
nuditi nasvete ter pomoč. Zavod lahko prispeva k bogatenju kakovosti življenja prebivalcev v parku in trajnostnemu razvoju območja. Lokalnim prebivalcem se v skladu z ZRPŠJ omogoča tradicionalno sožitje znotraj parka.
Usmeritve za upravljanje:
– spodbujati aktivno vključevanje domačinov v aktivnosti iz redne dejavnosti zaposlenih v parku,
– spodbujati kulturne prireditve lokalnih društev, ki vzdržujejo kulturno produkcijo in ohranjajo izročilo ter avtohtono kulinariko,
– spodbujati izobraževanje mladih v parku,
– omogočati zaposlovanje lokalnega prebivalstva, predvsem v času povečanega obsega del (v času povečanega obiska),
– omogočiti obveščanje o pomembnih dogodkih in projektih, v katere se lahko vključujejo lokalno prebivalstvo in lokalna
društva,
– domačinom, ki želijo obnavljati svoje domačije, nuditi finančno in strokovno pomoč.

Občasno
Enkrat letno
Enkrat letno
Stalno

Stalno

Stalno

Stalno

Stalno

x

x
x

5.1.c Urejati in izdajati glasilo za lokalno prebivalstvo

5.1.d Organizirati in izvesti skupne čistilne in delovne
akcije

5.1.e Sofinancirati aktivnosti za pospeševanje varstva in
razvoja na podlagi Odredbe o razdeljevanju sredstev

5.1.f Vključevati lokalno prebivalstvo v aktivnosti v zvezi
z obiskovalci parka

5.1.g Sodelovati z lokalnim prebivalstvom pri izvedbi
raziskovalnih nalog s področja ljudske kulture in načina
življenja, izobraževanja in interpretacije muzejskih zbirk

5.1.h V sodelovanju z lokalnimi prebivalci implementirati
celostno ureditev vasi na podlagi izdelanih strokovnih
razvojnih dokumentov

5.1.i Svetovati in sodelovati pri obnovi domačij
ali posameznih delov v skladu s kulturovarstveno
zakonodajo

5.1.j Sodelovati in sofinancirati tradicionalne in druge
aktivnosti lokalnih društev

5.1.k S pomočjo lokalnega prebivalstva organizirati in
izvesti Dan PŠJ, jamski praznik – Belajtngo

5.1.l Spodbujati rabo, omogočati trženje izdelkov in
storitev in uresničevati določbe pravilnika kolektivne
znamke PŠJ s ciljem udejanjanja trajnostnega razvoja
BOK

Nejavni vir

Število uporabnikov
znamke PŠJ

Zadovoljstvo
obiskovalcev

Zadovoljstvo
obiskovalcev in
lokalnih prebivalcev

Število obnovljenih
spomenikov

Zadovoljstvo
lokalnega
prebivalstva

Število izvedenih
raziskovalnih nalog

Število lokalnih
prebivalcev,
vključenih v
strokovno vodenje
po parku

Število uspešno
izvedenih del

Nejavni vir, MIZŠ

Nejavni vir, Občina
Divača

Nejavni vir

Nejavni vir

Nejavni vir

Nejavni vir

Nejavni vir

Nejavni vir

Število udeležencev Nejavni vir
na čistilnih akcijah

Število izdanih glasil Nejavni vir

Število obveščanj

Ocena stroškov

12.000 EUR

250.000 EUR

15.000 EUR

5.000 EUR

110.000 EUR

Redna dejavnost

Deležniki

30.000 EUR

Lokalno prebivalstvo 25.000 EUR

ZVKDS

Zunanji izvajalci

Deležniki, mreža
univerz,
odbori BOK

Lokalno prebivalstvo 6.000 EUR

ZVKDS, lokalno
prebivalstvo

Lokalno prebivalstvo 20.000 EUR

Zunanji sodelavci

Redna dejavnost

Lokalno prebivalstvo Redna dejavnost

Sodelavci
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Stalno

Viri

Število udeležencev Nejavni vir
na sestankih

Način preverjanja

Št.

Enkrat letno

Stalno

5.1.b Obveščati vsa gospodinjstva o pomembnih
dogodkih v parku

Rok izvedbe

Stalno

Prednostna
naloga

5.1.a Organizirati in izvesti redne sestanke z lokalnim
prebivalstvom za obravnavo aktualnih tem v parku

5.1 S sodelovanjem in aktivnim vključevanjem lokalnih
prebivalcev v upravljanje parka krepiti njihovo podporo
ohranjanju zavarovanega območja

5. Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva v razvoj
dejavnosti in aktivnosti v parku

Dolgoročni cilj – operativni cilj – aktivnost

Uradni list Republike Slovenije
Stran

471

Stran

472 /

Št.

8 / 7. 2. 2019
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6. cilj: Krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in prehodnem območju
Operativna cilja:
6.1 izvajati aktivnosti za varstvo narave in kulturne dediščine,
6.2 izvajati podporne in razvojne dejavnosti.
Po ZRPŠJ mora zavod na vplivnem območju spremljati in opozarjati na posege v zvezi s spremembami vodnega režima in
kakovosti vode ter na posege, ki bi lahko pomenili tveganje in nevarnost za okolje ter bi njihovi škodljivi vplivi segali v park. Kljub
temu se aktivnosti zavoda, povezane z ozaveščanjem širše javnosti o pomenu varovanja narave, širijo tudi na ta del parka, saj je
to temelj za sonaraven razvoj na vplivnem, pa tudi na prehodnem območju, kar je sicer bolj v skladu z izvajanjem določil Unescovega programa MAB – Človek in biosfera. Z aktivnostmi znotraj tega cilja se neposredno in posredno izvaja varstveni režim za
vplivno območje, kot je zapisano v ZRPŠJ. Sodeluje se pri ustanovitvi geoparka Kras. Spodbuja se aktivno vključevanje lokalnega
prebivalstva v promocijo Biosfernega območja Kras in k medsebojnemu povezovanju.
Usmeritve za upravljanje:
– spodbujati ureditev zbiranja in čiščenja odpadnih voda na vplivnem in prehodnem območju parka,
– sodelovati pri izdelavi načrta urejanja porečja Reke,
– v skladu s poslanstvom MAB spodbujati trajnostni razvoj in uravnoteženje razvoja območja z varstvom biološke pestrosti.

x

x

6.1.d Za lokalne prebivalce organizirati in izvajati
tematska predavanja, razstave in delavnice

6.1.e Sodelovati pri reševanju problema onesnaženosti
voda (prednostno izvesti ekološko sanacijo odlagališča
Globovnik)
Stalno

Stalno

Stalno
Stalno

6.1.f Sodelovati pri pripravi razvojnih in prostorskih
dokumentov občin in dokumentov na državni ravni

6.1.g Skrbeti za izvajanje dogovora s prostovoljnim
gasilskim društvom Ilirska Bistrica in MO – Uprava za
zaščito in reševanje, enota Postojna, o ukrepanju pri
izlitju nevarnih snovi v reko Reko

6.1.h Sodelovati pri nastajanju geoparka Kras

6.1.i Sodelovati pri upravljanju Unescove lokalitete
Gozdnega rezervata Snežnik-Ždrocle

Stalno

Stalno

Večkrat letno

x

6.1.c Sodelovati pri organizaciji in izvedbi dejavnosti
deležnikov in lokalnih skupnosti

Stalno

Rok izvedbe

Stalno

x

Prednostna
naloga

6.1.b Raziskovati in dokumentirati kulturno dediščino

6.1.a Raziskovati in spremljati stanje ohranjenosti
narave

6.1 Izvajati aktivnosti za ohranjanje narave in kulturne
dediščine

6. Krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in
prehodnem območju

Dolgoročni cilj – operativni cilj – aktivnost

Zavod

Zavod, EU, ARSO,
CKFF, DOPPS,
SDPN

Viri

Nejavni vir

23.000 EUR

Redna dejavnost

1.549.772 EUR

10.000 EUR

ZZGRS, MOP,
ZRSVN

MOP, ZRSVN,
lokalne skupnosti

25.000 EUR

Redna dejavnost

ARSO, MO –
9.000 EUR
Uprava RS za
zaščito in reševanje,
Prostovoljno
gasilsko društvo IB

Občine na vplivnem
in prehodnem
območju, ZRSVN,
ZVKDS

Občine na vplivnem
območju, pristojne
institucije

Strokovnjaki
različnih področij,
LASi

Prostovoljni
85.000 EUR
naravovarstveni
nadzorniki, deležniki,
odbori BOK, občine,
zainteresirana širša
javnost

Mreža univerz,
Odbori BOK

8 / 7. 2. 2019 /

Število skupnih
aktivnosti

Število usklajevalnih Nejavni vir
sestankov

Nejavni vir

Ocena stroškov

IZRK ZRC SAZU,
7.871 EUR
Konzorcij Life Watch

Sodelavci

Št.

Opremljenost in
usposobljenost
prostovoljnih
gasilcev za
posredovanje v
primeru izlitja

Z usmeritvami iz
Nejavni vir
PVR PŠJ usklajeni
razvojni in prostorski
dokumenti

Število usklajevalnih Nejavni vir, EU
sestankov

Število udeležencev Nejavni vir, EU

Število udeležencev Nejavni vir

Število podatkov

Število podatkov

Način preverjanja
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Stalno

Stalno

Stalno

6.2.b Spodbujati rabo in storitev v zvezi z znamko parka

6.2.c Sodelovati s pristojnimi muzeji pri raziskovalnem
delu in promociji lokalne premične kulturne dediščine

6.2.d Izvajati program participacije javnosti pri
upravljanju BOK

Rok izvedbe

Stalno

Prednostna
naloga

Število izvedenih
akcij

Število izvedenih
raziskav in
zastavljenih
promocijskih akcij
Nejavni vir, MIZŠ

Nejavni vir, PMK

Nejavni vir, občine

Nejavni vir, občine

Viri

Redna dejavnost

Strošek vključen
v nalogah 5.1.l in
5.1.m

60.000 EUR

Ocena stroškov

Odbori BOK,
10.000 EUR
ambasadorji in drugi
deležniki

Deležniki, širša
zainteresirana
javnost

Zainteresirana širša
javnost, LASi

Občine, ZRSVN,
ZVKDS

Sodelavci

Št.

Število produktov
pod znamko parka

Postavljene nove
table

Način preverjanja

474 /

6.2.a Z lokalnimi skupnostmi sodelovati pri planiranju in
izvajanju skupnih razvojnih projektov

6.2 Izvajati aktivnosti podpornih in razvojnih dejavnosti

Dolgoročni cilj – operativni cilj – aktivnost
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7. Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje
Posebne naloge:
7.1 sodelovanje pri urejanju prostora z upoštevanjem varstvenih ciljev parka
7.2 izvajanje določil globalnih mednarodnih konvencij in programov (Konvencija o svetovni dediščini, Ramsarska
konvencija o mokriščih, Unescov program MAB ipd.),
7.3 mednarodno sodelovanje,
7.4 splošne naloge in aktivnosti.
Za zagotavljanje izvajanja aktivnosti iz zgoraj navedenih operativnih ciljev so nujno potrebne spremljajoče aktivnosti, ki so
razdeljene na posamezne naloge upravljavca.
V sklopu upravljavskega načrta se izvajajo določila, cilji in strategije mednarodnih konvencij in programov v okviru UNESCO
(predvsem Konvencije o svetovni dediščini in programa MAB) ter Ramsarske konvencije o mokriščih. Izvajanje le-teh obsega
redno spremljanje stanja, ozaveščanje javnosti, širitev principov trajnostnega razvoja s primeri dobrih praks tudi zunaj meja parka
in Biosfernega območja ter poročanje o delu in rezultatih tako pristojnim ministrstvom in SNKU v Sloveniji kot institucijam v tujini,
predvsem WHC in Stalnemu odboru Ramsarske konvencije, IAC MAB, IUCN, AB UNESCO in ICOMOS.
V parku bi z ustreznim občinskim prostorskim načrtom Občine Divača zagotovili učinkovitejše doseganje ciljev parka. Pri tem
bi bilo treba posebno pozornost nameniti reševanju izzivov, povezanih z infrastrukturo na območju občine Divača, ki bi se morala
prilagoditi povečanemu številu obiskovalcev Škocjanskih jam v zadnjih letih. Poleg tega je ključnega pomena sodelovanje zavoda
pri načrtovanju regionalnih in državnih posegov v vplivnem in prehodnem območju.
Zavod že sodeluje s številnimi institucijami po svetu in namerava to sodelovanje tudi v bodoče ohranjati. K temu sodi sodelovanje z upravljavci območij mednarodnega pomena, ki so vključeni na sezname posameznih konvencij (Konvencija o svetovni
dediščini, Ramsarska konvencija o mokriščih) in programov (MAB), ter s člani posameznih mednarodnih zvez (Alpska mreža,
Europarc, ISCA). Povečuje se vloga zavoda na območju Dinaridov, kjer je park že pridružen član mreže parkov Dinaridov. S ciljem
krepitve mednarodnega sodelovanja in povezovanja se med drugim zagotavljata udeležba zavoda na kongresih, konferencah,
simpozijih in delavnicah ter predstavljanje lokacije in strokovnega dela s prispevki strokovnih služb parka.
Splošne naloge in aktivnosti upravljanja so »podporne« naloge za izvajanje nalog in aktivnosti ter uresničevanje ciljev parka,
ki so navedeni v ciljih od 1. do 6. Med te naloge sodijo upravno-administrativne, organizacijske in projektne naloge, naloge za
povečevanje usposobljenosti in učinkovitosti javne službe ter skrb za nepremičnine in premično premoženje v parku.
Usmeritve za upravljanje:
– aktivno sodelovati v regionalnih in globalnih mrežah lokacij svetovne dediščine in mednarodno pomembnih mokrišč ter
delovnih skupinah (CEPA, STRP, EuroMAB, WLI ipd.) s ciljem izmenjave in razvoja znanj ter primerov dobrih praks,
– spodbujati integracijo ekosistemskega pristopa v vse ravni izvajanja in načrtovanja dejavnosti ter upravljanja lokacije svetovne dediščine in mednarodno pomembnih mokrišč,
– izvajati strategije in načrte relevantnih mednarodnih sporazumov in programov,
– krepiti sodelovanje z različnimi institucijami, ki imajo podoben interes pri upravljanju zavarovanega območja kot zavod,
– pri izvajanju splošnih aktivnosti velja načelo dobrega in gospodarnega poslovanja in upravljanja,
– spodbujati prostorski razvoj, ki ohranja prostorska razmerja med obdelovalnimi in poseljenimi površinami ter ohranja značilni
vzorec poselitve,
– pri prenovah in morebitnih novogradnjah v Matavunu upoštevati urbanistične in arhitekturne značilnosti obstoječe poselitve.

Stalno

Stalno

7.3.c Z namenom izmenjave izkušenj in izboljšanja
upravljanja navezati stike z drugimi upravljavci
zavarovanih območij ali institucijami, ki niso navedeni
zgoraj

Po potrebi

Občina Divača,
Ekološki sklad, EU,
Nejavni vir

Viri

Število skupnih
aktivnosti

Število skupnih
aktivnosti

Število skupnih
aktivnosti

Vpis na seznam
svetovne dediščine

Poročila o faznem
izvajanju

Število dokumentov

Nejavni vir, MIZŠ

5.000 EUR

10.000 EUR

20.000 EUR

20.000 EUR

425 EUR

Ocena stroškov

SNKU, upravljavci
drugih lokalitet
mednarodnega
pomena znotraj
organizacije UNESCO

IZRK, NIB, GIS, UL,
60.000 EUR
UNG, PMS, UM in
druge institucije, ki niso
navedene zgoraj

40.000 EUR

25.000 EUR

MOP, MK, SNKU, IZRK 10.000 EUR

Deležniki, odbori
BOK, izobraževalne in
raziskovalne institucije

MOP, MK, MGRT,
občine, zunanji
strokovnjaki

Ministrstva

Občina Divača

MOP, MIZŠ, MGRT,
ZRSVN, ZVKDS,
zunanji izvajalci

Sodelavci

Nejavni vir,
Upravljavci drugih
upravljavci
zavarovanih območij
zavarovanih območij znotraj Alpske mreže
znotraj Alpske
mreže

Nejavni vir, SNKU,
EU, UNESCO

Nejavni vir

Nejavni vir

Nejavni vir, MIZŠ,

Nejavni vir

Število usklajevalnih Nejavni vir
sestankov

Projektna
dokumentacija

Način preverjanja

8 / 7. 2. 2019

7.3.b V sodelovanju z upravljavci zavarovanih
območij in turističnih jam znotraj Alpske mreže,
Europarca, Parkov Dinaridi in ISCA izvajati skupne
aktivnosti

7.3.a Z drugimi lokalitetami mednarodnega pomena
v okviru organizacije UNESCO (Svetovna dediščina,
Ramsar, MAB) izvajati skupne aktivnosti
x

Stalno

7.2.d Koordinirati nominacijo klasični kras za vpis na
seznam svetovne dediščine in po vpisu sodelovati pri
koordinacijski skupini za upravljanje lokacije

7.3 Mednarodno sodelovanje

Stalno

7.2.c Izvajati komunikacijsko in raziskovalno strategijo x
BOK

Stalno
Po potrebi

x

Po potrebi

2019−2023

7.2.b Implementirati priporočila s strani sekretariatov
mednarodnih konvencij in posvetovalnih teles v
programe dela

7.2.a Izvajati splošne obveznosti

7.2 Izvajanje določil globalnih mednarodnih konvencij
in programov

7.1.b V sodelovanju z Občino Divača prilagajati
infrastrukturo povečanemu obisku parka in občine

x

Rok izvedbe

Št.

7.1.a Z Občino Divača sodelovati pri pripravi
projektne dokumentacije in izvedbi ureditve
infrastrukture v naseljih v parku

Prednostna
naloga
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7.1 Urejanje prostora z upoštevanjem varstvenih
ciljev parka

7. Učinkovito delovanje upravljavca in mednarodno
sodelovanje

Splošna naloga – posebna naloga – aktivnost

Stran
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Stalno

x

7.4.f Skrbeti za varnost pri delu

Stalno

7.4.d Skrbeti za nepremičnine in premično
premoženje
Stalno

Stalno

7.4.c Skrbeti za odnose z javnostjo

7.4.e Povečevati usposobljenost in učinkovitost
posameznih služb

Stalno

7.4.b Pripravljati in voditi domače in mednarodne
projekte

Rok izvedbe

Stalno

x

Prednostna
naloga

7.4.a Izvajati upravno-administrativne, organizacijske,
finančno-računovodske in pravne naloge

7.4 Splošne naloge in aktivnosti

Splošna naloga – posebna naloga – aktivnost

Seznam aktivnosti

Število udeležb na
izobraževanjih

Letni popis

Število objav v
medijih

Uspešno izvedeni
projekti

Potrjena letna
poročila

Način preverjanja

Nejavni vir

Nejavni vir

Nejavni vir

Nejavni vir

Nejavni vir, EU,
MOP, RS

Nejavni vir

Viri

Zunanji sodelavci

Predstavniki medijev

Partnerji v projektu

MOP

Sodelavci

250.000 EUR

180.000 EUR

1.190.000 EUR

35.000 EUR

250.000 EUR

250.000 EUR

Ocena stroškov
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5.3. Načrt delovanja in razvoja javne službe
Obstoječe stanje
V zavodu je za nedoločen čas zaposlenih 24 javnih uslužbencev. Vsi javni uslužbenci, ki so zaposleni za nedoločen čas,
razen enega, izvajajo dejavnosti v okviru javne službe in javnih pooblastil. Zaposlitve teh javnih uslužbencev so pretežno financirane iz proračunskih sredstev, v manjšem deležu pa tudi iz nejavnega vira javnega financiranja. Samostojni strokovni sodelavec
V v pretežni meri opravlja naloge, ki za javni zavod pomenijo tržno dejavnost, in je njegova zaposlitev financirana s sredstvi, ki jih
javni zavod pridobi iz opravljanja tržne dejavnosti.
V zavodu se v skladu z delovnopravno zakonodajo zaposluje tudi delavce za določen čas. Zaposlitve za določen čas so
financirane bodisi z lastnimi sredstvi javnega zavoda bodisi iz projektnih virov. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas se v zavodu
praviloma sklenejo za opravljanje sezonskega dela, dela na mednarodnih in nacionalnih projektih ter za opravljanje pripravništva.
Za zaposlitve sezonskih delavcev je sistemiziranih 24 delovnih mest vodnik v zavarovanem območju V. Večinoma so v času povečanega obiska, to je od junija do septembra, vsa ta sistemizirana delovna mesta tudi zasedena. Zaradi naraščajočega obiska
je zavod za opravljanje sezonskega dela vodenja obiskovalcev primoran najeti tudi študentsko delo.
Preglednica 7: Obstoječe operativno stanje
Zaposleni – naziv

Izobrazba zaposlenih

1

Direktor

2-6

Zahtevana
izobrazba

Trajanje

Način
financiranja

univ. dipl. inž. zootehnike 170

Določen čas –
mandat

Individualna
pogodba z MOP

Višji naravovarstveni
svetovalec

univ. dipl. gozdar,
gradbeni tehnik, mag.
znanosti univ. dipl.
biolog, dipl. ekonomist,
univ. dipl. geograf

170

Nedoločen čas
Določen čas

MOP
zavod

7

Naravovarstveni
nadzornik I

dr. krasoslovnih znanosti 170

Nedoločen čas

zavod

8-12

Naravovarstveni
svetovalec

univ. dipl. geograf in prof. 170
um. zgod., univ. dipl.
biolog, univ. dipl. etnolog
in kulturni antropolog,
univ. dipl. prav., univ.dipl.
ekon.

Nedoločen čas
Določen čas

MOP
zavod

13

Finančnik VI

dipl. ekonomist

162

Nedoločen čas

MOP

14

Poslovni sekretar

dipl. upravni organizator

162

Nedoločen čas

MOP

15

Hišnik – ekonom IV

trgovec

140

Nedoločen čas

MOP

16

Naravovarstveni
nadzornik II

dipl. org. tur.

162

Nedoločen čas

MOP

17

Naravovarstveni
sodelavec III

univ. dipl. prof. nemščine 162

Nedoločen čas

MOP

18-19

Naravovarstveni
nadzornik III

dipl. org. menedžer, dipl. 162
ekon.

Nedoločen čas

MOP

20-25

Naravovarstveni
nadzornik V

dipl. ekon., dipl. inž.
150
tur., gimn. maturant,
naravoslovnomatematični tehnik, univ.
dipl. zgodovinar, univ.
dipl. geograf

Nedoločen čas

MOP
zavod

26

Tehnični delavec V (I)

strojni tehnik

150

Nedoločen čas

MOP

27

Samostojni strokovni
delavec V

ekon. tehnik

150

Nedoločen čas

zavod

28-51

Vodnik v zavarovanem
območju V
– 24
sistemiziranih delovnih
mest

različne vrste in ravni
izobrazbe

150

Določen čas –
sezonsko delo

zavod

52-58

Projektne zaposlitve
– 7 sistemiziranih
delovnih mest

/

162

Določen čas –
trajanje projekta

Projektna sredstva
zavod

59-63

Pripravnik
– 5 sistemiziranih
delovnih mest

/

150 oziroma 162 Določen
čas – trajanje
pripravništva

zavod

64

Čistilka II

trgovec

140

zavod

Določen čas
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Kadrovski načrt za obdobje 2019–2023
Kadrovske potrebe zavoda se zaradi trenda povečevanja števila obiskovalcev, ki se kaže v zadnjih letih, konstantno povečujejo. Število obiskovalcev je leta 2012, ko se je pripravljal prejšnji upravljavski načrt, znašalo 101.147. Leta 2016 je bilo 146.291, leta
2017 178.000, v letu 2018 pa bo nad 180.000 obiskovalcev, kar pomeni, da je bilo število obiskovalcev v letu 2016 za 45 % višje
od števila obiskovalcev leta 2012, leta 2017 pa še za dodatnih 18 %. Delavci so z dobro organizacijo dela in s pomočjo dodatnih
sezonskih zaposlitev ter študentskega dela obiskovalcem uspešno omogočali kakovosten obisk.
V bodoče si zavod želi vzpostaviti sodoben in fleksibilen sistem notranje organizacije delovnih mest, zato se bo v novem
programskem obdobju prizadevalo za sprejetje nove sistemizacije delovnih mest. Tako se bo upravljavec bolj učinkovito odzival
na spremenjene potrebe delovnih procesov.
V preglednici je prikazano načrtovano povečanje sistemiziranih delovnih mest.
V nadaljnjih petih letih se predvideva zaposlitev treh dodatnih delavcev v splošni službi, in sicer enega delavca za pomoč
pri vzdrževanju infrastrukture zavoda, enega za čiščenje objektov v lasti zavoda ter enega za pomoč pri računovodskih delih,
rezervacijskem sistemu in drugih nalogah splošne službe.
V Službi za naravovarstveni nadzor in vodenje se je v letu 2018 zaposlilo dodatnega naravovarstvenega nadzornika za potrebe izvajanja nadzora v zavarovanem območju, leta 2019 pa se bo zaposlilo še enega naravovarstvenega nadzornika za potrebe
izvajanja nadzora na vplivnem območju parka in pomoč pri nadzoru ter upravljanju v Gozdnem rezervatu Snežnik-Ždrocle (nova
lokaliteta svetovne dediščine). V petletnem programskem obdobju se zaradi povečanja obiska predvideva postopna zaposlitev
8 dodatnih vodnikov v zavarovanem območju za določen čas.
Preglednica 8: Kadrovske spremembe glede na načrtovane ukrepe
Služba
Direktor
Splošna služba
Strokovna služba
Služba za naravovarstveni nadzor in
vodenje
Služba za naravovarstveni nadzor in
vodenje – za določen čas v času višje
sezone
Projektna delovna mesta*
Pripravniška delovna mesta*
Skupaj
*Obstoječe število projektnih in
zapolnjena po potrebi.

Obstoječe stanje
1
9,5
4
13

2019
1
10
4
14

2020
1
10
4
14

2021
1
10
4
14

2022
1
11
4
14

2023
1
11
4
14

21

25

27

28

29

29

4,5
5
2
2
55
61
pripravniških delovnih mest je število

6
6
6
6
2
2
2
2
64
65
67
67
vseh sistemiziranih delovnih mest; dejansko bodo

5.4. Finančni načrt
Pri uresničevanju ciljev v obdobju 2019–2023 je pomembno predvsem zagotavljanje sredstev za izvajanje primarnih dejavnosti
zavoda. V predhodnem petletnem obdobju je bila zaznana večja gospodarska rast, ki se je v parku odražala v povišanju števila obiskovalcev parka in posledično z višjimi prihodki. Gospodarna poraba sredstev in kvalitetno delo sta ključna za dosežene rezultate in
izhodišče za delovanje parka v naslednjem petletnem obdobju. Kot v predhodnem obdobju bo za zavod, ob zagotavljanju sredstev iz
državnega proračuna, ključnega pomena zagotavljanje finančnih sredstev iz (mednarodnih) razvojnih in raziskovalnih programov, ki jih
sofinancira Evropska unija, in iz sredstev, pridobljenih z lastno dejavnostjo. Pri tem mora zavod upoštevati tudi pravila državnih pomoči.
Finančni načrt v spodnji preglednici predstavlja zgolj grobo oceno. Dejanska realizacija in obseg prihodkov oziroma odhodkov bosta odvisna od dejanske višine sredstev, ki naj bi bila na razpolago iz posameznih virov financiranja. V PVR finančno niso
vključeni novi projekti, ker jih je v obsegu in terminsko težko predvideti. Tendenca je, da se vsebine oziroma dejavnosti iz PVR, ki
zahtevajo višje vložke, pokrijejo iz mednarodnih programov, kot so Life+ ali Interreg. Ker je dejavnost parka sezonske narave, bo
zavod za premostitev likvidnosti po potrebi koristil premostitveni kredit.
Preglednica 9: Finančni načrt zavoda za obdobje 2019–2023 (prikaz višine sredstev v EUR)
PRIHODKI
Proračun RS – Ministrstvo
za okolje in prostor – redna
dejavnost
Lastna sredstva (nejavni vir
financiranja javne službe in
tržna dejavnost)
Drugo (proračun občin, projekti,
strukturni skladi ipd.)
Skupaj

2019

2020

2021

2022

2023

SKUPAJ

452.927

509.823

509.823

509.823

509.823

2.492.219

2.850.000

2.987.500

3.024.255

3.100.000

3.125.000

15.086.755

480.267

252.920

214.159

195.000

242.304

1.384.650

3.783.194

3.750.243

3.748.237

3.804.823

3.877.127

18.963.624

ODHODKI
Stroški dela
Materialni stroški, storitve in
programi
Investicije
Skupaj

2019
1.379.308

2020
1.418.308

2021
1.429.986

2022
1.452.969

2023
1.460.980

SKUPAJ
7.141.551

1.703.246

1.729.994

1.723.651

1.750.814

1.798.765

8.706.470

700.640
3.783.194

601.941
3.750.243

594.600
3.748.237

601.040
3.804.823

617.382
3.877.127

3.115.603
18.963.624
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5.5. Usmeritve za načrtovanje drugih dejavnosti v parku
5.5.1 Kmetijstvo
Priložnost kmetijstva v parku je povezana predvsem s spodbujanjem tradicionalnega kmetovanja s poudarkom na ekološkem
načinu kmetovanja. Med glavne veje sodita živinoreja s pašništvom in pridelava zdrave hrane za ljudi in živali. V parku so za to
predvidena območja znotraj krajinskih tipov njive, vrtovi in sadovnjaki v in ob naseljih ter kraški ravnik z vrtačami. Usmeritve izhajajo
tudi iz Programa upravljanja območij Natura 2000.
Usmeritve:
– v življenjskem prostoru velike uharice, vrtnega strnada, hribskega škrjanca, pisane penice, smrdokavre, velikega skovika,
podhujke, slavca in sokola selca se ohranja mozaično krajino tako, da se spodbuja kolobarjenje, ohranjanje travnikov in vzdrževanje
ali vzpostavljanje mejic, posamičnih grmov ter dreves;
– življenjski prostor kačarja in pisane penice se prekriva z drugimi conami travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe,
predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje prehranjevalnega habitata kačarja;
– v življenjskem prostoru hribskega škrjanca se z redno ekstenzivno rabo ohranja sedanji obseg travniških površin. Ustrezna raba se vzdržuje skozi kmetijsko-okoljske ukrepe in ukrepe Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, in sicer na
površini vsaj 3900 ha;
– v življenjskem prostoru ozkega vretenca se spodbuja ekstenzivna raba mokrotnih travnikov s čim manjšim vnosom mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin;
– življenjski prostor travniškega postavneža se prekriva s conami drugih travniških vrst. Z ukrepi prilagojene kmetijske rabe,
predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje habitata travniškega postavneža;
– habitat hromega volnoritca se zagotavlja z ohranjanjem prepleta travniških (HT 62A0) in grmiščnih (HT 5130) habitatov;
– ohranjanje ekoloških značilnosti habitata ostrouhega netopirja in zagotavljanje miru na kotiščih in prezimovališčih netopirjev;
– življenjski prostor vzhodna submediteranska suha travišča HT 62A0 se prekriva s conami drugih travniških vrst. Z ukrepi
prilagojene kmetijske rabe, predlaganimi za te vrste, se zagotavlja ohranjanje HT 62A0;
– spodbuja se ohranjanje kmetovanja in kmetijskih gospodarstev;
– na obstoječih kmetijskih površinah se v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo spodbuja ekološki ali vsaj okolju prijazen
način kmetovanja;
– spodbuja se reja avtohtonih pasem domačih živali;
– spodbujata se uporaba hlevskega gnoja in s tem povezana prilagoditev objektov za rejo živali; na varovanih habitatih se
usmerja v uporabo hlevskega gnoja;
– ohranja in pomlajuje se visokodebelne travniške nasade z odpornimi sadnimi sortami in vrstami;
– košnja travnikov naj se izvaja prvič po odcvetu večine travniških rastlin; po košnji naj bo spravilo;
– na travinju naj se ne uporablja herbicidov, razen v primeru nadzorovanega uničevanja invazivnih tujerodnih vrst;
– raba insekticidov naj se omeji na najnižjo možno mero, uporabljajo naj se insekticidi z nizko stopnjo toksičnosti in s kratkim
časom razgradnje (varstvo čebel);
– spodbuja se redna košnja travniških površin, vsaj enkrat na dve leti, da se prepreči zaraščanje;
– ozavešča naj se prebivalce glede spreminjanja travnikov v trate;
– pri izboljševalnih ukrepih na kmetijskih površinah se v čim večji možni meri zagotovi ohranitev naravnih danosti, mozaične
rabe kmetijskih zemljišč, parcelne strukture, krajinskih členov in mikroreliefnih značilnosti;
– spodbuja naj se ohranitev suhih zidov in preprečuje njihovo podiranje;
– na površinah v državni lasti se zagotavlja varstvu narave prilagojeno kmetijsko prakso po dogovoru z upravljavci kmetijskih
zemljišč: skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, ARSO, sektorjem za vode in ministrstvom, pristojnim za ohranjanje narave, ter
upravljavcem zavarovanega območja;
– usmerja se v razvoj dopolnilnih dejavnosti in produktov na kmetiji pod znamko parka ter oživljanje tradicionalnih obrti kot
dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
– produkti se oblikujejo in zavarujejo pod znamko parka.
5.5.2 Gozdarstvo
Priložnost gozdarstva in nabiranja gozdnih dobrin v parku je povezana predvsem s koriščenjem lesa in ohranjanjem gozdnih
sadežev. Pri gospodarjenju z gozdovi je pomembno obstoječe fragmentarno gospodarjenje z gozdom zaradi vzdrževanja gozdnih
habitatov. ZGS spremlja stanje v gozdovih in usmerja razvoj gozdov. Usmeritve izhajajo tudi iz Programa upravljanja območij
Natura 2000.
Usmeritve:
– sodelovalo se bo tudi pri pripravi predlogov za določitev mirnih con kačarja, da se v času od 15. aprila do 15. avgusta ne
izvajajo sečnja in spravilo lesa ter gradnja cest ali se te dejavnosti omejijo;
– sodelovalo se bo pri pripravi predlogov za določitev mirnih con velike uharice, da se v času od 1. februarja do 30. junija ne
izvajajo sečnja in spravilo lesa ter gradnja cest ali se te dejavnosti omejijo;
– v notranji coni hribskega urha in velikega pupka se okoli mokrišč in vodnih površin v gozdu ohranja drevje in grmovje tako,
da je med vodnim telesom in gozdom sklenjen prehod, porasel z lesnimi rastlinami;
– v notranji coni hribskega urha se ohranjajo mokrišča in vodne površine v gozdu (mlake, luže in kaluže);
– v notranji coni malega podkovnjaka se ohranja gozdne površine in grmičevje, še posebej sklenjene mejice, ali obrežno
lesno vegetacijo najmanj 500 m okoli znanih kotišč malega podkovnjaka;
– v notranji coni velikega podkovnjaka se spodbuja ohranjanje gozdnih površin, grmičevja in pašnikov, še posebej sklenjenih
mejic, ali obrežne lesne vegetacija najmanj 500 m okoli znanih kotišč velikega podkovnjaka;
– za ohranjanje dolgokrilega netopirja je potrebna sonaravna raba gozdov, ki se že ustrezno izvaja;
– v notranji coni navadnega in ostrouhega netopirja se spodbuja ohranjanje mozaične pokrajine gozdnih površin, grmičevja,
pašnikov in travnikov;
– krepitev hidrološke vloge gozdov zaradi ohranjanja vode v podzemlju;
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– spodbuja se izvajanje sečnje in spravila obolelih dreves;
– zaradi požarne ogroženosti gozdov se izvajajo protipožarni ukrepi;
– spodbuja se izvajanje gozdno-gojitvenih ukrepov za ohranjanje pestrosti obstoječih gozdnih habitatov (ohranjanje odraslih dreves
z dupli, pravočasen odvoz posekanega lesa iz gozda v času povečane aktivnosti – rojenja hroščev v času od 15. maja do 15. septembra,
puščanje posameznih odmrlih dreves, ohranjanje rastišč ogroženih in redkih vrst rastlin in gliv, gozdnih vrzeli ter jas itd.);
– spodbuja se naravna obnova gozdov s poudarkom na avtohtonih drevesnih vrstah;
– spodbuja se izvajanje gozdno-gojitvenih ukrepov za ohranjanje glivne pestrosti;
– ohranjajo se varovalni gozdovi ob prepadnih stenah udornic, brezen in soteske Reke;
– deli redkih obrečnih habitatnih tipov in rastlinskih vrst naj se načrtno prepuščajo naravnemu razvoju ali oblikujejo s prilagojenim gospodarjenjem za varovanje habitatov kvalifikacijskih rastlinskih vrst;
– na območjih s povečanim obiskom naj se zaradi varnosti in hrupa izvajajo dela predvsem v zimskem času;
– v notranji coni velikega pupka se okoli mokrišč in vodnih površin v gozdu ohranja drevje in grmovje tako, da je med vodnim
telesom in gozdom sklenjen prehod, porasel z lesnimi rastlinami.
5.5.3 Upravljanje z vodami
Zaradi pomena varstva voda so aktivnosti zavoda vezane na vodni režim, predvsem z aktivnostmi, ki prispevajo k dobremu
ekološkemu stanju Reke, ki ponira v Škocjanske jame. Čeprav se je stanje izboljšalo, se z Reko v jamski sistem namreč še vedno
stekajo nekatere industrijske in komunalne odpadne vode s porečja Reke. Čistilna naprava za Ilirsko Bistrico in vas Jasen deluje že
dolgo, postopno pa bo treba urediti zbiranje in čiščenje odpadne vode za vsa naselja v porečju. Načrt upravljanja voda na vodnem
območju Jadranskega morja je uveljavljen z Uredbo o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja
(Uradni list RS, št. 67/16). Pomemben vodni vir, vezan na tradicionalno rabo, so kali, ki so bili v preteklosti namenjeni napajanju
živine, danes pa so pomemben habitat.
Usmeritve:
– spodbuja se ohranjanje naravne struge Reke, potokov in obstoječih mlinščic ter jezov;
– spodbuja se ohranjanje naravnih plitvin, sipin in erodiranih brežin;
– spodbuja se dosego dogovora na državnem nivoju glede razpoložljivih količin za rabo vode iz Reke in njenih pritokov za
različne namene z upoštevanjem že podeljenih vodnih pravic;
– spodbuja se vzpostavitev ribjih stez na zajezitvah, kjer je to strokovno upravičeno;
– spodbuja se, da se posegi v vode izvajajo izven gnezditvene sezone ptic;
– ohranja in obnavlja se vaške kale zaradi biodiverzitete in ohranjanja krajine;
– spodbuja se čiščenje obrežnega in podrtega drevja v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje poplavne varnosti.
5.5.4 Ribištvo
Prednost Reke v parku z vidika ribištva je ohranjen habitat, na čemer bodo temeljile tudi nadaljnje aktivnosti pristojnih institucij
(predvsem Ribiške družine Bistrica). V Reki so z vidika ribištva poleg soške postrvi in šarenke pomembne vrste še mrena, grba,
krap, linj in rdečeoke. Na Reki se v parku sicer ribari, vendar malo.
Usmeritve:
– v vodotoke naj se ne vlagajo ribe, ki niso iz istega povodja;
– prednost pri vlaganju ima avtohtona soška postrv;
– preprečuje se možnost pobega tujerodnih vrst rib iz ribnikov v vodotoke ob poplavah ali izpustih vode;
– zajezitev vodotokov v zadrževalnike za gojitev rib naj se ne izvaja;
– vaške kale se prednostno ohranja kot habitat za dvoživke in druge vrste, zato se vanje ne vlaga rib;
– spodbuja se ohranjanje obrežne zarasti na stoječih in tekočih vodah.
5.5.5 Lovstvo
Priložnost se kaže v ohranjanju habitatov lovne divjadi, ki je hkrati tudi življenjsko okolje varovanih vrst. Nekateri lovski čuvaji
so tudi prostovoljni naravovarstveni nadzorniki, ki spremljajo stanje v naravi.
Usmeritve:
– gostota populacij velike rastlinojede divjadi naj se ne povečuje nad mejo, ki še omogoča naravno obnovo gozdnih sestojev
z vsemi rastišču primernimi drevesnimi in grmovnimi vrstami;
– v gozdu naj se ohranjajo jase za pašo divjadi;
– ob gozdnem robu naj se ohranjajo žive meje, grmišča in travniki za pašo divjadi.
5.5.6 Mineralne surovine
V parku ni površinskih ali podzemnih kopov mineralnih surovin. Domačini občasno uporabljajo zapuščeni peskokop na makadamski poti v Globočak. Obstaja tudi manjši opuščeni lokalni rudniški rov črnega premoga v Matavunu, ki pa ima popolnoma
zasut vhod in že dolgo časa ni v uporabi.
Usmeritve:
– lokaciji se ohranjata v sonaravnem stanju;
– premogovniški rudnik se še naprej predstavlja kot gospodarsko panogo, ki je v preteklosti zaznamovala to območje.
5.5.7 Gospodarstvo, drobna obrt in podjetništvo
Priložnost gospodarstva, drobne obrti in podjetništva v parku je v razvoju domače obrti in prodaje na domu kot dodatne
ponudbe parka.
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Usmeritve:
– spodbuja se uporaba znamke parka;
– spodbuja se proizvodnja izdelkov domače obrti;
– spodbuja se prodaja na domu;
– spodbuja se ideja o ustanavljanju kmetij odprtih vrat;
– spodbujata se drobna obrt in ekstenzivno kmetijstvo.
6. NAČINI URESNIČEVANJA RAZVOJU PARKA PRILAGOJENE DAVČNE IN DRUGIH SPODBUJEVALNIH POLITIK
(SUBVENCIONIRANJA, NADOMESTILA IN SPODBUJEVALNE POSOJILNE POLITIKE), CILJI VARSTVA IN RAZVOJA TER
NAČINI URESNIČEVANJA TEH CILJEV
Viri financiranja javnega zavoda so določeni v 22. členu ZRPŠJ.
Zavod pridobiva sredstva:
– iz proračuna RS na podlagi letnega programa in finančnega načrta javnega zavoda, ki ga potrdi minister,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– z vstopninami in donacijami,
– s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin,
– s koncesijami in
– iz drugih virov.
Zavod lahko uporablja sredstva, pridobljena na podlagi tretje do šeste alineje prejšnjega odstavka, za namene varstva naravnih vrednot in kulturnih spomenikov, za ekološko sanacijo, izplačevanje subvencij in dotacij fizičnim osebam ter za pospeševanje
usklajenega razvoja zavarovanega območja v skladu z Odredbo o razdeljevanju dela sredstev PŠJ.
Poleg navedenih finančnih sredstev bo zavod skupaj z lokalnimi skupnostmi v parku in na vplivnem območju pridobival
sredstva na javnih razpisih posameznih ministrstev (MOP, MIZŠ, MGRT ipd.) in javnih razpisih evropskih strukturnih skladov za
projekte s področij okolja, kmetijstva, turizma, kulture, gospodarstva in regionalnega razvoja, ki podpirajo trajnostni razvoj območja.
V parku in na vplivnem območju parka se bo prednostno zagotavljalo zlasti naslednje spodbujevalne politike:
– na področju okolja predvsem izgradnjo lokalne gospodarske javne infrastrukture v parku in na vplivnem območju ter racionalne rabe energije;
– na področju kmetijstva predvsem ukrepe za ohranitev ekstenzivne tradicionalne kmetijske rabe in aktiviranje opuščenih
površin, razvoj ekološkega kmetijstva, trženja produktov in oblikovanje znamke ter razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
– na področju turizma oblikovanje novih turističnih produktov, izgradnjo novih nastanitvenih zmogljivosti in gostinske ponudbe, predvsem v manjših nastanitvenih zmogljivostih (apartmaji, penzioni, družinskih hoteli ipd.), ter izgradnjo javne infrastrukture
(kolesarske poti, tematske poti, parkirišča, razgledišča);
– na področju kulture obnovo kulturnih spomenikov in kulturne dediščine ter njihovo vključevanje v trženje parka in oblikovanje
kulturnega produkta (kulturni dogodki, muzejske zbirke ipd.);
– na področju gospodarstva predvsem razvoj malega (drobnega) gospodarstva in domače obrti;
– na področju regionalnega razvoja predvsem celovite medsektorske razvojne projekte.
Spodbujevalne politike se izvajajo s subvencioniranjem, plačevanjem nadomestil in prilagojeno posojilno politiko po veljavnih
postopkih sektorskih politik. Konkretni razvojni projekti bodo vključeni v letne programe dela zavoda glede na prednostne naloge
posameznih sektorskih politik. Letne programe dela bo potrdil minister, pristojen za okolje in prostor in glede na prednostne naloge
določila višino finančnih sredstev za izvajanje PVR. Zavod bo še naprej pridobival sredstva iz donacij skladov za svetovno dediščino
UNESCO in iz drugih donacij ter na natečajih in mednarodnih razpisih za raziskovalne, razvojne, okoljske in kulturne projekte.
Ocena prihodkov je tako odvisna od kandidature za posamezne mednarodne programe in donacij, za katere v času izdelave
PVR ni mogoče podati realne ocene. Posamezni projekti bodo usklajeni z ministrstvi za posamezna obdobja, tako da teh sredstev ni bilo mogoče vključiti v sedanji načrt. Skladno s potrebami za investicije, opredeljene v PVR, se bo letno dopolnjeval tudi
program investicij.
Zainteresirana ministrstva in Občina Divača bodo sodelovali v skladu z določbami tega poglavja v posameznih projektih v
skladu z interesi in možnostmi izkoriščanja proračunskih sredstev, kar je povezano s sprejemanjem letnih in dveletnih proračunov.
Tako se bodo letni finančni načrti parka prilagajali dejanskim potrebam in prihodkom iz proračuna Republike Slovenje, lastne
dejavnosti in kandidatur za posamezne projekte v Sloveniji in Evropski uniji ter iz morebitnih donacij, ne da bi se temeljni koncept
PVR spremenil. Pri tem bo zavod upošteval tudi pravila državnih pomoči.
7. SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI IZVAJANJA PVR
Učinkovitost izvajanja PVR se bo spremljala preko letnih programov in poročil, ki izhajajo iz petletnega programa. Po njegovem zaključku leta 2023 se izvede analizo učinkovitosti opravljanja vseh načrtovanih aktivnosti in uresničevanja posameznih
dolgoročnih ciljev. Kazalniki za uspešnost njihovega uresničevanja so predstavljeni v nadaljevanju.
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Preglednica 10: Kazalniki za doseganje dolgoročnih ciljev in nalog
Dolgoročni cilji in naloge

Kazalnik

1. Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta – ohranitev dobrega ekološkega stanja in površine habitatov netopirjev
– ohranitev števila populacije netopirjev glede na referenčne vrednosti
– najmanj 1130 m2 tretiranih površin, kjer se zavira rast lampenflore
2. Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in – ohranitev kvalifikacijskih vrst Nature 2000, ki so ugotovljeno
rastlinskih vrst ter habitatnih tipov
prisotne v zavarovanem območju parka
– ohranitev ugodnega stanja naravnih vrednot
3. Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine

– najmanj 150 m obnovljenih suhih zidov
– najmanj 100 m2 urejenih javnih površin na območju naselbinske
dediščine

4. Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja in širjenje zavesti – primerno število obiskovalcev in trend sprememb glede na
o parku
predpostavljeno optimalno število in časovno ter prostorsko razporejenost obiskovalcev
– primerno število zaposlenih glede na spremembe v številu
obiskovalcev
5. Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju – najmanj 30 % domačinov, vključenih v aktivnosti zavoda
dejavnosti in aktivnosti v parku
– najmanj pet novih proizvodov z znamko parka
6. Krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in preho- – zmanjšanje števila črnih odlagališč
dnem območju
Št. 801-07/18-6/7
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EPA 326-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
247.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Uradu Združenih
narodov in drugih mednarodnih organizacijah
v Ženevi

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS,
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO,
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Uradu Združenih
narodov in drugih mednarodnih organizacijah
v Ženevi
Vojislava Šuca, izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodjo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri
Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah
v Ženevi, odpoklicujem z 31. januarjem 2019.
Št. 501-04-2/2019-2
Ljubljana, dne 30. januarja 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik
Republike Slovenije

VLADA
248.

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih
finančnih instrumentih OTC, centralnih
nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih
poslov

Na podlagi sedmega odstavka 21. 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, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih
instrumentih OTC, centralnih nasprotnih
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določajo pristojni organi za izvajanje Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L
št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/979 z dne 2. marca 2017 o
spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta
in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih
nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi s
seznamom izvzetih subjektov (UL L št. 148, z dne 10. 6. 2017,
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 648/2012/EU), način
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opravljanja nadzora nad izvajanjem Uredbe 648/2012/EU ter
nadzorni ukrepi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem
Uredbe 648/2012/EU.
2. člen
(opredelitve izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot
izrazi, opredeljeni v Uredbi 648/2012/EU.
3. člen
(pristojni organi)
(1) Organi, pristojni za nadzor nad izvajanjem Uredbe
648/2012/EU in te uredbe, so Agencija za trg vrednostnih
papirjev, Banka Slovenije in Agencija za zavarovalni nadzor (v
nadaljnjem besedilu: pristojni organi).
(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev je pristojna za
izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe v zvezi z:
– investicijskimi podjetji in borznoposredniškimi družbami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom,
ki ureja trg finančnih instrumentov, če se v skladu z Uredbo
648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke;
– družbami za upravljanje in investicijskimi skladi, ki jih
te upravljajo, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z
zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne
nasprotne stranke;
– investicijskimi skladi, ki jih upravljajo upravljavci alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: AIS), ki
imajo dovoljenje oziroma so registrirani upravljavci AIS v skladu
z zakonom, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne
nasprotne stranke,
– vzajemnimi pokojninskimi in krovnimi pokojninskimi
skladi, za nadzor nad katerimi je pristojna na podlagi zakona,
ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če se v skladu z
Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke, in
– osebami, ki se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo
za nefinančne nasprotne stranke.
(3) Banka Slovenije je pristojna za izvajanje Uredbe
648/2012/EU in te uredbe v zvezi s:
– kreditnimi institucijami, za nadzor nad katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, če se v skladu z
Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke, in
– upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov in krovnih
pokojninskih skladov, ki so banke, za nadzor nad katerimi je
pristojna na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za
finančne nasprotne stranke.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor je pristojna za izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe v zvezi z:
– zavarovalnicami in pozavarovalnicami, za nadzor nad
katerimi je pristojna v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, če se v skladu z Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne
nasprotne stranke, in
– upravljavci pokojninskih skladov, oblikovanih kot kritni skladi ter skupine kritnih skladov, ki so pokojninske družbe ali zavarovalnice, za nadzor nad katerimi je pristojna na podlagi zakona,
ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če se v skladu z
Uredbo 648/2012/EU štejejo za finančne nasprotne stranke.
(5) Agencija za trg vrednostnih papirjev je pristojna za izdajanje dovoljenj centralno nasprotnim strankam (v nadaljnjem
besedilu: CNS) ter izvajanje Uredbe 648/2012/EU in te uredbe
v zvezi s CNS.
4. člen
(sodelovanje pristojnih organov in sodelovanje
z drugimi organi)
(1) Pri izvajanju Uredbe 648/2012/EU in te uredbe pristojni organi med seboj sodelujejo ter si izmenjujejo obvestila
in informacije.
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(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev je odgovorna
za usklajevanje, sodelovanje in izmenjavo informacij s pristojnimi organi držav članic, Evropsko komisijo, Evropskim
organom za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA), Evropskim bančnim organom (v nadaljnjem
besedilu: EBA) in zadevnimi članicami Evropskega sistema
centralnih bank (v nadaljnjem besedilu: ESCB) v skladu z
Uredbo 648/2012/EU.
(3) Banka Slovenije takoj, ko je to mogoče, sporoči
Agenciji za trg vrednostnih papirjev informacije o sprejetih
odredbah, sklepih in odločbah Banke Slovenije na podlagi te
uredbe ali Uredbe 648/2012/EU. Če je te informacije v skladu z Uredbo 648/2012/EU treba poslati pristojnim organom
držav članic, Evropski komisiji, ESMA, EBA ali zadevnim
članicam ESCB, Agencija za trg vrednostnih papirjev te informacije pošlje pristojnim organom držav članic, Evropski
komisiji, ESMA, EBA ali zadevnim članicam ESCB.
(4) Agencija za zavarovalni nadzor takoj, ko je to mogoče, sporoči Agenciji za trg vrednostnih papirjev informacije
o sprejetih odločitvah Agencije za zavarovalni nadzor na
podlagi te uredbe ali Uredbe 648/2012/EU. Če je te informacije v skladu z Uredbo 648/2012/EU treba poslati pristojnim
organom držav članic, Evropski komisiji, ESMA, EBA ali
zadevnim članicam ESCB, Agencija za trg vrednostnih papirjev te informacije pošlje pristojnim organom držav članic,
Evropski komisiji, ESMA, EBA ali zadevnim članicam ESCB.
5. člen
(način opravljanja nadzora)
(1) Pristojni organi opravljajo nadzor nad izvajanjem
Uredbe 648/2012/EU in te uredbe:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij in poročil ter obvestil oseb, ki morajo po
Uredbi 648/2012/EU in tej uredbi ali drugih predpisih v zvezi
z Uredbo 648/2012/EU poročati pristojnemu organu,
2. s pridobivanjem informacij in opravljanjem pregledov
poslovanja v skladu z 21. členom Uredbe 648/2012/EU,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 6. člena te uredbe.
(2) Za odločanje in opravljanje nadzora Agencije za
trg vrednostnih papirjev v posamičnih zadevah se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovanje Agencije za
trg vrednostnih papirjev.
(3) Za odločanje in opravljanje nadzora Banke Slovenije v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja bančništvo.
(4) Za odločanje in opravljanje nadzora Agencije za
zavarovalni nadzor v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovanje Agencije za
zavarovalni nadzor.
6. člen
(nadzorni ukrepi pristojnega organa)
(1) Če pristojni organ pri nadzoru ugotovi kršitev Uredbe 648/2012/EU ali te uredbe, lahko izreče naslednje nadzorne ukrepe:
1. odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene
kršitve,
2. izreče globo v skladu z 8. členom te uredbe.
(2) Za izrekanje nadzornih ukrepov Agencije za trg vrednostnih papirjev v posamičnih zadevah in za sodno varstvo
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovanje
Agencije za trg vrednostnih papirjev.
(3) Za izrekanje nadzornih ukrepov Banke Slovenije v
posamičnih zadevah in za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo.
(4) Za izrekanje nadzornih ukrepov Agencije za zavarovalni nadzor v posamičnih zadevah in za sodno varstvo
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovanje
Agencije za zavarovalni nadzor.
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7. člen
(javna objava kršitev)
(1) Pristojni organ v skladu z 12. členom Uredbe
648/2012/EU na svoji spletni strani javno objavi izrečene nadzorne ukrepe in sankcije zaradi prekrška, ki jih je izrekel zaradi
kršitev te uredbe ali Uredbe 648/2012/EU, razen če bi tako
razkritje po mnenju pristojnega organa resno ogrozilo finančne
trge ali povzročilo nesorazmerno škodo vpletenim strankam.
(2) Pristojni organ v skladu s prejšnjim odstavkom javno objavi informacije po končanju postopka z izdajo ukrepa ali sankcije.
(3) Informacije iz prvega odstavka tega člena obsegajo
naslednje podatke:
1. o kršitelju:
– naziv in sedež pravne osebe;
2. o kršitvi:
– opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev te uredbe
ali Uredbe 648/2012/EU,
– naravo ugotovljenih kršitev;
3. izrek odločbe, s katero se postopek konča;
4. informacijo o tem, ali je zoper odločbo začet postopek
sodnega varstva.
8. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 12.000 do 150.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki:
1. ne izvede obveznega kliringa v skladu s 4. členom
Uredbe 648/2012/EU;
2. je CNS in ne sprejme kliringa pogodb o izvedenih finančnih instrumentih OTC v skladu s 7. členom Uredbe 648/2012/EU;
3. je mesto trgovanja in ne omogoči CNS dostopa do podatkov o trgovanju v skladu z 8. členom Uredbe 648/2012/EU;
4. je nasprotna stranka ali CNS in ne poroča ali zagotovi
možnosti poročanja v repozitorij sklenjenih poslov v skladu s
prvim odstavkom 9. člena Uredbe 648/2012/EU;
5. je nasprotna stranka in ne vodi pet let po prenehanju
pogodb evidence o vseh pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ki jih je sklenila, in o vseh spremembah v skladu z
drugim odstavkom 9. člena Uredbe 648/2012/EU;
6. je nefinančna nasprotna stranka in ne obvesti ESMA ali
Agencije za trg vrednostnih papirjev v skladu s točko (a) prvega
odstavka 10. člena Uredbe 648/2012/EU o pozicijah v izvedenih finančnih instrumentih OTC, ki presegajo prag kliringa, kot
je določen v tretjem odstavku 10. člena Uredbe 648/2012/EU;
7. je nefinančna nasprotna stranka in ne upošteva obveznosti kliringa za prihodnje pogodbe v skladu s 4. členom Uredbe 648/2012/EU, če zavzame pozicijo v pogodbah o izvedenih
finančnih instrumentih, ki v povprečju več kot 30 dni presega
prag kliringa, v skladu s točko (b) prvega odstavka 10. člena
Uredbe 648/2012/EU;
8. je nefinančna nasprotna stranka in ne opravi kliringa
za vse prihodnje pogodbe iz prvega odstavka 10. člena Uredbe 648/2012/EU v štirih mesecih od trenutka, ko začne zanjo
veljati obveznost kliringa, v skladu s točko (c) prvega odstavka
10. člena Uredbe 648/2012/EU;
9. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in nima
vzpostavljenih ustreznih postopkov in ureditve za merjenje,
spremljanje in zmanjševanje operativnega in kreditnega tveganja nasprotne stranke v skladu s prvim odstavkom 11. člena
Uredbe 648/2012/EU;
10. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in ne
vrednoti dnevno vrednosti odprtih pogodb v skladu z drugim
odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU;
11. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in nima
vzpostavljenih postopkov obvladovanja oziroma upravljanja tveganja v skladu s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe
648/2012/EU, razen če izpolnjujejo pogoje za izjeme, določene
v 11. členu Uredbe 648/2012/EU;
12. je finančna nasprotna stranka ter ne razpolaga z ustreznim in sorazmernim deležem kapitala za upravljanje tveganja
v skladu s četrtim odstavkom 11. člena Uredbe 648/2012/EU;
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13. je finančna ali nefinančna nasprotna stranka in ne objavi javno informacije o izvzetju v skladu z enajstim odstavkom
11. člena Uredbe 648/2012/EU.
(2) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 4.000 do 100.000 eurov se za prekršek
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
KONČNI DOLOČBI
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC,
centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov
(Uradni list RS, št. 22/13).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00712-2/2019
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EVA 2018-1611-0069
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec l.r.
predsednik
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249.

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
(1) S tem sklepom se objavijo spremembe in dopolnitve
prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 59/72), ki so kot priloga sestavni del tega
sklepa.
(2) S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva Komisije (EU) 2018/1846 z dne
23. novembra 2018 o spremembi prilog k Direktivi 2008/68/ES
Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 299
z dne 26. 11. 2018, str. 58).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00710-2/2019
Ljubljana, dne 31. januarja 2019
EVA 2019-2430-0001
Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec 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)
Poglavje 1.1
V 1.1.3.1 se alineja (b) spremeni tako, da se glasi:
»(b) (črtano),«.
V 1.1.3.6.3 se v tabeli v naslovu stolpca (3) doda sklic na opombo pod črto b in doda nova opomba pod črto
b, ki se glasi:
Največja skupna količina na posamezno prevozno enoto ustreza izračunani vrednosti "1 000" (glej tudi
»b
1.1.3.6.4).«.
V 1.1.3.6.3 se v tabeli v stolpcu (2) za prevozno skupino 0 za besedilom »3131,« doda besedilo »3132,«.
V 1.1.3.6.3 se v tabeli v stolpcu (2) za prevozno skupino 4 podatki spremenijo tako, da se glasijo:
»Razred 1: 1.4S
Razred 2: UN št. 3537 do 3539
Razred 3: UN št. 3540
Razred 4.1: UN št. 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 in 3541
Razred 4.2: UN št. 1361 in 1362 embalažne skupine III ter UN št. 3542
Razred 4.3: UN št. 3543
Razred 5.1: UN št. 3544
Razred 5.2: UN št. 3545
Razred 6.1: UN št. 3546
Razred 7: UN št. 2908 do 2911
Razred 8: UN št. 3547
Razred 9: UN št. 3268, 3499, 3508, 3509 in 3548
in prazna neočiščena embalaža, ki je vsebovala nevarno blago, razen embalaže, ki je vsebovala
nevarno blago prevozne skupine 0«.
V 1.1.3.6.3 se v besedilu pod tabelo v prvi alineji besedilo »bruto masa v kilogramih« nadomesti z besedilom
»skupna masa predmetov brez njihove embalaže, v kilogramih«.
V 1.1.3.6.4 se beseda »vsota« nadomesti z besedilom »izračunana vrednost vsote«.
V 1.1.4.2.1 se v prvem stavku in v alineji (c) za besedilom »zabojnikov,« doda besedilo »zabojnikov za razsuto
blago,«.
V 1.1.4.3 se v opombi pod črto 1 besedilo »DSC.1/Circ.12 s popravki« nadomesti z besedilom »CCC.1/Circ.3«.
Poglavje 1.2
V 1.2.1 se spremenijo naslednji pomeni izrazov:
Pri pomenu izraza »živalske snovi« se besedilo »ali živila živalskega izvora« nadomesti z besedilom », živila
ali krma, pridobljena iz živali«.
Pri pomenu izraza »ECE predpisi« se besedilo »"ECE predpisi" so predpisi, vključno s prilogami« nadomesti
z besedilom »"pravilnik UN" je pravilnik iz priloge«, spremenjeno besedilo pa se prestavi na ustrezno mesto
po abecednem redu.
Pri pomenu izraza »nadzorna temperatura« se besedilo »ali samoreaktivne snovi« nadomesti z besedilom
», samoreaktivne snovi ali snovi, ki polimerizirajo,«.
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Pri pomenu izraza »GHS« se beseda »šestič« nadomesti z besedo
»ST/SG/AC.10/30/Rev.6« pa se nadomesti z besedilom »ST/SG/AC.10/30/Rev.7«.

»sedmič«,

besedilo

Pri pomenu izraza »Priročnik preizkusov in meril« se za besedilom »ST/SG/AC.10/11/Rev.6« doda besedilo
»in Amend.1«.
Pri pomenu izraza »Modalni predpisi ZN« se beseda »devetnajsti« nadomesti z besedo »dvajseti«, besedilo
»(ST/SG/AC.10/1/Rev.19)« pa z besedilom »(ST/SG/AC.10/1/Rev.20)«.
Pomen izraza »nepredušno zaprta cisterna« se spremeni tako, da se glasi:
»"nepredušno zaprta cisterna" je cisterna, ki:
–

ni opremljena z varnostnimi ventili, lomljivimi ploščicami, drugimi podobnimi varnostnimi napravami ali
vakuumskimi ventili ali

–

je opremljena z varnostnimi ventili, pred katerimi je lomljiva ploščica v skladu s 6.8.2.2.10, vendar ni
opremljena z vakuumskimi ventili.

Cisterna, namenjena za prevoz tekočin z računskim tlakom najmanj 4 bare, ali cisterna, namenjena za prevoz
(praškastih ali zrnatih) trdnih snovi ne glede na njihov računski tlak tudi velja za nepredušno zaprto, če:
–

je opremljena z varnostnimi ventili, pred katerimi je lomljiva ploščica v skladu s 6.8.2.2.10, in
vakuumskimi ventili v skladu s 6.8.2.2.3 ali

–

ni opremljena z varnostnimi ventili, lomljivimi ploščicami ali drugimi podobnimi varnostnimi napravami,
vendar je opremljena z vakuumskimi ventili v skladu z zahtevami iz 6.8.2.2.3,«.

Pri pomenu izraza »zabojnik« se besedi »preprosto delo« nadomestita z besedilom »preprosto zlaganje in
delo«.
V 1.2.1 se po abecednem redu na ustrezno mesto dodajo naslednji pomeni izrazov:
»"oplaščena jeklenka" je jeklenka, ki je namenjena za prevoz utekočinjenega naftnega plina (UNP), ne presega
13 litrov in je izdelana iz notranje varjene jeklenke iz jekla, oplaščene z zaščitnim ovojem iz celičaste plastike,
ki je neločljivo pritrjen na zunanjo površino jeklenke iz jekla,
"premer" (pri cisternah) je notranji premer posode,
"zaščitna prevleka" (pri cisternah) je prevleka ali obloga, ki kovinski material cisterne ščiti pred snovmi, ki se
prevažajo,
OPOMBA: Pomen izraza ne velja za prevleko ali oblogo, ki se uporablja le za zaščito snovi, ki se prevaža.«.
Poglavje 1.4
V 1.4.2.2.1(d) se črta beseda »rednega«.
V 1.4.2.2.2 se za dosedanjim besedilom doda nova poved, ki se glasi: »V primeru iz 1.4.2.2.1 (c) se lahko
zanese na to, kar je navedeno v "potrdilu o pakiranju v zabojnik/vozilo", če je v skladu s 5.4.2.«.
V 1.4.3.1.2 se beseda »polnilec« nadomesti z besedo »nakladalec«.
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 2019 prevažati po
določbah ADR, ki so veljale do 31. decembra 2018.«.
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1.6.1.21 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.21 (Črtano)«.
1.6.1.25 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.25 (Črtano)«.
1.6.1.35 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.35 (Črtano)«.
1.6.1.39 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.39 (Črtano)«.
1.6.1.40 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.40 (Črtano)«.
1.6.1.42 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.1.42 (Črtano)«.
V 1.6.1.43 se besedilo »določajo posebne določbe 240, 385 in 669« nadomesti z besedilom »določata posebni
določbi 388 in 669«, besedilo »zahtevo 2.2.9.1.7« pa se nadomesti z besedilom »določbo 2.2.9.1.7«.
V 1.6.1 se dodajo novi odstavki 1.6.1.44 do 1.6.1.47, ki se glasijo:
»1.6.1.44 Podjetja, ki pri prevozu nevarnega blaga sodelujejo samo kot pošiljatelji in jim ni treba imenovati
varnostnega svetovalca na podlagi določb, veljavnih do 31. decembra 2018, morajo, ne glede na
določbo 1.8.3.1, veljavno od 1. januarja 2019, varnostnega svetovalca imenovati najpozneje do
31. decembra 2022.
1.6.1.45

Države pogodbenice lahko še do 31. decembra 2020 izdajajo certifikate o usposobljenosti
varnostnih svetovalcev za prevoz nevarnega blaga, ki ustrezajo vzorcu, veljavnemu do 31.
decembra 2018, namesto certifikatov, ki izpolnjujejo zahteve iz 1.8.3.18, ki veljajo od 1. januarja
2019. Ti certifikati se lahko uporabljajo do poteka svoje petletne veljavnosti.

1.6.1.46

Prevoz strojev ali opreme, ki ni natančno navedena v tej prilogi in lahko vsebuje nevarno blago v
svoji notranji opremi ali opremi za delovanje in je uvrščena v UN št. 3363, 3537, 3538, 3539,
3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 ali 3548, ki je bil izvzet iz določb ADR v skladu
z 1.1.3.1 (b), veljavnim do 31. decembra 2018, je lahko še do 31. decembra 2022 izvzet iz določb
ADR, če so bili sprejeti ukrepi za preprečitev kakršnega koli iztekanja vsebine med običajnimi
prevoznimi pogoji.

1.6.1.47

Litijeve celice in baterije, ki ne izpolnjujejo zahtev iz 2.2.9.1.7 (g), se lahko še naprej prevažajo
do 31. decembra 2019.«.

1.6.3.17 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.3.17 (Črtano)«.
1.6.3.42 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.3.42 (Črtano)«.
V 1.6.3.44 se črta besedilo »se lahko še naprej uporabljajo do prvega vmesnega ali rednega pregleda po
31. decembru 2015. Po tem datumu«.
V 1.6.3 se črta besedilo »1.6.3.47 do 1.6.3.49 (Rezervirano)«.
V 1.6.3 se dodajo novi odstavki 1.6.3.47 do 1.6.3.53, ki se glasijo:
»1.6.3.47 Pritrjene cisterne (vozila cisterne) in zamenljive cisterne, izdelane pred 1. julijem 2019,
opremljene z varnostnimi ventili v skladu z zahtevami, veljavnimi do 31. decembra 2018 ter niso
3
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v skladu z zahtevami iz zadnjega pododstavka 6.8.3.2.9 v zvezi s svojo zasnovo ali zaščito,
veljavnimi od 1. januarja 2019, se lahko še uporabljajo do naslednjega vmesnega ali rednega
pregleda po 1. januarju 2021.
1.6.3.48

Ne glede na zahteve posebne določbe TU42 iz 4.3.5, veljavne od 1. januarja 2019, se smejo
pritrjene cisterne (vozila cisterne) in zamenljive cisterne s steno iz aluminijeve zlitine, vključno s
tistimi z zaščitno prevleko, ki so se pred 1. januarjem 2019 uporabljale za prevoz snovi s pHvrednostmi, nižjimi od 5,0 ali višjimi od 8,0, še uporabljati za prevoz teh snovi do 31. decembra
2026.

1.6.3.49

Pritrjene cisterne (vozila cisterne) in zamenljive cisterne, izdelane pred 1. julijem 2019 v skladu z
zahtevami, veljavnimi do 31. decembra 2018, ki niso v skladu z zahtevami iz 6.8.2.2.10 glede
razpočnega tlaka lomljive ploščice, veljavnimi od 1. januarja 2019, se lahko še uporabljajo.

1.6.3.50

Pritrjene cisterne (vozila cisterne) in zamenljive cisterne, izdelane pred 1. julijem 2019 v skladu z
zahtevami iz 6.8.2.2.3, veljavnimi do 31. decembra 2018, ki niso v skladu z zahtevami iz zadnjega
odstavka 6.8.2.2.3 glede plamenskih zapor na odzračevalnih napravah, veljavnimi od 1. januarja
2019, se lahko še uporabljajo.

1.6.3.51

Pritrjene cisterne (vozila cisterne) in zamenljive cisterne, izdelane pred 1. julijem 2019 v skladu z
zahtevami, veljavnimi do 31. decembra 2018, ki niso v skladu z zahtevami iz 6.8.2.1.23 v zvezi s
pregledi zvarov v robnih predelih na koncih cisterne, veljavnimi od 1. januarja 2019, se lahko še
uporabljajo.

1.6.3.52

Pritrjene cisterne (vozila cisterne) in zamenljive cisterne, izdelane pred 1. julijem 2019 v skladu z
zahtevami veljavnimi do 31. decembra 2018, ki niso v skladu z zahtevami iz zadnjega odstavka
6.8.2.2.11, veljavnimi od 1. januarja 2019, se lahko še uporabljajo.

1.6.3.53

Certifikati o tipski odobritvi pritrjenih cistern (vozil cistern), zamenljivih cistern in baterijskih vozil,
ki so izdani pred 1. julijem 2019 v skladu z zahtevami iz 6.8.2.3.1, veljavnimi do 31. decembra
2018, ki niso v skladu z zahtevami iz 6.8.2.3.1, da morata biti na vozilih v mednarodnem cestnem
prometu1 prikazana razpoznavni znak države, na katerem ozemlju je bil certifikat podeljen, in
številka registracije, veljavnimi od 1. januarja 2019, se lahko še uporabljajo.«.

Opomba pod črto št. 1 se glasi:
Razpoznavni znak države registracije, ki se uporablja za motorna vozila in priklopnike v mednarodnem
»1
cestnem prometu, npr. v skladu z Ženevsko konvencijo o cestnem prometu iz leta 1949 ali Dunajsko konvencijo
o cestnem prometu iz leta 1968.«.
Dosedanja prehodna določba »1.6.3.50« se preštevilči in postane prehodna določba »1.6.3.100«.
1.6.4.15 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.4.15 (Črtano)«.
1.6.4.38 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.4.38 (Črtano)«.
1.6.4.44 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.4.44 (Črtano)«.
1.6.4.45 se spremeni tako, da se glasi:
»1.6.4.45 (Črtano)«.
V 1.6.4 se dodajo novi odstavki 1.6.4.49 do 1.6.3.54, ki se glasijo:
»1.6.4.49 Cisterne zabojniki, izdelane pred 1. julijem 2019 in opremljene z varnostnimi ventili v skladu z
zahtevami, veljavnimi do 31. decembra 2018, ki niso v skladu z zahtevami iz zadnjega
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pododstavka 6.8.3.2.9 v zvezi s svojo zasnovo ali zaščito, veljavnimi od 1. januarja 2019, se lahko
še uporabljajo do naslednjega vmesnega ali rednega pregleda po 1. januarju 2021.
1.6.4.50

Ne glede na zahteve posebne določbe TU42 iz 4.3.5, veljavne od 1. januarja 2019, se smejo
cisterne zabojniki s steno iz aluminijeve zlitine, vključno s tistimi z zaščitno prevleko, ki so se pred
1. januarjem 2019 uporabljale za prevoz snovi s pH-vrednostmi, nižjimi od 5,0 ali višjimi od 8,0,
še uporabljati za prevoz teh snovi do 31. decembra 2026.

1.6.4.51

Cisterne zabojniki, izdelane pred 1. julijem 2019 v skladu z zahtevami, veljavnimi do
31. decembra 2018, ki niso v skladu z zahtevami iz 6.8.2.2.10 glede razpočnega tlaka lomljive
ploščice, veljavnimi od 1. januarja 2019, se lahko še uporabljajo.

1.6.4.52

Cisterne zabojniki, izdelane pred 1. julijem 2019 v skladu z zahtevami iz 6.8.2.2.3, veljavnimi do
31. decembra 2018, ki niso v skladu z zahtevami iz zadnjega odstavka 6.8.2.2.3 glede plamenskih
zapor na odzračevalnih napravah, veljavnimi od 1. januarja 2019, se lahko še uporabljajo.

1.6.4.53

Cisterne zabojniki, izdelane pred 1. julijem 2019 v skladu z zahtevami, veljavnimi do
31. decembra 2018, ki niso v skladu z zahtevami iz 6.8.2.1.23 v zvezi s pregledi zvarov v robnih
predelih na koncih cisterne, veljavnimi od 1. januarja 2019, se lahko še uporabljajo.

1.6.4.54

Cisterne zabojniki, izdelane pred 1. julijem 2019 v skladu z zahtevami, veljavnimi do
31. decembra 2018, ki niso v skladu z zahtevami iz zadnjega odstavka 6.8.2.2.11, veljavnimi od
1. januarja 2019, se lahko še uporabljajo.«.

V 1.6.5 se dosedanje opombe pod črto številka 1 do 3 preštevilčijo in postanejo opombe pod črto številka 2
do 4.
V 1.6.5.4 se črta besedilo », OX«, številka »2016« se nadomesti s številko »2018«, številka »2018« pa s
številko »2020«.
V 1.6.5.7 se besedilo »pravilniku ECE,« nadomesti z besedilom »Pravilniku UN«, v opombi pod črto številka
1 pa se beseda »Pravilnik« nadomesti z besedilom »Pravilnik UN«.
V 1.6.5.13 se besedilo »Pravilnikom ECE« nadomesti z besedilom »Pravilnikom UN«.
V 1.6.5.16 se besedilo »z ECE Pravilnikom« nadomesti z besedilom »s Pravilnikom UN«.
V 1.6.5 se dodata nova odstavka 1.6.5.21 in 1.6.5.22, ki se glasita:
»1.6.5.21 Potrdila o odobritvi za vozila EX/III, namenjena za prevoz eksplozivnih snovi v cisternah v skladu
z zahtevami iz 9.1.3.3, veljavnimi do 31. decembra 2018, ki so izdana pred 1. julijem 2019 in ne
vključujejo opombe glede skladnosti z 9.7.9, se lahko še naprej uporabljajo do naslednjega
letnega tehničnega pregleda vozila.
1.6.5.22

Vozila, prvič registrirana (ali dana v uporabo, če registracija ni obvezna) pred 1. januarjem 2021
v skladu z zahtevami iz 9.7.3, veljavnimi do 31. decembra 2018, ki niso v skladu z zahtevami iz
9.7.3, veljavnimi od 1. januarja 2019, se lahko še uporabljajo.«.

Poglavje 1.7
V 1.7.2 in 1.7.2.1 (dvakrat) se beseda »sevanjem« nadomesti z besedo »sevanji«.
V 1.7.2.5 se besedilo »zaščite pred sevanjem« nadomesti z besedilom »varstva pred sevanji«.
V 1.7.5 se besedilo »vmesne postanke (parkiranje)« nadomesti z besedo »zlaganje«.
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Poglavje 1.8
V 1.8.3.1 se besedilo »katerih dejavnost obsega cestni prevoz ali pa s prevozom povezano pakiranje,
nakladanje, polnjenje ali razkladanje nevarnega blaga« nadomesti z besedilom »katerega dejavnost obsega
pošiljanje ali prevoz nevarnega blaga po cesti ali s tem povezano pakiranje, nakladanje, polnjenje ali
razkladanje«.
V 1.8.3.3 se v deveti alineji tretjega pododstavka pred besedo »prevoz« doda besedilo »pošiljanje,«.
V 1.8.3.11 se besedilo »zlaganje (pakiranje, polnjenje, nakladanje, razkladanje, stopnje polnjenja pri polnjenju
in praznjenju, varovanje pri zlaganju« nadomesti z besedilom »zavarovanje tovora (pakiranje, polnjenje,
nakladanje, razkladanje, stopnje polnjenja pri polnjenju in praznjenju, zlaganje«.
V 1.8.3.12.4 se črta besedilo »(varovanju)«.
V 1.8.3.18 se pred besedo »pakiranje« doda besedilo »pošiljanje,«.
Doda se nov podrazdelek 1.8.3.19, ki se glasi:
»1.8.3.19 Razširitev potrdila
Če svetovalec ob izpolnjevanju zahtev iz 1.8.3.16.2 razširi obseg svojega potrdila v obdobju njegove
veljavnosti, ostane obdobje veljavnosti novega potrdila enako obdobju veljavnosti prejšnjega potrdila.«.
Poglavje 1.9
V 1.9.5.2.2 se za predor kategorije B v tabeli za besedilom »razred 1: skupini združljivosti A in L,« doda nova
vrstica z besedilom, ki se glasi: »razred 2: UN št. 3529,«.
V 1.9.5.2.2 se za predor kategorije D v tabeli za besedilom »razred 2: razvrstitvene kode F, FC, T, TF, TC,
TO, TFC in TOC,« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: »razred 3: UN št. 3528,«.
V 1.9.5.3.8 se beseda »rizikov« nadomesti z besedo »tveganj«.
Poglavje 1.10
V 1.10.3 se za naslovom doda opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Poleg določb ADR o varovanju lahko pristojni organi izvajajo dodatne določbe o varovanju zaradi
razlogov, ki se ne nanašajo na varnost med prevozom (glej prvi odstavek 4. člena sporazuma). Da
mednarodnega in multimodalnega prevoza ne bi oviralo različno označevanje za varovanje eksploziva, se
priporoča, da se označevanje oblikuje v skladu z mednarodno usklajenimi standardi (npr. Direktivo Komisije
2008/43/ES).«.
V 1.10.3.1.2 se v tabeli v stolpcu Snov ali predmet besedilo prve vrstice za razred 2 spremeni tako, da se
glasi: »Vnetljivi nestrupeni plini (razvrstitveni kodi, ki vključujejo samo črko F ali črki FC)«.
Poglavje 2.1
V 2.1.2.8 se v drugi alineji besedilo »razvidno(a) dodatno(a) tveganje(a)« nadomesti z besedilom »razvidna(e)
dodatna(e) nevarnost(i)«.
V 2.1.3.5.5 se v opombi pod črto številka 2 za besedilom »(Uradni list Evropskih skupnosti, št. L 226 z dne 6.
septembra 2000, str. 3)« in za besedilom »(Uradni list Evropske unije, št. L 312 z dne 22. novembra 2008,
strani 3–30)« doda besedilo », kakor je bila spremenjena«.
V 2.1.3.7 se za dosedanjim besedilom doda nova poved, ki se glasi: »Za trdna gnojila z vsebnostjo
amonijevega nitrata glej tudi trinajsto in štirinajsto alinejo v 2.2.51.2.2 in Priročnik preizkusov in meril, III. del,
razdelek 39.«.
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Doda se nov podrazdelek 2.1.4.3, ki se glasi:
»2.1.4.3
Vzorci energetskih materialov za namene preizkušanja
2.1.4.3.1

Vzorci organskih snovi, ki prenašajo funkcionalne skupine, navedene v tabelah A6.1 in/ali A6.3 iz
priloge 6 (Postopki preverjanja) Priročnika preizkusov in meril, se lahko prevažajo kot UN št. 3224
(samoreaktivna trdna snov vrste C) ali UN št. 3223 (samoreaktivna tekočina vrste C), razreda 4.1,
če:
(a)

vzorci ne vsebujejo nobenih:
–
znanih eksplozivov,
–
snovi, ki imajo pri preizkušanju eksplozivne učinke,
–
spojin, ki so oblikovane za izdelavo praktičnih eksplozivnih ali pirotehničnih učinkov,
ali
–
komponent, sestavljenih iz predhodnih sintetičnih sestavin za namenske eksplozive,

(b)

je za zmesi, komplekse ali soli anorganskih oksidirajočih snovi razreda 5.1 z organskim(i)
materialom(i) koncentracija anorganskih oksidirajočih snovi:
–
manjša kot 15 masnih odstotkov, če so uvrščeni v embalažno skupino I (velika
nevarnost) ali II (srednja nevarnost), ali
–
manjša kot 30 masnih odstotkov, če so uvrščeni v embalažno skupino III (majhna
nevarnost),

(c)

podatki, ki so na voljo, ne omogočajo natančnejše razvrstitve,

(d)

vzorec ni pakiran skupaj z drugim blagom in

(e)

je vzorec pakiran v skladu z navodilom za pakiranje P520 in posebnimi pogoji pakiranja
PP94 oziroma PP95 iz 4.1.4.1.«.

Doda se nov razdelek 2.1.5, ki se glasi:
»2.1.5
Razvrščanje predmetov kot predmetov, ki vsebujejo nevarno blago, n.d.n.
OPOMBA: Za predmete, ki nimajo uradnega imena blaga, razen UN št. 3537 do 3548, in vsebujejo samo
nevarno blago v dovoljenih omejenih količinah, določenih v stolpcu (7a) tabele A v poglavju 3.2, glej UN št.
3363 ter posebni določbi 301 in 672 v poglavju 3.3.
2.1.5.1

Predmeti, ki vsebujejo nevarno blago, so lahko, kot je določeno v ADR, uvrščeni v uradno ime za
nevarno blago, ki ga vsebujejo, ali v skladu s tem razdelkom.
Za namen tega razdelka je "predmet" stroj, aparat ali druga naprava, ki vsebuje eno ali več vrst
nevarnega blaga (ali njihovih ostankov), ki so sestavni del predmeta, potreben za njegovo
delovanje in ga za prevoz ni mogoče odstraniti.
Notranja embalaža ni predmet.

2.1.5.2

Predmeti lahko dodatno vsebujejo baterije. Litijeve baterije, ki so sestavni del predmeta, morajo
ustrezati vrsti, za katero je bilo dokazano, da izpolnjuje zahteve preizkusov iz Priročnika
preizkusov in meril, III. del, podrazdelek 38.3, razen če v ADR ni določeno drugače (npr. za
predproizvodne prototipe predmetov, ki vsebujejo litijeve baterije, ali za majhne proizvodne serije
z največ stotimi takšnimi predmeti).

2.1.5.3

Ta razdelek ne velja za predmete, za katere že obstaja bolj specifično uradno ime blaga v tabeli
A v poglavju 3.2.

2.1.5.4

Ta razdelek ne velja za nevarno blago razredov 1, 6.2 in 7 ter radioaktivne snovi v predmetih.
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2.1.5.5

Predmeti, ki vsebujejo nevarno blago, se uvrstijo v ustrezni razred glede na nevarnost, ki jo
predstavlja blago in, če je potrebno, na podlagi tabele prevladujočih nevarnosti iz 2.1.3.10 za
vsako vrsto nevarnega blaga, ki je v predmetu. Če predmet vsebuje nevarno blago, uvrščeno v
razred 9, se za vse drugo nevarno blago v predmetu šteje, da pomeni večjo nevarnost.

2.1.5.6

Dodatne nevarnosti so glavne nevarnosti drugih vrst nevarnega blaga, ki jih predmet vsebuje. Če
je v predmetu samo ena vrsta nevarnega blaga, so dodatne nevarnosti, če sploh so, tiste dodatne
nevarnosti, ki jih označuje(jo) nalepka(e) o dodatni(ih) nevarnosti(h) v stolpcu (5) tabele A v
poglavju 3.2. Če predmet vsebuje več kot eno vrsto nevarnega blaga in lahko te med prevozom
med seboj nevarno reagirajo, mora biti vsako nevarno blago ločeno zaprto (glej 4.1.1.6).«.

Dosedanji razdelek 2.1.5 se preštevilči in postane razdelek 2.1.6.
Poglavje 2.2
V 2.2.1.1.7.1 (a) se besedilo »ki dajejo pozitiven rezultat pri preizkusu HSL za bliskovno zmes iz priloge 7 k
Priročniku preizkusov in meril« nadomesti z besedilom »ki vsebujejo bliskovno zmes (glej opombo 2 v
2.2.1.1.7.5)«.
V 2.2.1.1.7.5 se opomba 2 spremeni tako, da se glasi:
»OPOMBA 2: "Bliskovna zmes" v tabeli pomeni pirotehnične snovi v praškasti obliki ali kot pirotehnične enote,
kakršne so v pirotehničnih izdelkih, ki se uporabljajo v slapovih, ali za zvočni učinek ali pa kot eksplozivni naboj
ali pogonska polnitev, če:
(a)
čas, potreben za dvig tlaka, dokazljivo ni daljši od 6 ms za 0,5 g pirotehnične snovi po preizkusu HSL
za bliskovno zmes iz priloge 7 Priročnika preizkusov in meril ali
(b)
vsebuje pirotehnično snov, ki daje negativen "–" rezultat po preizkusu US za bliskovno zmes iz priloge
7 Priročnika preizkusov in meril.«.
V 2.2.1.1.7.5 se v tabeli za vrsto slap, uvrstitev 1.1G, besedilo v stolpcu Podrobnejši opis spremeni tako, da
se glasi: »vsebuje bliskovno zmes ne glede na rezultate preizkusa serije 6 (glej 2.2.1.1.7.1 (a))«, za uvrstitev
1.3G pa se besedilo v stolpcu Podrobnejši opis spremeni tako, da se glasi: »ne vsebuje bliskovne zmesi«.
V 2.2.1.1.8.2 se v opombi 2 besedilo »da je lahko predmet, pakiran za prevoz, zelo nevaren« nadomesti z
besedilom: »da lahko predmet, pakiran za prevoz, pomeni večjo nevarnost«.
V 2.2.2.1.5 se besedilo »možnih dodatnih nevarnostih zaradi jedkosti« nadomesti z besedilom »možni dodatni
nevarnosti jedko«.
V 2.2.2.3 se v tabeli Drugi predmeti, ki vsebujejo plin pod tlakom pri razvrstitveni kodi 6A doda nova vrstica z
besedilom, ki se glasi: »3538 PREDMETI, KI VSEBUJEJO NEVNETLJIV, NESTRUPEN PLIN, N.D.N.«, pri
razvrstitveni kodi 6F pa se doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: »3537 PREDMETI, KI VSEBUJEJO
VNETLJIV PLIN, N.D.N.«.
V 2.2.2.3 se na koncu tabele Drugi predmeti, ki vsebujejo plin pod tlakom doda nova vrstica tabele z besedilom,
ki se glasi:
»
6T
3539
PREDMETI, KI VSEBUJEJO STRUPEN PLIN, N.D.N.
«.
V 2.2.3.3 se v seznamu skupinskih oznak pri vnetljivih tekočinah in predmetih, ki vsebujejo take snovi – F3
predmeti za dosedanjimi vpisi doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: »3540 PREDMETI, KI VSEBUJEJO
VNETLJIVO TEKOČINO, N.D.N.«.
2.2.41.1.17 se spremeni tako, da se glasi:
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»2.2.41.1.17 Temperaturo samoreaktivnih snovi s SADT, ki ni višja od 55 °C, je treba med prevozom
nadzorovati. Glej 7.1.7.«.
V 2.2.41.1.21 se za dosedanjim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
»Glej 7.1.7.
OPOMBA: Za snovi, ki izpolnjujejo merila za snovi, ki polimerizirajo, in tudi za uvrstitev v razrede
od 1 do 8 veljajo zahteve posebne določbe 386 iz poglavja 3.3.«.
V 2.2.41.3 se v seznamu skupinskih oznak pri vnetljivih trdnih snoveh brez dodatnih nevarnosti – predmeti F4
za dosedanjim vpisom doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: »3541 PREDMETI, KI VSEBUJEJO
VNETLJIVO TRDNO SNOV, N.D.N.«.
V 2.2.41.4 se številka »4.2.5.2« nadomesti s številko »4.2.5.2.6«, v prvem odstavku pa se za dosedanjim
besedilom doda nova poved, ki se glasi: »Tudi pripravki, navedeni v navodilu za pakiranje IBC520 v 4.1.4.2 in
v navodilu za premične cisterne T23 v 4.2.5.2.6, se smejo prevažati pakirani v skladu z metodo pakiranja OP8
iz navodila za pakiranje P520 v 4.1.4.1 in, če se uporabljajo, z enakimi nadzornimi in kritičnimi temperaturami.«.
V 2.2.41.4 se v tabeli za vrstico z besedilom 4-NITROZOFENOL doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
TIOFOSFORNA KISLINA, O82-91
OP8
3227
(10)
[(CIANOFENIL METILEN)-AZANIL]
(Z izomer)
O,O-DIETILESTER
«.
V 2.2.41.4 se v opombah (1), (4) in (6) številka »2.2.41.1.17« nadomesti z besedilom »7.1.7.3.1 do 7.1.7.3.6«.
V 2.2.41.4 se za dosedanjim besedilom doda nova opomba (10), ki se glasi:
»(10) Vpis velja za tehnično zmes v n-butanolu v okviru določenih mejnih vrednosti koncentracije (Z)
izomera.«.
V 2.2.42.1.2 se za besedilom »S5 organokovinske,« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»S6 predmeti,«.
V 2.2.42.3 se v seznamu skupinskih oznak pri samovnetljivih snoveh, brez dodatne nevarnosti za dosedanjim
vpisom doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
predmeti S6 3542 PREDMETI, KI VSEBUJEJO SAMOVNETLJIVO SNOV, N.D.N.
«.
V 2.2.43.3 se v seznamu skupinskih oznak pri snoveh, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline, brez dodatnih
nevarnosti – predmeti W3 za dosedanjimi vpisi doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»3543 PREDMETI, KI VSEBUJEJO SNOV, KI PRI STIKU Z VODO TVORI VNETLJIVE PLINE,
N.D.N.«.
V 2.2.51.1.3 in 2.2.51.1.5 se številka »2.2.51.1.9« nadomesti s številko »2.2.51.1.10«.
V 2.2.51.1.3 se za številko »34.4« doda besedilo »ali za trdna gnojila na osnovi amonijevega nitrata razdelek
39, pri čemer za ta gnojila veljajo omejitve iz trinajste in štirinajste alineje v 2.2.51.2.2«.
V 2.2.51.1.5 se za številko »34.4« doda besedilo »ali za trdna gnojila na osnovi amonijevega nitrata razdelek
39«.
Doda se nov odstavek 2.2.51.1.7, ki se glasi:
»2.2.51.1.7 Izjemoma se trdna gnojila na osnovi amonijevega nitrata razvrstijo v skladu s postopkom,
določenim v Priročniku preizkusov in meril, III. del, razdelek 39.«.
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Dosedanji odstavki 2.2.51.1.7, 2.2.51.1.8 in 2.2.51.1.9 se preštevilčijo in postanejo odstavki 2.2.51.1.8,
2.2.51.1.9 oziroma 2.2.51.1.10.
V 2.2.51.2.2 se trinajsta alineja nadomesti z novima alinejama, ki se glasita:
»–
gnojila na osnovi amonijevega nitrata z zmesmi, ki vodijo do izhodnih okvirčkov 4, 6, 8, 15, 31 ali 33 v
diagramu iz odstavka 39.5.1 Priročnika preizkusov in meril, III. del, razdelek 39, razen če so bila
uvrščena v ustrezno UN številko razreda 1,
–

gnojila na osnovi amonijevega nitrata z zmesmi, ki vodijo do izhodnih okvirčkov 20, 23 ali 39 v diagramu
iz odstavka 39.5.1 Priročnika preizkusov in meril, III. del, razdelek 39, razen če so bila uvrščena v
ustrezno UN številko razreda 1, ali če je bila dokazana ustreznost za prevoz in je to odobril pristojni
organ, v razred 5.1, ki ni UN št. 2067,
OPOMBA: Izraz "pristojni organ" pomeni pristojni organ države izvora. Če država izvora ni pogodbenica
ADR, mora uvrstitev in pogoje za prevoz potrditi pristojni organ prve države pogodbenice ADR, v katero
ali skozi katero bo pošiljka prepeljana.«.

V 2.2.51.3 se pri oksidirajočih snoveh in predmetih, ki vsebujejo take snovi, brez dodatnih nevarnosti –
predmeti O3 za dosedanjim vpisom doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»3544 PREDMETI, KI VSEBUJEJO OKSIDIRAJOČO SNOV, N.D.N.«.
V 2.2.52.1.7 se besedilo »2.2.52.1.15 do 2.2.52.1.18« nadomesti z besedilom »2.2.52.1.15 in 2.2.52.1.16«,
številka »2.2.52.1.16« pa s številko »7.1.7.3.6«.
Odstavka 2.2.52.1.15 in 2.2.52.1.16 se črtata.
Dosedanja odstavka 2.2.52.1.17 in 2.2.52.1.18 se preštevilčita in postaneta odstavka 2.2.52.1.15 oziroma
2.2.52.1.16.
V 2.2.52.1.15 (dosedanji 2.2.52.1.17) se za besedilom opombe doda »Glej 7.1.7.«.
V 2.2.52.3 se v tabeli pri P1 in P2 doda nova zadnja vrstica z besedilom, ki se glasi:
»3545 PREDMETI, KI VSEBUJEJO ORGANSKI PEROKSID, N.D.N.«.
V 2.2.52.4 se številka »4.2.5.2« nadomesti s številko »4.2.5.2.6«, v prvem odstavku pa se za dosedanjim
besedilom doda nova poved, ki se glasi: »Tudi pripravki, navedeni v navodilu za pakiranje IBC520 v 4.1.4.2 in
v navodilu za premične cisterne T23 v 4.2.5.2.6, se smejo prevažati pakirani v skladu z metodo pakiranja OP8
navodila za pakiranje P520 v 4.1.4.1 in, če se uporabljajo, z enakimi nadzornimi in kritičnimi temperaturami.«.
V 2.2.52.4 se v tabeli za vrstico z besedilom »DIIZOBUTIRIL PEROKSID« v prvem stolpcu in besedilom »≤ 32«
v drugem stolpcu doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
Organski peroksid
»"

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

≤ 42 (kot stabilna
disperzija v vodi)

(7)

(8)

OP8 –20

(9)

(10)

–10 3119

(11)
«.

V 2.2.52.4 se v tabeli pred vrstico z besedilom »DI terc BUTILPEROKSID« v prvem stolpcu doda nova vrstica
z besedilom, ki se glasi:
Organski peroksid
»"

(2)

(3)

(4)

(5)

≤ 42 (kot pasta)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

OP7

+35

+40

3116 «.

V 2.2.52.4 se v tabeli za vrstico z besedilom »PEROKSILAVRINSKA KISLINA« v prvem stolpcu doda nova
vrstica z besedilom, ki se glasi:
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(10)

(11)

3109

«.

V 2.2.61.1.2 se za besedilom »T9 druge strupene snovi,« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»T10 predmeti,«.
V 2.2.61.1.7.2 se besedilo »opombo 6 v 2.2.8.1.4« nadomesti s številko »2.2.8.1.4.5«.
V 2.2.61.3 se v seznamu skupinskih oznak pri strupenih snoveh brez dodatnih nevarnosti za dosedanjim
vpisom doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
predmeti
T10
3546
PREDMETI, KI VSEBUJEJO STRUPENO SNOV, N.D.N.
«.
V 2.2.61.3 se v seznamu skupinskih oznak pri strupenih snoveh z dodatnimi nevarnostmi, vnetljivimi – trdnimi
TF3 doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: »3535 STRUPENA TRDNA SNOV, VNETLJIVA,
ANORGANSKA, N.D.N.«.
V 2.2.62.1.3 se besedilo »snovi človeškega ali živalskega izvora, vzete« nadomesti z besedilom »tisti, ki so
vzeti«.
2.2.62.1.12.2 se spremeni tako, da se glasi:
»2.2.62.1.12.2
(Črtano)«.
Podrazdelek 2.2.8.1 se spremeni tako, da se glasi:
»2.2.8.1
Opredelitev, splošne določbe in merila
2.2.8.1.1

Jedke snovi so snovi, ki zaradi kemičnega delovanja povzročijo trajne poškodbe na koži ali v
primeru puščanja mehansko poškodujejo ali celo uničijo drugo blago ali prevozno sredstvo. V ta
razred spadajo tudi snovi, ki šele pri stiku z vodo tvorijo jedke tekočine ali ob naravni vlagi tvorijo
jedke pare ali meglice.

2.2.8.1.2

Za snovi in zmesi, ki so jedke za kožo, so splošne določbe za razvrščanje podane v 2.2.8.1.4.
Jedkost za kožo se nanaša na povzročitev trajne poškodbe kože, vidna odmiranja skozi
pokožnico v usnjico, ki se pojavijo po izpostavljenosti snovi ali zmesi.

2.2.8.1.3

Tekočine in trdne snovi, ki se med prevozom lahko utekočinijo, ne veljajo pa za jedke za kožo, je
treba kljub temu proučiti glede njihove možnosti, da povzročijo korozijo nekaterih kovinskih
površin po merilih iz 2.2.8.1.5.3 (c) (ii).

2.2.8.1.4

Splošne določbe za razvrščanje

2.2.8.1.4.1 Snovi in predmeti razreda 8 so razdeljeni:
C1-C11

jedke snovi brez dodatne nevarnosti in predmeti, ki vsebujejo take snovi:

C1-C4

kisline:
C1
anorganske, tekoče,
C2
anorganske, trdne,
C3
organske, tekoče,
C4
organske, trdne,

C5-C8

baze:
C5
anorganske, tekoče,
C6
anorganske, trdne,
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C7
C8

organske, tekoče,
organske, trdne,

C9-C10

druge jedke snovi:
C9
tekoče,
C10 trdne,

C11

predmeti,

CF

jedke snovi, vnetljive:
CF1 tekoče,
CF2 trdne,

CS

jedke snovi, samosegrevajoče:
CS1 tekoče,
CS2 trdne,

CW

jedke snovi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline:
CW1 tekoče,
CW2 trdne,

CO

jedke snovi, oksidirajoče:
CO1 tekoče,
CO2 trdne,

CT

jedke snovi, strupene, in predmeti, ki vsebujejo take snovi:
CT1 tekoče,
CT2 trdne,
CT3 predmeti,

CFT

jedke snovi, vnetljive, tekoče, strupene,

COT

jedke snovi, oksidirajoče, strupene.

2.2.8.1.4.2 Snovi in zmesi razreda 8 so glede na stopnjo nevarnosti, ki jo pomenijo pri prevozu, razdeljene v
tri embalažne skupine:
(a)
(b)
(c)

embalažna skupina I: zelo nevarne snovi in zmesi,
embalažna skupina II: snovi in zmesi, ki pomenijo srednjo nevarnost,
embalažna skupina III: snovi in zmesi, ki pomenijo manjšo nevarnost.

2.2.8.1.4.3 Snovi, navedene v tabeli A v poglavju 3.2, so uvrščene v embalažne skupine razreda 8 na podlagi
izkušenj in ob upoštevanju dodatnih dejavnikov, kot sta nevarnost vdihavanja (glej 2.2.8.1.4.5) in
reaktivnost z vodo (vključno s tvorjenjem nevarnih razpadnih produktov).
2.2.8.1.4.4 Nove snovi in zmesi so lahko razvrščene v embalažne skupine na podlagi časa, v katerem
nastane trajna poškodba na nepoškodovanem tkivu kože po merilih iz 2.2.8.1.5. Za zmesi se
lahko uporabijo tudi merila iz 2.2.8.1.6.
2.2.8.1.4.5 Snov ali zmes, ki izpolnjuje merila razreda 8 in ima pri vdihavanju prahu in meglic (LC50) stopnjo
strupenosti po merilih za embalažno skupino I, pri zaužitju ali pronicanju skozi kožo pa stopnjo
strupenosti po merilih za embalažno skupino III ali manjšo, je treba razvrstiti v razred 8 (glej
2.2.61.1.7.2).
2.2.8.1.5

Določanje embalažne skupine za snovi in zmesi

12

Uradni list Republike Slovenije

Št.

8 / 7. 2. 2019 /

Stran

499

2.2.8.1.5.1 Najprej je treba ovrednotiti obstoječe podatke za ljudi in živali, vključno z informacijami o enkratni
ali ponovljeni izpostavljenosti, saj dajejo informacije, ki se neposredno nanašajo na učinke na
kožo.
2.2.8.1.5.2 Pri določanju embalažne skupine v skladu z 2.2.8.1.4.4 je treba upoštevati izkušnje pri ljudeh v
primerih naključne izpostavljenosti. Če izkušenj pri ljudeh ni, mora določitev temeljiti na podatkih,
dobljenih iz preizkusov v skladu s smernicami OECD za preizkušanje 4045 ali 4356. Za snov ali
zmes, za katero je ugotovljeno, da ni jedka v skladu s smernicami OECD za preizkušanje 4307
ali 4318, sme veljati, da za namene ADR ni jedka za kožo, brez nadaljnjega preizkušanja.
2.2.8.1.5.3 Jedke snovi so razvrščene v embalažne skupine v skladu z naslednjimi merili (glej tabelo
2.2.8.1.5.3):
(a)

v embalažno skupino I so razvrščene snovi, ki zaradi do triminutnega učinkovanja na kožo
povzročijo trajno poškodbo nepoškodovanega kožnega tkiva v času opazovanja do 60
minut,

(b)

v embalažno skupino II so razvrščene snovi, ki po tri- do 60-minutnem učinkovanju na kožo
povzročijo trajno poškodbo nepoškodovanega kožnega tkiva v času opazovanja do 14 dni,

(c)

v embalažno skupino III so razvrščene snovi:
(i)

ki po eno- do štiriurnem učinkovanju na kožo povzročijo trajno poškodbo
nepoškodovanega kožnega tkiva v času opazovanja do 14 dni ali

(ii)

za katere se predvideva, da ne povzročijo trajne poškodbe nepoškodovanega
kožnega tkiva, pri katerih pa stopnja jedkosti na jeklenih ali aluminijastih površinah
pri preizkusni temperaturi 55 °C presega 6,25 mm na leto (preizkus je treba opraviti
na obeh materialih). Za preizkus jekla vrste S235JR+CR (1.0037 oziroma St 37-2),
S275J2G3+CR (1.0144 oziroma St 44-3), ISO 3574 se mora uporabiti enotni sistem
oštevilčenja (UNS) G10200 ali podobne vrste ali SAE 1020, za preizkus
nezaščitenega aluminija pa vrste 7075-T6 ali AZ5GU-T6. Ustrezni preizkus je
predpisan v Priročniku preizkusov in meril, III. del, razdelek 37.
OPOMBA: Če prvi preizkus na steklu ali aluminiju pokaže, da je preizkušana snov
jedka, preizkus na drugi kovini ni potreben.

5

Smernice OECD za preizkušanje kemikalij št. 404 "Akutno draženje kože/jedkost", 2015.
Smernice OECD za preizkušanje kemikalij št. 435 "Metoda za preizkušanje jedkosti za kožo in vitro z
membransko bariero", 2015.
7
Smernice OECD za preizkušanje kemikalij št. 430 "Jedkost za kožo in vitro: preskus transkutane
električne upornosti (TER)”, 2015.
8
Smernice OECD za preizkušanje kemikalij št. 431 "Jedkost za kožo in vitro: preskus z modelom
človeške kože", 2015.
6
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Tabela 2.2.8.1.5.3: Povzetek meril iz 2.2.8.1.5.3
Embalažna
Čas
Čas
skupina izpostavljenosti opazovanja

2.2.8.1.6

Učinek

I

≤ 3 min

≤ 60 min

trajna poškodba nepoškodovane kože

II

> 3 min ≤ 1 h

≤ 14 dni

trajna poškodba nepoškodovane kože

III

>1h≤4h

≤ 14 dni

trajna poškodba nepoškodovane kože

III

–

–

stopnja jedkosti na jeklenih ali aluminijastih
površinah pri preizkusni temperaturi 55 °C
presega 6,25 mm na leto (preizkus je treba
opraviti na obeh materialih)

Alternativne metode določanja embalažnih skupin za zmesi: Postopni pristop

2.2.8.1.6.1 Splošne določbe
Za zmesi je treba pridobiti ali določiti podatke, ki omogočajo uporabo meril za zmes, za namen
razvrščanja in določanja embalažnih skupin. Pristop k razvrščanju in določanju embalažnih
skupin je stopenjski in je odvisen od količine podatkov, ki so na voljo za samo zmes, za podobne
zmesi in/ali njene sestavine. Slika 2.2.8.1.6.1 prikazuje diagram poteka procesa, ki ga je treba
upoštevati.
Slika 2.2.8.1.6.1: Postopni pristop za razvrščanje in določanje
embalažnih skupin jedkih zmesi

Razpoložljivi so zadostni
podatki preizkusov zmesi kot
celote.

Da

Uporabijo se merila iz
2.2.8.1.5.

Razvrsti se in določi se
embalažna skupina.

Uporabijo se
premostitvena načela iz
2.2.8.1.6.2.

Razvrsti se in določi se
embalažna skupina.

Uporabi se računska
metoda iz 2.2.8.1.6.3.

Razvrsti se in določi se
embalažna skupina.

Ne
Razpoložljivi so zadostni
podatki o podobnih zmeseh, da
se oceni nevarnost jedkosti za
kožo.

Da

Ne
Razpoložljivi so podatki o
nevarnosti jedkosti za kožo
za vse sestavine.

Da
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2.2.8.1.6.2 Premostitvena načela
Če zmes ni bila preizkušena za določitev njene možne jedkosti za kožo, vendar je dovolj podatkov
o posameznih sestavinah in podobnih preizkušenih zmeseh za ustrezno razvrstitev in določitev
embalažne skupine za zmes, se ti podatki uporabijo v skladu s premostitvenimi načeli, naštetimi
v nadaljevanju. S tem se zagotovi, da se v postopku razvrščanja pri opredelitvi nevarnosti zmesi
v kar največji možni meri uporabijo podatki, ki so na voljo.
(a)

Redčenje: če je preizkušena zmes razredčena z razredčilom, ki ne izpolnjuje meril za
razred 8 in ne vpliva na embalažno skupino drugih sestavin, se lahko nova razredčena
zmes razvrstiti v isto embalažno skupino kot izvorna preizkušena zmes.
OPOMBA: V nekaterih primerih lahko redčenje zmesi ali snovi povzroči povečanje jedkosti.
V tem primeru se to premostitveno načelo ne sme uporabiti.

(b)

Serijska izdelava: morebitna jedkost za kožo pri izdelani seriji zmesi, ki je bila preizkušena,
se uporablja kot ekvivalentna za druge nepreizkušene izdelane serije istega prodajnega
izdelka, če jih je izdelal ali katerega izdelavo je nadzoroval isti proizvajalec, razen če velja
utemeljena domneva, da bi lahko precejšnja sprememba proizvodnega postopka vplivala
na morebitno jedkost za kožo. V takem primeru je potrebna nova razvrstitev.

(c)

Koncentracija zmesi embalažne skupine I: če se preizkušena zmes, ki izpolnjuje merila za
uvrstitev v embalažno skupino I, koncentrira, se lahko bolj koncentrirana nepreizkušena
zmes uvrsti v embalažno skupino I brez dodatnega preizkušanja.

(d)

Interpolacija v okviru ene embalažne skupine: pri treh zmeseh (A, B in C) z enakimi
sestavinami, pri čemer sta bili zmesi A in B preizkušeni in sta v isti embalažni skupini snovi,
ki so jedke za kožo, in ima nepreizkušena zmes C enake sestavine razreda 8 kot zmesi A
in B, vendar ima koncentracijo sestavin razreda 8 na vmesni ravni med koncentracijama v
zmesi A in B, se zmes C razvrsti v isto embalažno skupino snovi, ki so jedke za kožo, kot
A in B.

(e)

Zmesi, ki imajo podobne sestavine, če:
(i)

sta zmesi: (A + B) in (C + B),

(ii)

je koncentracija sestavine B v obeh zmeseh enaka,

(iii)

je koncentracija sestavine A v zmesi (A + B) enaka koncentraciji sestavine C v zmesi
(C + B),

(iv)

so poznani podatki o jedkosti za kožo za sestavini A in C, ki so enakovredni za obe
sestavini, kar pomeni, da sta obe v isti embalažni skupini snovi, jedkih za kožo, in
ne vplivata na potencialno jedkost za kožo sestavine B.
Če je bila zmes (A + B) ali (C + B) že razvrščena na podlagi preizkusnih podatkov,
se lahko druga zmes razvrstiti v isto embalažno skupino.

2.2.8.1.6.3 Računska metoda, ki temelji na razvrščanju snovi
2.2.8.1.6.3.1 Če zmes ni bila preizkušena za določitev njene potencialne jedkosti za kožo in o podobnih
zmeseh ni na voljo dovolj podatkov, se za razvrstitev in določitev embalažne skupine zmesi
upoštevajo jedke lastnosti snovi.
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Uporaba računske metode je dovoljena samo, če ni sinergijskih učinkov, ki bi povzročili, da
postane zmes bolj jedka od seštevka njenih snovi. Ta omejitev velja samo, če je zmes razvrščena
v embalažno skupino II ali III.
2.2.8.1.6.3.2 Pri uporabi računske metode se upoštevajo vse sestavine razreda 8, ki so v koncentraciji ≥ 1 %,
in < 1 %, če so te sestavine še vedno pomembne za razvrstitev zmesi kot jedke za kožo.
2.2.8.1.6.3.3 Za ugotovitev, ali mora biti zmes, ki vsebuje jedke snovi, uvrščena med jedke zmesi in ji mora biti
določena embalažna skupina, je treba uporabiti računsko metodo iz shematskega prikaza na sliki
2.2.8.1.6.3.
2.2.8.1.6.3.4 Če je za snov, vpisano v tabelo A v poglavju 3.2 ali v posebni določbi, določena posebna mejna
koncentracija (SCL), se namesto splošnih mejnih koncentracij (GCL) uporablja ta mejna
koncentracija. To je predvsem v tistih primerih, v katerih se v prvem koraku za oceno snovi
embalažne skupine I uporabi 1 % in se za druge ustrezne korake s slike 2.2.8.1.6.3 uporabi 5 %.
2.2.8.1.6.3.5 Zaradi tega je treba formulo za seštevanje prilagoditi za vsak korak računske metode. To pomeni,
da se, kjer se uporablja, splošna mejna koncentracija nadomesti s posebno mejno koncentracijo,
določeno za snov(i) (SCLi), prilagojena formula pa je tehtano povprečje različnih mejnih
koncentracij, določenih za različne snovi v zmesi:

Pri tem je:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸�
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸� 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸�
��
� ��
��
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆�

ES xi = koncentracija snovi 1, 2 … i v zmesi, razvrščene v embalažno skupino x (I, II ali III),
GCL = splošna mejna koncentracija,
SCLi = posebna mejna koncentracija, določena za snov i.
Merilo za embalažno skupino je izpolnjeno, če je rezultat izračuna ≥ 1. Splošne mejne
koncentracije, ki jih je treba uporabiti za oceno pri vsakem koraku računske metode, so navedene
na sliki 2.2.8.1.6.3.
Primeri za uporabo zgoraj navedene formule so navedeni v opombi v nadaljevanju.
OPOMBA: Primeri za uporabo navedene formule
Primer 1: Zmes vsebuje eno jedko snov v 5-odstotni koncentraciji, razvrščeno v embalažno
skupino I brez posebne mejne koncentracije.
�

Izračun za embalažno skupino I: ������� � ��  razvrsti se v razred 8, embalažno skupino I.

Primer 2: Zmes vsebuje tri snovi, jedke za kožo; dve od njiju (A in B) imata posebni mejni
koncentraciji (konc.), za tretjo (C) velja splošna mejna koncentracija. Preostale zmesi ni treba
upoštevati:
Snov X v zmesi in
njena razvrstitev v
embalažno skupino
razreda 8

A, razvrščena v
embalažno skupino I

Posebna mejna
koncentracija
Koncentracija
(SCL) za
v zmesi, v %
embalažno
skupino I
3

30 %

16

Posebna mejna
koncentracija
(SCL) za
embalažno
skupino II

Posebna mejna
koncentracija (SCL)
za embalažno
skupino III

Je ni.

Je ni.
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20 %

10 %

Je ni.

10

Je ni.

Je ni.

Je ni.

ଷሺǤሻ

Izračun za embalažno skupino I:

ଷሺௌாௌூሻ

Merilo za embalažno skupino I ni izpolnjeno.

ଷሺǤሻ

Izračun za embalažno skupino II:

ହሺீாௌூூሻ

Merilo za embalažno skupino II ni izpolnjeno.

ଷሺǤሻ

Izračun za embalažno skupino III:

ଶሺǤሻ

ൌ Ͳǡʹ ൏ ͳ

ଶሺǤሻ

ൌ Ͳǡͺ ൏ ͳ

  

ଶሺௌாௌூሻ

  

ଵሺௌாௌூூሻ

ହሺீாௌூூூሻ

  

ଶሺǤሻ

ହሺீாௌூூூሻ



ଵሺǤሻ
ହீாௌூூூሻ
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ൌ ͵  ͳ

Merilo za embalažno skupino III je izpolnjeno, zmes se razvrsti v razred 8, embalažno skupino III.
Slika 2.2.8.1.6.3: Računska metoda
Zmes, ki vsebuje snovi razreda 8
Da

∑ ES Ii ≥ 1%

Ne

Da

∑ ES Ii ≥ 5%

∑ ES Ii + ∑ ES IIi ≥ 5%

Ne

Da

Ne

Da

∑ ES Ii + ∑ ES IIi +
∑ ES IIIi ≥ 5%

Da
Razred 8,
embalažna
skupina I
2.2.8.1.7

Razred 8,
embalažna
skupina III

Razred 8,
embalažna
skupina II

Ne
Razred 8,
se ne
uporablja

Če so snovi razreda 8 zaradi primesi razvrščene v druge skupine kot imensko navedene snovi v
tabeli A v poglavju 3.2, je treba te zmesi ali raztopine razvrstiti v vpise, v katere spadajo glede na
dejansko nevarnost.
OPOMBA: Za razvrstitev raztopin in zmesi (kot so pripravki in odpadki) glej tudi 2.1.3.
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Na podlagi meril, navedenih v odstavku 2.2.8.1.6, se lahko ugotovijo takšne lastnosti imensko
navedene snovi ali zmesi, ki vsebuje imensko navedeno snov, da zanjo ne veljajo določbe tega
razreda.
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 2.2.8.3 se v seznamu skupinskih oznak pri jedkih snoveh brez dodatnih nevarnosti in predmetih, ki vsebujejo
take snovi – predmeti C11 doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: »3547 PREDMETI, KI VSEBUJEJO
JEDKO SNOV, N.D.N.«.
V 2.2.9.1.3 se besedilo »2.2.9.1.4 do 2.2.9.1.14« nadomesti z besedilom »2.2.9.1.4 do 2.2.9.1.8, 2.2.9.1.10,
2.2.9.1.11, 2.2.9.1.13 in 2.2.9.1.14«.
V 2.2.9.1.7 se za prvim odstavkom doda nova opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Za UN 3536 LITIJEVE BATERIJE, VGRAJENE V TOVORNO PREVOZNO ENOTO, glej posebno
določbo 389 iz poglavja 3.3.«.
V 2.2.9.1.7 se na koncu pododstavka (e) pika nadomesti z vejico in dodata nova pododstavka (f) in (g), ki se
glasita:
»(f) litijeve baterije, ki vsebujejo primarne litijeve kovinske celice in litijeve ionske celice za ponovno
polnjenje, ki niso zasnovane za zunanje polnjenje (glej posebno določbo 387 iz poglavja 3.3.), morajo
izpolnjevati naslednje zahteve:

(g)

(i)

litijeve ionske celice za ponovno polnjenje se smejo polniti samo iz primarnih litijevih kovinskih
celic,

(ii)

z zasnovo mora biti izključena prenapolnitev litijevih ionskih celic za ponovno polnjenje,

(iii)

baterija je bila preizkušena kot primarna litijeva baterija,

(iv)

celice, ki sestavljajo baterijo, morajo ustrezati vrsti, za katero je bilo dokazano, da izpolnjuje
ustrezne zahteve preizkusov iz Priročnika preizkusov in meril, III. del, podrazdelek 38.3,

proizvajalci in distributerji celic ali baterij, proizvedenih po 30. juniju 2003, morajo dati na voljo povzetek
preizkusa, kot je določeno v Priročniku preizkusov in meril, III. del, podrazdelek 38.3, odstavek 38.3.5.«.

V 2.2.9.1.10.4.6.5 se zadnja poved spremeni tako, da se glasi: »V tem primeru se zmes razvrsti samo na
podlagi znanih sestavin.«.
V 2.2.9.1.14 se naslov spremeni tako, da se glasi »Druge snovi in predmeti, ki so med prevozom nevarni in
ne izpolnjujejo pogojev za druge razrede«.
V 2.2.9.1.14 se za besedilom »vozila, motorji in stroji z notranjim zgorevanjem,« doda nova vrstica z besedilom,
ki se glasi: »predmeti, ki vsebujejo različno nevarno blago,«.
V 2.2.9.1.14 se v opombi črta besedilo »UN št. 2071 gnojila, ki vsebujejo amonijev nitrat,«, besedilo », UN št.
3335 trdni letalski regulatorji, n.d.n., in UN št. 3363 nevarno blago v strojih ali nevarno blago v napravah« pa
se nadomesti z besedilom »in UN št. 3335 trdni letalski regulatorji, n.d.n.«.
V 2.2.9.2 se besedilo »310 ali 636 v poglavju« nadomesti z besedilom »310, 636 ali 670 iz poglavja«.
V 2.2.9.3 se pri litijevih baterijah – M4 doda nova zadnja vrstica z besedilom, ki se glasi: »3536 LITIJEVE
BATERIJE, VGRAJENE V TOVORNO PREVOZNO ENOTO, litijeve ionske baterije ali litijeve kovinske
baterije«.
V 2.2.9.3 se pri drugih snoveh in predmetih, ki so med prevozom nevarni in ne izpolnjujejo pogojev za druge
razrede – M11 se po naraščajočih UN št. dodajo novi vpisi, ki se glasijo:
»2071 GNOJILO NA OSNOVI AMONIJEVEGA NITRATA
18
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3363 NEVARNO BLAGO V STROJIH ali
3363 NEVARNO BLAGO V NAPRAVAH
3548 PREDMETI, KI VSEBUJEJO RAZLIČNO NEVARNO BLAGO, N.D.N.«.
V 2.2.9.3 se besedilo »S tem razvrstitvenim kodom ni nobene skupinske oznake. Vanj so uvrščene samo snovi
in predmeti razreda 9 iz tabele A v poglavju 3.2:« nadomesti z besedilom: »Določbe za razred 9 tega
razvrstitvenega koda veljajo samo za snovi in predmete, navedene v tabeli A poglavja 3.2:«.
Poglavje 3.1
V 3.1.2.2 se prva poved spremeni tako, da se glasi: »Če je pod eno UN številko navedena kombinacija več
uradnih imen blaga za prevoz in so ta ločena z "in" ali "ali", napisanim z malimi črkami, ali so ločena z vejicami,
se v prevozni listini in oznakah na tovorih navede samo najustreznejše uradno ime blaga za prevoz.«. Druga
poved se črta.
V 3.1.2.6 (a) se za besedilom »poglavja 3.3,« doda besedilo »7.1.7,«.
V 3.1.2.6 pododstavek (b) postane pododstavek (c) in doda se nov pododstavek (b), ki se glasi:
»(b) razen če nista z velikimi tiskanimi črkami že vključeni v imenu, navedenem v koloni (2) tabele A v
poglavju 3.2, se besedi "NADZOR TEMPERATURE" dodata na koncu uradnega imena blaga za
prevoz,«.
V 3.1.2.8.1.2 se besedilo prve in druge povedi spremeni tako, da se gasi: »Če je zmes nevarnega blaga ali so
predmeti, ki vsebujejo nevarno blago, opisani z "N.D.N." ali "splošnimi" imeni, pri katerih je v koloni (6) tabele
A v poglavju 3.2 navedena posebna določba 274, ni treba navesti več kot dveh sestavin, ki sta prevladujoči za
določitev nevarne(ih) lastnosti zmesi ali predmetov, razen nadzorovanih snovi, če notranja zakonodaja ali
mednarodna konvencija prepoveduje njihovo razkritje.«.
V 3.1.2.8.1.3 se na koncu dosedanjega besedila pika nadomesti z vejico in doda nova vrstica z besedilom, ki
se glasi:
»UN 3540 PREDMETI, KI VSEBUJEJO VNETLJIVO TEKOČINO, N.D.N (pirolidin).«.
Poglavje 3.2
V 3.2.1 se v pojasnjevalnem besedilu za stolpec (3b) v predzadnji alineji črta navedba », 8«, za njo pa se doda
nova alineja, ki se glasi:
»–
za nevarne snovi ali predmete razreda 8 je kod opisan v 2.2.8.1.4.1,«.
V 3.2.1 se v pojasnjevalnem besedilu za stolpec (9a) v tretji alineji za besedilom »s črko "L"« doda besedilo
»ali črkama "LL"«, (dvakrat).
V 3.2.1 se v pojasnjevalnem besedilu za stolpec (15) doda nova druga poved, ki se glasi: »Če prevozna
skupina ni določena, je to označeno z znakom "–".«.
Tabela A
Pri UN št. 0349, 0367, 0384 in 0481 se v stolpcu (6) doda številka »347«.
Pri UN št. 0509 se v stolpcu (9b) doda besedilo »MP24«.
Pri UN št. 1002, 1006, 1013, 1046, 1056, 1058, 1065, 1066, 1080, 1952, 1956, 2036, 3070, 3163, 3297, 3298
in 3299 se v stolpcu (6) doda številka »660«.
Pri UN št. 1011, 1049, 1075, 1954, 1965, 1969, 1971, 1972 in 1978 se v stolpcu (6) doda številka »392« in
črta številka »660«.
Pri UN št. 1011, 1075, 1965, 1969 in 1978 se v stolpcu (6) doda številka »674«.
Pri UN št. 1043, 3166 in 3171 se v stolpcu (15) doda navedba:
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»–
(–)«.
Pri UN št. 1202 se pri drugem vpisu v stolpcu (2) besedilo »EN 590:2013 + AC:2014« nadomesti z besedilom
»EN 590:2013 + A1:2017« (dvakrat).
Pri UN št. 1363, 1386, 1398, 1435, 2217 in 2793 se v stolpcu (10) doda besedilo »BK2«.
Pri UN št. 1744 se v stolpcu (13) doda besedilo »TU43«.
Pri UN št. 1755, embalažni skupini II in III, 1778, embalažna skupina II, 1779, embalažna skupina II, 1788,
embalažni skupini II in III, 1789, embalažni skupini II in III, 1791, embalažni skupini II in III, 1803, embalažna
skupina II, 1805, embalažna skupina III, 1814, embalažni skupini II in III, 1819, embalažni skupini II in III, 1824,
embalažni skupini II in III, 1830, embalažna skupina II, 1832, embalažna skupina II, 1840, embalažna skupina
III, 1906, embalažna skupina II, 2031, embalažna skupina II, 2581, embalažna skupina III, 2582, embalažna
skupina III, 2586, embalažna skupina III, 2693, embalažna skupina III, 2796, embalažna skupina II, 3264,
embalažni skupini II in III ter 3266, embalažni skupini II in III se v stolpcu (13) doda besedilo »TU42«.
Pri UN št. 2031 se pri drugem vpisu v stolpcu (18) doda besedilo »CV24«.
Pri UN št. 2067 se v stolpcu (2) besedilo spremeni tako, da se glasi »GNOJILO NA OSNOVI AMONIJEVEGA
NITRATA«, v stolpcu (6) pa se črta številka »186«.
Pri UN št. 2071 se v stolpcu (2) besedilo spremeni tako, da se glasi »GNOJILO NA OSNOVI AMONIJEVEGA
NITRATA«, črta se besedilo »NE SPADA V ADR«, v stolpcu (6) pa se doda številka »193«.
Pri UN št. 2381 se v stolpcu (11) črta besedilo »TP39«.
Pri UN št. 3090, 3091, 3480 in 3481 se v stolpcu (6) doda številka »387«, v stolpcu (8) se za besedilom »P910«
doda besedilo »P911«, za besedilom »LP904« pa se doda besedilo »LP905 LP906«.
Pri UN št. 3091 in 3481 se v stolpcu (6) doda številka »670« in črta številka »636«.
Pri UN št. 3148 se v stolpcu (11) črta besedilo »TP38«.
Pri UN št. 3166 se v stolpcu (6) črtata številki »312« in »385«.
Pri UN št. 3166 in 3171 se v stolpcu (6) doda številka »388«.
Pri UN št. 3171 se v stolpcu (6) črta številka »240«.
Pri UN št. 3223 in 3224 se v stolpcu (9a) doda besedilo »PP94 PP95«.
Pri UN št. 3302 se v stolpcu (2) za dosedanjim besedilom doda navedba », STABILIZIRAN«, v stolpcu (6) se
doda številka »386«, v stolpcu (16) se doda besedilo »V8«, v stolpcu (19) pa besedilo »S4«.
Pri UN št. 3316 se črta vpis za embalažno skupino III, pri vpisu za embalažno skupino II se v stolpcu (4) črta
navedba »II«, v stolpcu (6) se doda številka »671«, v stolpcu (15) pa se številka »2« nadomesti z besedilom
»Glej PD 671«.
Pri UN št. 3359 in 3373 (oba vpisa) se v zgornji polovici v stolpcu (15) doda simbol »–«.
Vpis za UN št. 3363 se spremeni tako, da se glasi:
(1)

(2)

»3363 NEVARNO BLAGO V
STROJIH ali
NEVARNO BLAGO V
NAPRAVAH

(3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b)
9 M11

9 301
672

20

0

(8)

E0 P907«.

(9a) (9b) (10) (11)

(12) – (20)
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Pri UN št. 3528 se v stolpcu (15) doda navedba:
»–
(D)«.
Pri UN št. 3529 se v stolpcu (15) doda navedba:
»–
(B)«.
Pri UN št. 3530 se v stolpcu (15) doda navedba:
»–
(E)«.
Na ustrezno mesto po naraščajočih UN številkah in po potrebi embalažni skupini v stolpcu (4) se dodajo novi
vpisi:

21

(2)

22

3540 PREDMETI, KI
VSEBUJEJO
VNETLJIVO
TEKOČINO,
N.D.N.

3

2

2

2

9

F3

6T

6A

6F

M4

II

I

0

(8)

E5 P002
IBC99

(7a) (7b)

389

Glej
274
5.2.2.1.12 667

Glej
274
5.2.2.1.12 667

Glej
274
5.2.2.1.12 667

0

0

0

0

0

E0 P006
LP03

E0 P006
LP03

E0 P006
LP03

E0 P006
LP03

E0

274 500 g E4 P002
IBC08

274

(6)

Glej
274
5.2.2.1.12 667

9

+4.1

6.1

+4.1

6.1

(5)

B4

(9a)

(12)

(13)
AT

1 V10
(C/E)

(14) (15) (16) (17)

4
(E)

4
(E)

4
(E)

4
(E)

–

(E)

MP10 T3 TP33 SGAH TU15 AT
2
TE19
(D/E) V11

MP18 T6 TP33

(9b) (10) (11)

CV13
CV28

CV13
CV28

CV13
CV28

CV13
CV28

CV13
CV28

CV1
CV13
CV28

(18)

S9
S19

64

S9 664
S14

(19) (20)
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3539 PREDMETI, KI
VSEBUJEJO
STRUPEN PLIN,
N.D.N.

3538 PREDMETI, KI
VSEBUJEJO
NEVNETLJIV,
NESTRUPEN
PLIN, N.D.N.

3537 PREDMETI, KI
VSEBUJEJO
VNETLJIV PLIN,
N.D.N.

3536 LITIJEVE
BATERIJE,
VGRAJENE V
TOVORNO
PREVOZNO
ENOTO, litijeve
ionske baterije ali
litijeve kovinske
baterije

TF3

TF3

(4)

Št.

6.1

6.1

(3a) (3b)
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3535 STRUPENA
TRDNA SNOV,
VNETLJIVA,
ANORGANSKA,
N.D.N.

»3535 STRUPENA
TRDNA SNOV,
VNETLJIVA,
ANORGANSKA,
N.D.N.

(1)
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(2)

4.1
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3548 PREDMETI, KI
VSEBUJEJO
RAZLIČNO
NEVARNO
BLAGO, N.D.N.

O3

W3

9

8

6.1

M11

C11

T10

5.2 P1 ali
P2

5.1

4.3

(4)

(6)

Glej
274
5.2.2.1.12 667

Glej
274
5.2.2.1.12 667

Glej
274
5.2.2.1.12 667

Glej
274
5.2.2.1.12 667

Glej
274
5.2.2.1.12 667

Glej
274
5.2.2.1.12 667

Glej
274
5.2.2.1.12 667

Glej
274
5.2.2.1.12 667

(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

(8)

E0 P006
LP03

E0 P006
LP03

E0 P006
LP03

E0 P006
LP03

E0 P006
LP03

E0 P006
LP03

E0 P006
LP03

E0 P006
LP03

(7a) (7b)

(9a)

(9b) (10) (11)

(12)

(13)

4
(E)

4
(E)

4
(E)

4
(E)

4
(E)

4
(E)

4
(E)

4
(E)

(14) (15) (16) (17)

CV13
CV28«.

CV13
CV28

CV13
CV28

CV13
CV28

CV13
CV28

CV13
CV28

CV13
CV28

CV13
CV28

(18)

(19) (20)

Št.

3547 PREDMETI, KI
VSEBUJEJO
JEDKO SNOV,
N.D.N.

3546 PREDMETI, KI
VSEBUJEJO
STRUPENO
SNOV, N.D.N.

3545 PREDMETI, KI
VSEBUJEJO
ORGANSKI
PEROKSID,
N.D.N.

3544 PREDMETI, KI
VSEBUJEJO
OKSIDIRAJOČO
SNOV, N.D.N.

3543 PREDMETI, KI
VSEBUJEJO
SNOV, KI PRI
STIKU Z VODO
TVORI
VNETLJIVE
PLINE, N.D.N.

S6

F4

(3a) (3b)

3542 PREDMETI, KI
4.2
VSEBUJEJO
SAMOVNETLJIVO
SNOV, N.D.N.

3541 PREDMETI, KI
VSEBUJEJO
VNETLJIVO
TRDNO SNOV,
N.D.N.

(1)
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Poglavje 3.3
V 3.3.1 se:
–
v tretji povedi besedilo »poškodovane litijeve baterije« nadomesti z besedilom »LITIJEVE BATERIJE
ZA ODLAGANJE«,
–
posebna določba 186 spremeni tako, da se glasi:
»186 (Črtano)«,
–
v posebni določbi 188 (a) in (b) doda nova opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Če se litijeve baterije, ki so v skladu z 2.2.9.1.7 (f), prevažajo v skladu s to posebno določbo,
skupna vsebnost litija vseh litijevih kovinskih celic, ki jih vključuje baterija, ne sme presegati 1,5 g,
skupna moč vseh litijevih ionskih celic, ki jih vsebuje baterija, pa ne sme presegati 10 Wh (glej posebno
določbo 387).«,
–
v posebni določbi 188 (c) besedilo »2.2.9.1.7 (a) in (e)« nadomesti z besedilom »2.2.9.1.7 (a), (e), (f),
če se uporablja, in (g)«,
–
v posebni določbi 188 (d) besedilo »zaščitene pred morebitnim kratkim stikom in iz istega razloga ločene
od prevodnih materialov« nadomesti z besedilom »zaščitene pred morebitnim kratkim stikom in iz istega
razloga ločene od električno prevodnih materialov«,
–
v posebni določbi 188 (f) na koncu vejica nadomesti s piko in doda besedilo, ki se glasi:
»Če so tovorki v ovojni embalaži, mora biti oznaka za litijevo baterijo jasno vidna ali prikazana na zunanji
strani ovojne embalaže, ovojna embalaža pa mora biti označena z napisom "OVOJNA EMBALAŽA".
Črke napisa "OVOJNA EMBALAŽA" morajo biti visoke vsaj 12 mm,

–
–
–
–

OPOMBA: Za tovorke, ki vsebujejo litijeve baterije, pakirane v skladu z določbami ICAO tehničnih
navodil, 4. del, poglavje 11, navodilo za pakiranje 965 ali 968, razdelek IB, ki imajo oznako, kot je
prikazana v 5.2.1.9 (oznaka za litijeve baterije), in nalepko nevarnosti, prikazano v 5.2.2.2.2, vzorec št.
9A, se šteje, da izpolnjujejo določbe te posebne določbe.«,
v posebni določbi 188 v prvem odstavku za pododstavkom (h) doda nova poved, ki se glasi: »Izraz
"oprema", ki se uporablja v tej posebni določbi, pomeni napravo, ki ji bodo litijeve celice ali baterije
zagotavljale električni tok za delovanje.«,
posebna določba 240 spremeni tako, da se glasi:
»240 (Črtano)«,
v posebni določbi 250 (a) besedilo »Tehničnih navodil ICAO (glej dodatek S-3-8)« nadomesti z
besedilom »ICAO tehničnih navodil«,
v posebni določbi 251 v prvem odstavku zadnja poved nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Takšna oprema sme vsebovati samo nevarno blago, ki je dovoljeno kot:
(a)

izvzeta količina, ki ne presega količin, navedenih v kodi v stolpcu (7b) tabele A v poglavju 3.2, če
sta neto količina na notranjo embalažo in neto količina na tovorek, kot je predpisano v 3.5.1.2 in
3.5.1.3, ali

(b)
–
–
–
–

–

omejena količina, kot je navedena v stolpcu (7a) tabele A v poglavju 3.2, če neto količina na
notranjo embalažo ne presega 250 ml ali 250 g.«,
v posebni določbi 251 v drugem odstavku črta zadnja poved,
v posebni določbi 251 v tretjem odstavku doda nova prva poved, ki se glasi: »V prevozni listini, kot je
določena v 5.4.1.1.1, mora biti navedena tista embalažna skupina, v katero spada najnevarnejša snov,
ki jo oprema vsebuje.«,
v posebni določbi 290 besedilo »Če radioaktivni material« nadomesti z besedilom »Če radioaktivna
snov«, besedilo »za radioaktivni material« se nadomesti z besedilom »za radioaktivno snov«, beseda
»materiala« pa se nadomesti z besedo »snovi«.
posebna določba 307 spremeni tako, da se glasi:
»307 Vpis se lahko uporablja samo za gnojila na osnovi amonijevega nitrata. Razvrščena morajo biti v
skladu s postopkom, določenim v Priročniku preizkusov in meril, III. del, razdelek 39, v skladu z
omejitvami iz 2.2.51.2.2, trinajsta in štirinajsta alineja. Kadar se v navedenem razdelku 39 uporabi
izraz "pristojni organ", ta pomeni pristojni organ države porekla. Če država porekla ni
pogodbenica ADR, mora razvrstitev in pogoje za prevoz potrditi pristojni organ prve države
pogodbenice ADR, v katero ali skozi katero bo pošiljka prepeljana.«,
v posebni določbi 310 v prvem odstavku besedilo »celicami in baterijami« nadomesti z besedilom
»celicami ali baterijami«, besedilo »celic in baterij« se nadomesti z besedilom »celic ali baterij«, besedilo
»P910 iz 4.1.4.1.« pa z besedilom »P910 iz 4.1.4.1 oziroma LP905 iz 4.1.4.3.«,
24
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posebna določba 312 spremeni tako, da se glasi:
»312 (Črtano)«,
v posebni določbi 363 dodata novi uvodni povedi, ki se glasita: »Vpis se lahko uporablja samo, če so
izpolnjeni pogoji iz te posebne določbe. Ne uporabljajo se nobene druge zahteve ADR.«,
v posebni določbi 363 (f) se beseda »zahteve« nadomesti z besedo »določbe«,
v posebni določbi 363 (g) črta uvodna poved, dosedanji pododstavki (i) do (vi) pa postanejo pododstavki
(g) do (l),
v posebni določbi 363 (l) (dosedanji (g) (vi)) spremeni tako, da se glasi:
»(l) Če motor ali stroj vsebuje več kot 1 000 l tekočega goriva (za UN št. 3528 in 3530) ali če ima
rezervoar za gorivo prostornino več kot 1 000 l (za UN št. 3529):
–

se zahteva prevozna listina v skladu s 5.4.1. Prevozna listina mora vsebovati dodatno
navedbo, ki se glasi: “Prevoz v skladu s posebno določbo 363”,

–

–
–

če je vnaprej znano, da bo prevoz potekal skozi predor, za katerega veljajo omejitve
prevoza nevarnega blaga, mora biti prevozna enota označena z oranžnimi tablami v skladu
s 5.3.2, veljajo pa tudi omejitve za predore v skladu z 8.6.4.«,
v posebni določbi 363 doda nov pododstavek (m), ki se glasi:
»(m)
Izpolnjene morajo biti zahteve, določene v navodilu za pakiranje P005 iz 4.1.4.1.«,
v posebni določbi 376 besedilo za tretjim odstavkom spremeni tako, da se glasi:
»Celice in baterije se morajo pakirati v skladu z navodilom za pakiranje P908 iz 4.1.4.1 oziroma LP904
iz 4.1.4.3.
Celice in baterije, za katere je ugotovljeno, da so poškodovane ali pokvarjene in bi se med običajnimi
prevoznimi pogoji hitro razgradile, nevarno reagirale, ustvarjale plamen ali sproščale nevarno toploto,
nevarne strupene, jedke ali vnetljive pline ali hlape, se morajo pakirati in prevažati v skladu z navodilom
za pakiranje P911 iz 4.1.4.1 oziroma LP906 iz 4.1.4.3. Pristojni organ katere koli pogodbenice ADR
lahko dovoli druge pogoje za pakiranje in/ali prevoz, lahko pa tudi prizna odobritev pristojnega organa
države, ki ni pogodbenica ADR, če je bila odobritev dana v skladu s postopki, ki veljajo po RID, ADR,
ADN, IMDG Code ali ICAO tehničnimi navodili. V obeh primerih se celice in baterije razvrstijo v prevozno
skupino 0.
Tovorki morajo biti označeni z napisom "POŠKODOVANE/POKVARJENE LITIJEVE IONSKE
BATERIJE" oziroma "POŠKODOVANE/POKVARJENE LITIJEVE KOVINSKE BATERIJE".
Prevozna listina mora vsebovati navedbo "Prevoz v skladu s posebno določbo 376".

–
–
–
–
–

Prevoz mora spremljati kopija odobritve pristojnega organa, če je bila izdana.«,
v posebni določbi 377 v drugem odstavku besedilo »zahteve odstavka 2.2.9.1.7 (a) do (e)« nadomesti
z besedilom »določbe iz 2.2.9.1.7 (a) do (g)«,
posebna določba 385 spremeni tako, da se glasi:
»385 (Črtano)«,
v posebni določbi 386 za besedilom »2.2.41.1.17,« doda besedilo »7.1.7,«,
za posebno določbo 386 besedilo »387-499 (Rezervirano)«, nadomesti z besedilom »393–499
(Rezervirano)«,
posebna določba 636 spremeni tako, da se glasi:
»636 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, 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, skupaj z drugimi nelitijevimi
celicami ali baterijami ali brez njih, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a)

celice in baterije so pakirane v skladu z navodilom za pakiranje P909 iz 4.1.4.1, razen
dodatnih zahtev 1 in 2,

(b)

uvedeni sistem zagotavljanja kakovosti zagotavlja, da skupna količina litijevih celic ali
baterij na prevozno enoto ne presega 333 kg,
25
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OPOMBA: Skupna količina litijevih celic in baterij v tovoru se lahko oceni s statistično
metodo, ki je vključena v sistem zagotavljanja kakovosti. Izvod zapisov iz sistema
zagotavljanja kakovosti je treba na zahtevo poslati pristojnemu organu.
(c)

–

–

–

tovorki so označeni z napisom "LITIJEVE BATERIJE ZA ODLAGANJE" oziroma "LITIJEVE
BATERIJE ZA RECIKLIRANJE".«,
posebna določba 660 spremeni tako, da se glasi:
»660 Pri prevozu sistemov za shranjevanje plina kot goriva, zasnovanih in odobrenih za vgradnjo v
motorna vozila, ki vsebujejo ta plin, ni treba upoštevati določb iz 4.1.4.1 in poglavja 6.2, če se
prevažajo zaradi odlaganja, recikliranja, popravila, pregleda, vzdrževanja ali od mesta izdelave
do obrata, kjer vozila sestavljajo, če so izpolnjeni pogoji iz posebne določbe 392. To velja tudi za
zmesi plinov, za katere velja posebna določba 392, in pline iz skupine A, za katere velja ta
posebna določba.«,
v posebni določbi 666 prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za vozila in opremo na baterijski pogon, na katere se nanaša posebna določba 388, kadar se prevažajo
kot tovor, ter za nevarno blago, ki ga vozila in oprema vsebujejo in je potrebno za njihovo obratovanje,
ne veljajo druge določbe ADR, če so izpolnjeni ti pogoji:«,
v posebni določbi 667 v odstavkih (a), (b) in (b) (ii) besedi »ali stroj« nadomestita z besedilom », stroj
ali predmet«, v odstavku (b) (i) se besedi »ali stroji« nadomestita z besedilom », stroji ali predmeti« in
doda nov odstavek (c), ki se glasi:
»(c) Postopki, opisani v (b), se uporabljajo tudi za poškodovane litijeve celice ali baterije, vgrajene v
poškodovana ali okvarjena vozila, motorje, stroje ali predmete.«.

V 3.3.1 se na ustrezno mesto po naraščajočih številkah dodajo nove posebne določbe, ki se glasijo:
»193 Ta vpis se lahko uporablja samo za sestavljena gnojila na osnovi amonijevega nitrata. Razvrstiti se
morajo v skladu s postopkom, določenim v Priročniku preizkusov in meril, III. del, razdelek 39. Za gnojila,
ki ustrezajo merilom za to UN številko, zahteve iz ADR ne veljajo.
301

Ta vpis se uporablja samo za stroje ali naprave, ki vsebujejo nevarno blago kot ostanek ali kot sestavni
del stroja ali naprave. Ne sme se uporabljati za stroje ali naprave, za katere že obstaja uradno ime blaga
v tabeli A v poglavju 3.2. Stroji in naprave, ki se prevažajo pod tem vpisom, smejo vsebovati samo
nevarno blago, ki ga je dovoljeno prevažati v skladu z določbami poglavja 3.4 (omejene količine).
Količina nevarnega blaga v strojih ali napravah ne sme presegati količine, določene v stolpcu (7a) tabele
A v poglavju 3.2 za vsako posamezno vsebovano nevarno blago. Če stroj ali naprava vsebuje več kot
eno nevarno blago, mora biti vsako posamezno nevarno blago zaprto tako, da se prepreči, da bi med
prevozom nevarno reagiralo med seboj (glej 4.1.1.6). Če je treba zagotoviti, da tekoče nevarno blago
ostane v svoji predvideni postavitvi, morata biti smerni puščici v skladu s 5.2.1.10 nameščeni na vsaj
dveh nasprotnih navpičnih straneh tako, da puščici kažeta v pravilni smeri.
OPOMBA: V tej posebni določbi sklicevanje na "uradno ime blaga, ki že obstaja" izključuje posebne
n.d.n. vpise za UN št. 3537 do 3548.

387

Litijeve baterije v skladu z 2.2.9.1.7 (f), ki vsebujejo primarne litijeve kovinske celice in litijeve ionske
celice, ki jih je mogoče znova napolniti, se uvrstijo v UN št. 3090 oziroma 3091. Če se takšne litijeve
baterije prevažajo v skladu s posebno določbo 188, skupna vsebnost litija vseh litijevih kovinskih celic,
ki jih vključuje baterija, ne sme presegati 1,5 g, skupna moč vseh litijevih ionskih celic, ki jih vsebuje
baterija, pa ne sme presegati 10 Wh.

388

Vpisi z UN št. 3166 veljajo za vozila z motorji z notranjim zgorevanjem na vnetljivo tekočino ali plin ali
na gorivne celice.
Vozila z motorjem z gorivno celico se uvrstijo v UN 3166 VOZILO Z GORIVNO CELICO NA VNETLJIV
PLIN oziroma UN 3166 VOZILO Z GORIVNO CELICO NA VNETLJIVO TEKOČINO. Vpisa vključujeta
hibridna električna vozila, ki jih hkrati poganjata gorivna celica in motor z notranjim zgorevanjem z
mokrimi, natrijevimi, litijevimi kovinskimi ali litijevimi ionskimi baterijami in se prevažajo z vgrajeno
baterijo ali baterijami.
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Druga vozila, ki imajo motor z notranjim zgorevanjem, se uvrstijo v UN 3166 VOZILO NA VNETLJIV
PLIN oziroma UN št. 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 in se prevažajo z vgrajeno baterijo ali baterijami.
Če vozilo poganja motor z notranjim zgorevanjem na vnetljivo tekočino in vnetljiv plin, se uvrsti v UN
3166 VOZILO NA VNETLJIV PLIN.
Vpis UN 3171 velja samo za vozila, ki jih poganjajo mokre, natrijeve, litijeve kovinske ali litijeve ionske
baterije, in za opremo, ki jo poganjajo mokre ali natrijeve baterije, ki se prevažajo z vgrajenimi baterijami.
Za namen te posebne določbe so vozila naprave na lastni pogon, namenjene za prevoz ene ali več
oseb ali blaga. Primeri takih vozil so avtomobili, motorji, skuterji, tri- in štirikolesna vozila ali motorji,
tovornjaki, lokomotive, kolesa (kolesa s pedali z motorjem) in druga vozila te vrste (na primer
samouravnoteževalna vozila ali vozila, ki niso opremljena z najmanj enim sedežnim mestom), invalidski
vozički, traktorji za trato, samovozeča kmetijska in gradbena oprema, čolni in letala. Vključena so tudi
vozila, ki se prevažajo v embalaži. V tem primeru se lahko nekateri deli vozila ločijo od okvirja, da se
prilagodijo embalaži.
Primeri opreme so vrtne kosilnice, čistilni stroji ali modeli plovil in modeli letal. Oprema na litijeve
kovinske ali litijeve ionske baterije se uvrsti v UN 3091 LITIJEVE KOVINSKE BATERIJE, VSEBOVANE
V OPREMI, ali UN 3091 LITIJEVE KOVINSKE BATERIJE, PAKIRANE Z OPREMO, ali UN 3481
LITIJEVE IONSKE BATERIJE, VSEBOVANE V OPREMI, ali UN 3481 LITIJEVE IONSKE BATERIJE,
PAKIRANE Z OPREMO.
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 drugače ni predmet ADR. Litijeve baterije
pa morajo izpolnjevati določbe iz 2.2.9.1.7, razen če ni drugače določeno v posebni določbi 667.
Če je litijeva baterija, ki je vgrajena v vozilo ali opremo, poškodovana ali pokvarjena, se mora vozilo ali
oprema prevažati v skladu s pogoji, določenimi v posebni določbi 667 (c).
389

Vpis se uporablja samo za tovorne prevozne enote, ki imajo vgrajene litijeve ionske baterije ali litijeve
kovinske baterije in so namenjene za zagotavljanje zunanje energije enoti. Litijeve baterije morajo
ustrezati določbam iz 2.2.9.1.7 (a) do (g) in vsebovati potrebne sisteme za preprečitev čezmernega
polnjenja in praznjenja med baterijami.
Baterije morajo biti varno pritrjene na notranjo strukturo tovorne prevozne enote (npr. z namestitvijo na
nosilcih, v omarici ipd.) tako, da se preprečijo kratki stiki, naključno delovanje in veliki premiki glede na
tovorno prevozno enoto ob udarcih, obremenitvah in tresljajih, ki se običajno pojavijo med prevozom.
Nevarno blago, ki je nujno za varno in pravilno delovanje tovorne prevozne enote (npr. protipožarni in
klimatski sistemi), mora biti pravilno zavarovano ali vgrajeno v tovorno prevozno enoto in drugače ni
predmet ADR. Nevarno blago, ki ni nujno za varno in pravilno delovanje tovorne prevozne enote, se ne
sme prevažati v tovorni prevozni enoti.
Za baterije v tovorni prevozni enoti ne veljajo zahteve glede označevanja z oznakami ali nalepkami.
Tovorna prevozna enota mora biti označena z oranžnimi tablami v skladu s 5.3.2.2 in tablami (velikimi
nalepkami) nevarnosti v skladu s 5.3.1.1 na dveh nasprotnih straneh.

390

(Rezervirano)

391

(Rezervirano)

392

Pri prevozu sistemov za shranjevanje plina kot goriva, zasnovanih in odobrenih za vgradnjo v motorna
vozila, ki vsebujejo ta plin, ni treba uporabljati določb iz 4.1.4.1 in poglavja 6.2, če se prevažajo zaradi
odlaganja, recikliranja, popravila, pregleda, vzdrževanja ali od mesta izdelave do obrata, kjer vozila
sestavljajo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
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Sistemi za shranjevanje plina kot goriva morajo ustrezati veljavnim standardom ali predpisom o
rezervoarjih za gorivo za vozila. Primeri veljavnih standardov in predpisov:

Posode za utekočinjeni naftni plin (UNP)
Pravilnik UN št. 67,
sprememba 2

Enotne določbe o:
I. homologaciji posebne opreme vozil, ki za pogon uporabljajo
utekočinjene naftne pline,
II. homologaciji vozil kategorij M in N, opremljenih s posebno
opremo za uporabo utekočinjenih naftnih plinov v pogonskem
sistemu, glede na vgradnjo te opreme

Pravilnik UN št. 115

Enotne določbe o odobritvi:
I. posebnih sistemov za naknadno vgradnjo v motorna vozila,
ki omogočajo uporabo UNP (utekočinjenega naftnega plina)
v pogonskem sistemu teh vozil,
II. posebnih sistemov za naknadno vgradnjo v motorna vozila,
ki omogočajo uporabo SZP (stisnjenega zemeljskega plina) v
pogonskem sistemu teh vozil

Posode za stisnjeni zemeljski plin (SZP) in utekočinjeni zemeljski plin (UZP)
Pravilnik UN št. 110

Enotne določbe o odobritvi:
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 UN št. 115

Enotne določbe o odobritvi:
I. posebnih sistemov za naknadno vgradnjo v motorna vozila,
ki omogočajo uporabo UNP (utekočinjenega naftnega plina)
v pogonskem sistemu teh vozil,
II. posebnih sistemov za naknadno vgradnjo v motorna vozila,
ki omogočajo uporabo SZP (stisnjenega zemeljskega plina) v
pogonskem sistemu teh vozil

ISO 11439:2013

Plinske jeklenke – Visokotlačne jeklenke za zemeljski plin za
pogon motornih vozil, vgrajene na vozilo

Serija ISO 15500

Cestna vozila – Deli gorivnega sistema na stisnjeni zemeljski
plin (SZP) – več delov, kot je ustrezno

ANSI NGV 2

Posode za gorivo vozil na stisnjeni zemeljski plin

CSA B51 Del 2:2014

Kod za kotel, tlačno posodo in tlačni cevovod – del 2, Zahteve
za visokotlačne jeklenke za hrambo goriva za pogon motornih
vozil, vgrajene na vozilo

Tlačne posode za vodik
Globalni tehnični predpisi
(GTR) št. 13

Globalni tehnični predpisi za vozila na vodik in gorivne celice
(ECE/TRANS/180/Add.13).

ISO/TS 15869:2009

Plinasti vodik in vodikove zmesi – rezervoarji za gorivo
kopenskih vozil
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Uredba (ES) št. 79/2009

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

Uredba (EU) št. 406/2010

Uredba Komisije (EU) št. 406/2010 z dne 26. aprila 2010 o
izvajanju Uredbe (ES) št. 79/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta o homologaciji motornih vozil s pogonom na vodik

Pravilnik UN št. 134

Enotne določbe glede odobritve motornih vozil in njihovih
sestavnih delov v zvezi z varnostjo vozil s pogonom na vodik
(HFCV)

CSA B51 Del 2: 2014

Kod za kotel, tlačno posodo in tlačni cevovod – del 2: Zahteve
za visokotlačne jeklenke za hrambo goriva za pogon motornih
vozil, vgrajene na vozilo

515

Posode za plin, zasnovane in izdelane v skladu s prejšnjimi različicami ustreznih standardov ali
predpisov za posode za plin za motorna vozila, ki so veljali v času homologacije vozil, za katera
so bile posode za plin zasnovane in izdelane, se lahko še naprej prevažajo.
(b)

Sistemi za shranjevanje plina kot goriva morajo biti neprepustni in ne smejo imeti znakov zunanje
poškodbe, ki bi lahko vplivala na njihovo varnost.
OPOMBA 1: Merila je mogoče najti v standardu ISO 11623:2015 Plinske jeklenke – Kompozitni
materiali – Periodični pregledi in preskusi (ali ISO 19078:2013 Plinske jeklenke – Pregled
vgradnje jeklenk in prekvalifikacija visokotlačnih jeklenk za zemeljski plin za pogon motornih vozil,
vgrajenih na vozilo).
OPOMBA 2: Če sistemi za shranjevanje plina kot goriva niso neprepustni ali so prenapolnjeni ali
imajo poškodbo, ki bi lahko vplivala na njihovo varnost (npr. v primeru odpoklica zaradi varnosti),
se smejo prevažati samo v zasilnih tlačnih posodah, ki so v skladu z ADR.

(c)

Če je sistem za shranjevanje plina kot goriva opremljen z dvema ali več zaporedno vgrajenimi
ventili, morata biti dva ventila zaprta tako, da sta med običajnimi prevoznimi pogoji neprepustna
za plin. Če obstaja samo en ventil ali le eden deluje, morajo biti vse odprtine razen odprtine
naprave za razbremenitev tlaka zaprte tako, da so med običajnimi prevoznimi pogoji neprepustne
za plin.

(d)

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

(e)

Ventili morajo biti zavarovani po eni od metod, opisanih v 4.1.6.8 (a) do (e).

(f)

Sistemi za shranjevanje plina kot goriva ne smejo biti napolnjeni več kot do 20 % njihove
nominalne stopnje polnjenja oziroma nominalnega delovnega tlaka, razen v primeru njihove
odstranitve zaradi odlaganja, recikliranja, popravila, pregleda ali vzdrževanja.

(g)

Če se sisteme za shranjevanje plina kot goriva pošilja v napravi za pretovor, so ne glede na
določbe poglavja 5.2 oznake in nalepke lahko nameščene na napravi za pretovor.

(h)

Ne glede na določbe iz 5.4.1.1.1 (f) se podatki o skupni količini nevarnega blaga lahko
nadomestijo z naslednjimi podatki:
(i)

število sistemov za shranjevanje plina kot goriva in
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v primeru utekočinjenih plinov skupna neto masa (kg) plina za vsak sistem za shranjevanje
plina kot goriva, v primeru stisnjenih plinov pa skupna prostornina (l) za vsak sistem za
shranjevanje plina kot goriva, ki ji sledi nazivni delovni tlak.

Primera navedb v prevozni listini:
Primer 1: "UN 1971 zemeljski plin, stisnjen, 2.1, 1 sistem za shranjevanje plina kot goriva, s skupaj
50 l, 200 bar".
Primer 2: "UN 1965 ogljikovodikov plin, zmes, utekočinjena, n.d.n., 2.1, 3 sistemi za shranjevanje
plina kot goriva, vsak z neto maso plina 15 kg".
670

(a)

Za litijeve celice in baterije, ki so bile vgrajene v opremo iz zasebnih gospodinjstev ter so bile
zbrane in predane v prevoz zaradi odprave onesnaževanja, demontaže, recikliranja ali odlaganja,
ne veljajo druge določbe ADR, vključno s posebno določbo 376 in odstavkom 2.2.9.1.7, če:
(i)

niso glavni vir energije za delovanje opreme, v kateri so vgrajene,

(ii)

oprema, v kateri so vgrajene, nima vgrajene druge litijeve celice ali baterije, ki se uporablja
kot glavni vir energije, in

(iii)

jih oprema, v kateri so vgrajene, varuje.

Primeri celic in baterij, za katere velja ta odstavek, so gumbaste celice, ki se uporabljajo za
varovanje podatkov v gospodinjskih aparatih (npr. hladilnikih, pralnih strojih, pomivalnih strojih)
ali drugi električni ali elektronski opremi.
(b)

Za litijeve celice in baterije, ki so bile vgrajene v opremo iz zasebnih gospodinjstev in ki ne
ustrezajo zahtevam iz odstavka (a), zbrane in predane v prevoz zaradi odprave onesnaževanja,
demontaže, recikliranja ali odlaganja, do vmesnega predelovalnega obrata ne veljajo druge
določbe ADR, vključno s posebno določbo 376 in odstavkom 2.2.9.1.7, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
(i)

(ii)

oprema je pakirana v skladu z navodilom za pakiranje P909 iz 4.1.4.1, razen dodatnih
zahtev 1 in 2 ali pa je pakirana v odporno zunanjo embalažo, npr. posebej oblikovano
zbiralno posodo, ki ustreza naslednjim zahtevam:
–

embalaža mora biti izdelana iz ustreznega materiala, primerno odporna in
zasnovana glede na kapaciteto embalaže in njeno predvideno uporabo. Ni treba, da
embalaža ustreza zahtevam iz 4.1.1.3,

–

sprejeti morajo biti ustrezni ukrepi za kar največje zmanjšanje poškodb opreme pri
polnjenju in rokovanju z embalažo, npr. uporaba gumijastih blazin, in

–

embalaža mora biti izdelana in zaprta tako, da se prepreči kakršna koli izguba med
prevozom, npr. z zapirali, odpornimi notranjimi oblogami, pokrovom za prevoz.
Odprtine za polnjenje so dovoljene, če so izdelane tako, da preprečujejo izgubo
vsebine,

uvedeni sistem zagotavljanja kakovosti zagotavlja, da skupna količina litijevih celic ali
baterij na prevozno enoto ne presega 333 kg,
OPOMBA: Skupna količina litijevih celic in baterij v opremi iz zasebnih gospodinjstev se
lahko oceni s statistično metodo, ki je vključena v sistem zagotavljanja kakovosti. Izvod
zapisov iz sistema zagotavljanja kakovosti je treba na zahtevo poslati pristojnemu organu.

(iii)

tovorki so označeni z napisom "LITIJEVE BATERIJE ZA ODLAGANJE" ali "LITIJEVE
BATERIJE ZA RECIKLIRANJE". Če se oprema, ki vsebuje litijeve celice ali baterije,
prevaža nepakirana ali na paletah v skladu z navodilom za pakiranje P909 (3) iz odstavka
4.1.4.1, se lahko ta oznaka namesti tudi na zunanjo površino vozil ali zabojnikov.
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OPOMBA: "Oprema iz zasebnih gospodinjstev" je oprema, ki izvira iz zasebnih gospodinjstev, in
oprema, ki izvira 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 uporabniki, ki niso zasebna gospodinjstva, se v vsakem primeru šteje za opremo iz
zasebnih gospodinjstev.
671

672

Za namene izjem, povezanih s količinami na prevozno enoto (glej 1.1.3.6), se prevozna skupina določi
v povezavi z embalažno skupino (glej tretji odstavek posebne določbe 251):
–

prevozna skupina 3 za opremo, razvrščeno v embalažno skupino III,

–

prevozna skupina 2 za opremo, razvrščeno v embalažno skupino II,

–

prevozna skupina 1 za opremo, razvrščeno v embalažno skupino I.

Za stroje in naprave, ki se prevažajo pod tem vpisom in so v skladu s posebno določbo 301, ne velja
nobena druga določba ADR, če:
–

so pakirani v močno zunanjo embalažo, izdelano iz ustreznega materiala, ki je primerno odporna
in zasnovana glede na kapaciteto embalaže in njeno predvideno uporabo ter ustreza veljavnim
zahtevam iz 4.1.1.1, ali

–

se prevažajo brez zunanje embalaže, če je stroj ali naprava zgrajena in zasnovana tako, da
posode, ki vsebujejo nevarno blago, zagotavljajo ustrezno zaščito.

673
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Ta posebna določba velja za redne preglede in preizkušanja oplaščenih jeklenk, kot so opredeljene v
1.2.1.
Na oplaščenih jeklenkah, za katere veljajo določbe iz 6.2.3.5.3.1, je treba redno izvajati preglede in
preizkuse v skladu s 6.2.1.6.1, ki so prilagojeni z naslednjo alternativno metodo:
–

preizkus, zahtevan v 6.2.1.6.1 (d), se nadomesti z alternativnim porušitvenim preizkusom,

–

izvesti se morajo posebni dodatni porušitveni preizkusi glede na lastnosti oplaščenih jeklenk.

Postopki in zahteve alternativne metode so opisani v nadaljevanju.
Alternativna metoda:
(a)

Splošno

Naslednje določbe veljajo za oplaščene jeklenke, izdelane serijsko na osnovi varjenih jeklenk v skladu
z EN 1442:2017, EN 14140:2014 + AC:2015 ali prilogo I, deli 1 do 3, k Direktivi Sveta 84/527/EGS.
Zasnova oplaščenja mora preprečevati vdor vode do notranje jeklenke iz jekla. Predelava jeklenke v
oplaščeno jeklenko mora biti v skladu z ustreznimi zahtevami iz EN 1442:2017 in EN 14140:2014 +
AC:2015.
Oplaščene jeklenke morajo biti opremljene s samozapornimi ventili.
(b)

Osnovna skupina

Osnovna skupina oplaščenih jeklenk je opredeljena kot proizvodnja jeklenk enega proizvajalca
oplaščenih jeklenk, ki uporablja nove notranje jeklenke, izdelane samo pri enem proizvajalcu v enem
koledarskem letu, in temelji na enaki zasnovi vrste, enakih materialih in proizvodnih procesih.
(c)

Podskupine osnovne skupine
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V okviru zgoraj opredeljene osnovne skupine je treba oplaščene jeklenke, ki pripadajo različnim
lastnikom, ločiti v posebne podskupine, in sicer eno na lastnika.
Če je celotna osnovna skupina v lasti enega lastnika, je podskupina enaka osnovni skupini.
(d)

Sledljivost

Označbe notranje jeklenke v skladu s 6.2.3.9 morajo biti ponovljene na oplaščenju. Poleg tega mora biti
vsaka oplaščena jeklenka opremljena z lastno odporno elektronsko identifikacijsko napravo. Lastnik
mora podrobnejše lastnosti oplaščenih jeklenk vpisati v osrednjo zbirko podatkov. Zbirka podatkov se
mora uporabljati za:
–

ugotavljanje posebne podskupine,

–

zagotavljanje podatkov inšpekcijskim organom, centrom za polnjenje in pristojnim organom o
posebnih tehničnih lastnostih jeklenk, ki vključujejo vsaj: serijsko številko, proizvodno serijo
jeklenke, proizvodno serijo oplaščene jeklenke in datum oplaščenja,

–

identifikacijo jeklenke s povezavo elektronske naprave z zbirko podatkov na podlagi serijske
številke,

–

preverjanje zgodovine posamezne jeklenke in določitev ukrepov (npr. polnjenje, vzorčenje,
ponovni preizkus, umik iz uporabe),

–

zapis izvedenih ukrepov, vključno z datumom in naslovom, kje so bili izvedeni.

Lastnik oplaščenih jeklenk mora hraniti zapisane podatke, ki morajo biti na voljo celotno življenjsko dobo
podskupine.
(e)

Vzorčenje za statistično oceno

Vzorčenje v podskupini, kot je opredeljena v pododstavku (c), mora biti naključno. Velikost vsakega
vzorca na podskupino mora biti v skladu s preglednico v pododstavku (g).
(f)

Preizkusni postopek porušitvenega preizkusa

Izvedeta se inšpekcijski pregled in preizkus, ki ju zahteva 6.2.1.6.1, razen preizkusa iz odstavka (d), ki
ga nadomesti naslednji preizkusni postopek:
–

razpočni preizkus (v skladu z EN 1442:2017 ali EN 14140:2014 + AC:2015).

Poleg tega se morajo opraviti naslednji preizkusi:
–

preizkus lepljivosti (v skladu z EN 1442:2017 ali EN 14140:2014 + AC:2015),

–

preizkus luščenja in korozije (v skladu z EN ISO 4628-3:2016).

Preizkus lepljivosti, luščenja in korozije ter razpočni preizkus se morajo opraviti na vsakem pripadajočem
vzorcu v skladu s preglednico v pododstavku (g) in se prvič izvedejo po treh letih uporabe in nato na
vsakih pet let.
(g)

Statistična ocena rezultatov preizkusa – metoda in minimalne zahteve
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Postopek za statistično oceno v skladu s povezanimi merili za zavrnitev je opisan v nadaljevanju.
Preizkusni
Vrsta
interval
preizkusa
(v letih)
po treh letih razpočni
uporabe
preizkus
(glej (f))

Standard

Merila
za zavrnitev

Vzorčenje iz
podskupine

EN 1442:2017

Točka razpočnega tlaka
reprezentativnega vzorca
mora biti nad spodnjo mejo
intervala tolerance na
diagramu obnašanja vzorcev.

33 Q ali Q/200

Ωm ≥ 1 + Ωs × k3(n;p;1- α) a

luščenje
in
korozija
lepljivost
poliuretana

nato na
vsakih pet
let
(glej (f))

razpočni
preizkus

Noben rezultat posameznega
preizkusa ne sme biti manjši
od preizkusnega tlaka.
najvišja stopnja korozije:
Ri2

EN ISO 46283:2016
ISO 28591:1999 +
A1:2011
EN 1442:2017
EN 14140:2014
+ AC:2015
EN 1442:2017

Glej ISO 28591:1999 +
A1:2011, ki se
uporablja za
Q/1000.

Točka razpočnega tlaka
reprezentativnega vzorca
mora biti nad spodnjo mejo
intervala tolerance na
diagramu obnašanja vzorcev.

63 Q ali Q/100,

a

Noben rezultat posameznega
preizkusa ne sme biti manjši
od preizkusnega tlaka.
najvišja stopnja korozije:
Ri2

EN ISO 46283:2016
ISO 28591:1999 +
A1:2011
EN 1442:2017
EN 14140:2014
+ AC:2015

Q/1000

vrednost lepljivosti >
0,5 N/mm²

Ωm ≥ 1 + Ωs × k3(n;p;1- α) a

luščenje
in
korozija
lepljivost
poliuretana

karkoli je nižje,
in
najmanj 20 na
podskupino (Q).

vrednost lepljivosti >
0,5 N/mm²

karkoli je nižje,
in
najmanj 40 na
podskupino (Q).

Q/1000

Glej ISO 28591:1999 +
A1:2011, ki se
uporablja za
Q/1000.

Točka razpočnega tlaka (BPP) reprezentativnega vzorca se uporablja za oceno rezultatov
preizkusa z uporabo diagrama obnašanja vzorcev:
Korak 1: Določitev točke razpočnega tlaka (BPP) reprezentativnega vzorca
Vsak vzorec je predstavljen s točko, katere koordinati sta srednja vrednost rezultatov razpočnega
preizkusa in standardni odmik rezultatov razpočnega preizkusa, pri čemer je vsaka povezana z
ustreznim preizkusnim tlakom:
BPP: (Ωs =

33

�

��

; Ωm =

�

��
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Pri tem je:
x: srednja vrednost vzorca,
s: standardni odklon vzorca,
PH: preizkusni tlak.
Korak 2: Vnašanje na diagramu obnašanja vzorcev
Vsak BPP se vnese na diagram obnašanja vzorcev z naslednjima osema:
–

abscisa: standardni odmik odvisen od preizkusnega tlaka (Ωs),

–

ordinata: srednja vrednost odvisna od preizkusnega tlaka (Ωs).

Korak 3: Točka porušitvenega tlaka reprezentativnega vzorca mora biti nad spodnjo mejo
intervala tolerance na diagramu obnašanja vzorcev
Rezultate razpočnega tlaka je treba najprej pregledati v skladu s skupnim preizkusom
(večsmernim preizkusom) z uporabo stopnje značilnosti α = 0,05 (glej odstavek 7 iz ISO
5479:1997) za določitev, ali je razporeditev rezultatov za vsak vzorec normalna ali nenormalna.
–

Za normalno razporeditev je določitev ustrezne spodnje meje tolerance podana v koraku
3.1.

–

Za nenormalno razporeditev je določitev ustrezne spodnje meje tolerance podana v koraku
3.2.

Korak 3.1: Spodnja meja intervala tolerance za rezultate z normalno razporeditvijo
V skladu s standardom ISO 16269-6:2014 in ob upoštevanju, da je varianca neznana, se
enostranski statistični interval tolerance upošteva za 95-odstotno stopnjo zaupanja in delež
skupine, ki je enak 99,9999 %.
Z uporabo diagrama obnašanja vzorcev je spodnja meja intervala tolerance meja neprekinjene
stopnje preživetja, ki jo določa formula:
Ωm = 1 + Ωs × k3(n;p;1-α).
Pri tem je:
k3: faktor funkcije n, p in 1-α,
p: delež skupine, izbranega za interval tolerance (99,9999 %),
1- α: stopnja zaupanja (95 %),
n: velikost vzorca.
Vrednost za k3, namenjena normalnim porazdelitvam, se upošteva, kot je navedena v tabeli na
koncu koraka 3.
Korak 3.2: Spodnja meja intervala tolerance za rezultate z nenormalno razporeditvijo
Enostranski statistični interval tolerance se izračuna za 95-odstotno stopnjo zaupanja in delež
skupine, ki je enak 99,9999 %.
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Spodnja meja intervala tolerance je meja neprekinjene stopnje preživetja, ki jo določa formula,
navedena v predhodnem koraku 3.1, v kateri faktor k3 temelji na lastnostih Weibullove
porazdelitve in izračunu.
Vrednost za k3, namenjena Weibullovi porazdelitvi, se upošteva, kot je navedena v tabeli na
koncu koraka 3.

Velikost vzorca
n

Tabela za k3
p=99,9999% in (1- α)=0,95
Normalna porazdelitev
k3

Weibullova porazdelitev
k3

20

6,901

16,021

22

6,765

15,722

24

6,651

15,472

26

6,553

15,258

28

6,468

15,072

30

6,393

14,909

35

6,241

14,578

40

6,123

14,321

45

6,028

14,116

50

5,949

13,947

60

5,827

13,683

70

5,735

13,485

80

5,662

13,329

90

5,603

13,203

100

5,554

13,098

150

5,393

12,754

200

5,300

12,557

250

5,238

12,426

300

5,193

12,330

400

5,131

12,199

500

5,089

12,111

1000

4,988

11,897

∞

4,753

11,408

OPOMBA: Če je velikost vzorca med dvema vrednostma, se izbere najbližja spodnja velikost
vzorca.
(h)

Ukrepi, če merila sprejemljivosti niso izpolnjena
Če rezultati razpočnega preizkusa, preizkusa luščenja in korozije ali preizkus lepljivosti ne
izpolnjujejo meril, navedenih v tabeli v odstavku (g), mora lastnik zadevno podskupino oplaščenih
jeklenk izločiti za nadaljnje preiskave. Ne smejo se napolniti ali dati v prevoz in uporabo.
V dogovoru s pristojnim organom ali organom Xa, ki je izdal odobritev zasnove, je treba opraviti
dodatne preizkuse za določitev temeljnega vzroka napake.
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Če ni mogoče dokazati, da je temeljni vzrok omejen na zadevnega lastnika podskupine, pristojni
organ ali organ Xa sprejme ukrepe v zvezi s celotno osnovno skupino in morebitnimi drugimi leti
proizvodnje.
Če je mogoče dokazati, da je temeljni vzrok omejen na del prizadete podskupine, pristojni organ
lahko dovoli, da se deli, ki niso prizadeti, vrnejo v uporabo. Dokazati je treba, da ni prizadeta
nobena posamezna oplaščena jeklenka, ki se vrne v uporabo.
(i)

Zahteve za polnilni center
Lastnik mora pristojnemu organu predložiti dokumentacijo, s katero dokaže, da polnilni centri:
–

izpolnjujejo določbe navodila za pakiranje P200 (7) iz 4.1.4.1 in da so zahteve iz standarda
o pregledih pred polnjenjem, na katere se sklicuje tabela P200 (11) iz 4.1.4.1, izpolnjene
in pravilno uporabljene,

–

imajo ustrezna sredstva za prepoznavanje oplaščenih jeklenk z uporabo elektronske
identifikacijske naprave,

–

imajo dostop do zbirke podatkov, kot je opredeljena v (d),

–

imajo zmogljivosti za posodobitev zbirke podatkov,

–

uporabljajo sistem kakovosti po standardu serije ISO 9000 ali enakovrednemu standardu,
ki ga je odobril akreditiran neodvisni organ, ki ga priznava pristojni organ.«.

Poglavje 4.1
Pod naslov poglavja se doda nova opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Embalaža, tudi vsebniki IBC in velika embalaža, označeni v skladu z določbami iz 6.1.3, 6.2.2.7,
6.2.2.8, 6.2.2.9, 6.2.2.10, 6.3.4, 6.5.2 ali 6.6.3, ki so bili odobreni v državi, ki ni pogodbenica ADR, se smejo
kljub temu uporabljati za prevoz po ADR.«.
4.1.1.17 se spremeni tako, da se glasi:
»4.1.1.17 (Črtano)«.
V 4.1.1.21.6 se v tabeli besedilo »EN 590:2013 + AC:2014« nadomesti z besedilom »EN 590:2013 + AC:2017«
(dvakrat).
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P001 pod Sestavljena embalaža besedilo »v jeklenem ali aluminijastem
sodu (6HA1, 6HB1)« nadomesti z besedilom »v jeklenem, aluminijastem ali plastičnem sodu (6HA1, 6HB1,
6HH1)«, besedilo »ali v plastičnem sodu (6HG1, 6HH1, 6HD1)« pa se nadomesti z besedilom »(6HG1,
6HD1)«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (10) za besedilom »EN ISO 15996:2005 + A1:2007« doda besedilo
»ali EN ISO 15996:2017« (dvakrat).
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (11) črtata vrstici s standardoma EN 1919:2000 in EN 1920:2000,
za vrstico s standardom 13365:2002 + A1:2005 pa se doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
(7)
EN ISO 24431:2016
Plinske jeklenke – Jeklenke iz celega, varjene jeklenke in
jeklenke iz kompozitnih materialov za stisnjene in
utekočinjene pline (razen acetilena) – Kontrola v času
polnjenja
«.
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V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (11) besedilo »EN 1439:2008 (razen 3.5 in priloge G)« nadomesti z
besedilom »EN 1439:2017«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (11) za vrstico s standardom EN 1439:2017 (dosedanji EN
1439:2008 (razen 3.5 in priloge G)) doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
(7) in (10) EN 13952:2017
Oprema in pribor za UNP - Postopek polnjenja pri jeklenkah
ta (b)
za UNP
«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (11) črta vrstica s standardoma EN 12755:2000.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (12) besedilo »EN 1439:2008« nadomesti z besedilom »EN
1439:2017 in EN 13952:2017«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P200 (13) besedilo »EN 1919:2000, EN 1920:2000« nadomesti z
besedilom »EN ISO 24431:2016«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P520 dodata nova posebna pogoja pakiranja PP94 in PP95:
»PP94 Zelo majhne količine vzorcev energetskih materialov iz 2.1.4.3 se smejo prevažati pod UN št. 3223
oziroma UN št. 3224, če:

PP95

1.

se uporablja samo mešana embalaža z zaboji kot zunanja embalaža (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D,
4F, 4G, 4H1 in 4H2),

2.

se vzorci prevažajo v mikrotitrskih ploščah ali multititrskih ploščah, narejenih iz plastike, stekla,
porcelana ali kamnin kot notranja embalaža,

3.

največja količina na posamezno notranjo votlinico ne presega 0,01 g za trdne snovi ali 0,01 ml za
tekočine,

4.

je največja neto količina na zunanjo embalažo 20 g za trdne snovi oziroma 20 ml za tekočine ali
v primeru skupnega pakiranja seštevek gramov in mililitrov ne presega 20 in

5.

so izpolnjene zahteve iz 5.5.3, če se suhi led ali tekoči dušik neobvezno uporablja kot hladilno
sredstvo za ukrepe za kontrolo kakovosti. Zagotovljene morajo biti notranje opore za varno
učvrstitev notranje embalaže v njenem izvornem položaju. Notranja in zunanja embalaža morata
svoje lastnosti ohraniti pri temperaturi hladilnega sredstva, ki se uporablja, in pri temperaturah in
tlakih, ki bi lahko nastali v primeru izpada hlajenja.

Majhne količine vzorcev energetskih materialov iz 2.1.4.3 se smejo prevažati pod UN št. 3223 oziroma
UN št. 3224, če:
1.

je zunanja embalaža sestavljena samo iz valovitih plošč iz stisnjenih vlaken 4G z minimalnimi
dimenzijami 60 cm (dolžina) krat 40,5 cm (širina) krat 30 cm (višina) in minimalno debelino stene
1,3 cm,

2.

je posamezna snov v notranji embalaži iz stekla ali plastike z največjo prostornino 30 ml in
nameščena v polnilo iz penljive polietilenske pene, debeline vsaj 130 mm in z gostoto 18 ± 1 g/l,

3.

je v penastem nosilcu notranja embalaža medsebojno oddaljena najmanj 40 mm in od stene
zunanje embalaže oddaljena najmanj 70 mm. Embalaža sme vsebovati do dva sloja takšnega
polnila iz pene, ki vsak vsebuje do 28 kosov notranje embalaže,

4.

največja vsebina vsake notranje embalaže ne presega 1 g za trdne snovi ali 1 ml za tekočine,
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5.

je največja neto količina na zunanjo embalažo 56 g za trdne snovi oziroma 56 ml za tekočine ali
v primeru skupnega pakiranja seštevek gramov in mililitrov ne presega 56 in

6.

so izpolnjene zahteve iz 5.5.3, če se suhi led ali tekoči dušik neobvezno uporablja kot hladilno
sredstvo za ukrepe kontrole kakovosti. Zagotovljene morajo biti notranje opore za varno učvrstitev
notranje embalaže v njenem izvornem položaju. Notranja in zunanja embalaža morata svoje
lastnosti ohraniti pri temperaturi hladilnega sredstva, ki se uporablja, in pri temperaturah in tlakih,
ki bi lahko nastali v primeru izpada hlajenja.«.

V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P620 v dodatni zahtevi 3. črta besedilo »in temperaturno razliko od –40 °C
do +55 °C,«, za dosedanjim besedilom pa se doda nova poved, ki se glasi: »Primarna posoda ali sekundarna
embalaža mora vzdržati tudi temperature v razponu od –40 °C do +55 °C.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P801 v dodatni zahtevi 2 za besedo »plastjo« doda beseda »električno«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P901 v dodatni zahtevi črta besedilo »s prostornino največ 250 ml ali 250
g«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P902 besedilo »od mesta izdelave do mesta montaže prevažajo«
nadomesti z besedilom »od ali do mesta izdelave ali med mestom izdelave in mestom montaže, vključno z
mesti vmesnega ravnanja z njimi, prevažajo«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P903 pred besedo »Uporabljajo« doda nova poved, ki se glasi: »Za namen
tega navodila za pakiranje "oprema" pomeni napravo, ki ji bodo litijeve celice ali baterije zagotavljale električni
tok za delovanje.«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P903 (3) črta zadnja poved.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P908 v odstavku 2 pred besedo »neprevodnega« doda beseda
»električno«, v odstavku 4 pa se pred besedo »prevoden« doda beseda »električno«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P909 v odstavkih 1 (c) in 2 (b) pred besedo »neprevodne« doda beseda
»električno«, v dodatnih zahtevah 2 in 3 pa se pred besedo »neprevodnega« doda beseda »električno«.
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P910 v uvodni povedi beseda »in« nadomesti z besedo »ali« (dvakrat).
V 4.1.4.1 se v navodilu za pakiranje P910 v odstavku 1 (c) in v dodatni zahtevi pred besedo »neprevodnega«
doda beseda »električno«, v odstavkih 1 (d) in 2 (c) pa se pred besedo »prevoden« doda »električno«.
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V 4.1.4.1 se po naraščajočem številu dodajo nova navodila za pakiranje P006, P907 in P911, ki se glasijo:
»
P006
NAVODILO ZA PAKIRANJE
P006
Navodilo velja za UN št. 3537 do 3548.
(1)

Uporabljajo se lahko naslednje vrste embalaže, če so izpolnjene splošne določbe iz 4.1.1 in 4.1.3:
sodi (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
ročke (3A2, 3B2, 3H2).
Embalaža mora ustrezati zahtevam za embalažno skupino II.

(2)

(3)

(4)

Poleg tega se lahko za robustne predmete uporabljajo naslednje vrste embalaže:
Močna zunanja embalaža, izdelana iz ustreznega materiala, primerno odporna in zasnovana glede na
kapaciteto embalaže in njeno predvideno uporabo. Embalaža mora izpolnjevati določbe iz 4.1.1.1,
4.1.1.2, 4.1.1.8 in 4.1.3, da se doseže raven zaščite, ki je najmanj enakovredna tisti, ki je določena v
poglavju 6.1. Predmeti se smejo prevažati nepakirani ali na paletah, če je nevarno blago enakovredno
zaščiteno s predmetom, v katerem je.
Poleg tega morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) posode v predmetih, ki vsebujejo tekočine ali trdne snovi, morajo biti izdelane iz ustreznih
materialov in zavarovane v predmetu tako, da se med običajnimi prevoznimi pogoji ne morejo
zlomiti, preluknjati ali izpuščati vsebine v zunanjo embalažo,
(b) posode, ki vsebujejo tekočine in imajo zapirala, morajo biti pakirane tako, da so njihova zapirala
pravilno obrnjena. Dodatno morajo posode ustrezati določbam iz 6.1.5.5 o preizkusu notranjega
tlaka,
(c) posode, ki bi se zlahka zlomile ali preluknjale, kot so posode, izdelane iz stekla, porcelana ali
kamnin ali nekaterih plastičnih materialov, je treba ustrezno zaščititi. Puščanje vsebine ne sme
pomembno zmanjšati zaščitnih lastnosti predmeta ali zunanje embalaže,
(d) posode v predmetih, ki vsebujejo pline, morajo ustrezati zahtevam iz razdelka 4.1.6 oziroma
poglavja 6.2 ali morajo zagotoviti enakovredno raven zaščite kot navodila za pakiranje P200 ali
P208,
(e) če v predmetu ni posode, morajo biti nevarne snovi v celoti zaprte v predmetu, ki mora
preprečevati njihovo izhajanje med običajnimi prevoznimi pogoji.
Predmeti morajo biti pakirani tako, da se med običajnimi prevoznimi pogoji ne morejo premikati ali
nenamerno sprožiti.

P907
Navodilo velja za UN št. 3363.

NAVODILO ZA PAKIRANJE

P907

Če je stroj ali naprava zgrajena in zasnovana tako, da posode, ki vsebujejo nevarno blago, zagotavljajo
ustrezno zaščito, se zunanja embalaža ne zahteva. Nevarno blago v stroju ali napravi mora biti pakirano v
zunanjo embalažo, izdelano iz ustreznega materiala, primerno odporno in zasnovano glede na kapaciteto
embalaže in njeno predvideno uporabo, ki ustreza veljavnim zahtevam iz 4.1.1.1.
Posode, ki vsebujejo nevarno blago, morajo ustrezati splošnim določbam iz 4.1.1, pri čemer se določbe iz
4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.12 in 4.1.1.14 ne uporabljajo. Za nevnetljive, nestrupene pline morajo biti notranja
jeklenka ali posoda, njena vsebina in stopnja polnjenja v skladu z zahtevami pristojnega organa v državi, v
kateri je jeklenka ali posoda napolnjena.
Poleg tega morajo biti posode nameščene v stroju ali napravi na način, da je možnost poškodb posod, ki
vsebujejo nevarno blago, zelo malo verjetna. Če se posode, ki vsebujejo trdno ali tekoče nevarno blago,
poškodujejo, nevarno blago ne sme izteči iz stroja ali naprave (za izpolnitev te zahteve se lahko uporabi
neprepustna prevleka). Posode, ki vsebujejo nevarno blago, morajo biti vgrajene, zavarovane ali obložene
tako, da se prepreči zlom ali puščanje in je njihovo premikanje v stroju ali napravi med običajnimi prevoznimi
pogoji omejeno. Obloga ne sme nevarno reagirati z vsebino posod. Puščanje vsebine ne sme bistveno
zmanjšati zaščitnih lastnosti obloge.
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P911

Navodilo velja za poškodovane ali pokvarjene celice in baterije z UN št. 3090, 3091, 3480 in 3481, ki se hitro
razgradijo, nevarno reagirajo, ustvarjajo plamen ali sproščajo nevarno toploto ali nevaren izpust strupenih,
jedkih ali vnetljivih plinov ali hlapov med običajnimi prevoznimi pogoji.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste embalaže, če so izpolnjene splošne določbe iz 4.1.1 in 4.1.3:
Za celice in baterije ter opremo, ki vsebuje celice in baterije:
sodi (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
zaboji (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
ročke (3A2, 3B2, 3H2).
Embalaža mora ustrezati zahtevam za embalažno skupino I.
(1)

V primeru hitre razgradnje, nevarnega reagiranja, ustvarjanja plamena ali sproščanja nevarne toplote
ali nevarnega izpusta strupenih, jedkih ali vnetljivih plinov ali hlapov iz celic ali baterij mora embalaža
izpolnjevati naslednje dodatne zahteve:
(a) temperatura na zunanji površini celotnega tovorka ne sme presegati 100 °C. Sprejemljivo je
kratkotrajno zvišanje temperature do 200 °C,
(b) izven tovorka se ne sme pojaviti plamen,
(c) iz tovorka ne smejo izstopati drobci,
(d) ohraniti se mora celovitost strukture tovorka in
(e) embalaža mora imeti sistem upravljanja plinov (npr. sistem filtrov, kroženje zraka, zadrževanja
plina, za plin neprepustna embalaža), če je potrebno.
(2) Dodatne zahteve za embalažo se preverijo s preizkusom, ki ga določi pristojni organ katere koli
pogodbenice ADR, ki lahko prizna tudi preizkus, ki ga je določil pristojni organ države, ki ni
pogodbenica ADR, če je bil ta preizkus določen v skladu s postopki, ki veljajo po RID, ADR, ADN,
IMDG Code ali ICAO tehničnimi navodili a.
Na zahtevo je treba poslati poročilo o preverjanju. V poročilo o preverjanju morajo biti navedeni vsaj
ime celice ali baterije, številka celice ali baterije, masa, vrsta, vsebnost energije v celici ali bateriji,
identifikacijski podatki za embalažo in podatki o preizkusu v skladu z metodo preverjanja, kot jo je
določil pristojni organ.
(3) Če se uporablja suhi led ali tekoči dušik kot hladilno sredstvo, veljajo zahteve iz razdelka 5.5.3.
Notranja in zunanja embalaža morata ohraniti svoje lastnosti pri temperaturi hladilnega sredstva, ki se
uporablja, kakor tudi pri temperaturah in tlakih, ki bi lahko nastali v primeru izpada hlajenja.
Dodatna zahteva:
Celice ali baterije morajo biti zavarovane pred kratkim stikom.
a

Za oceno zmogljivosti embalaže se lahko upoštevajo naslednja merila:
(a)
ocena se izvede v skladu s sistemom vodenja kakovosti (kot je npr. opisano v razdelku 2.2.9.1.7
(e)), ki omogoča sledljivost rezultatov preizkusa, referenčnih podatkov in uporabljenih modelov
karakterizacije,
(b)
seznam nevarnosti, pričakovanih v primeru termične nestabilnosti, za vrsto celice ali baterije v
stanju, v katerem se prevaža (npr. uporaba notranje embalaže, stanje napolnjenosti (SOC), uporaba
zadostne negorljive, električno neprevodne in vpojne obloge), mora biti jasno določen in količinsko
opredeljen. V ta namen se lahko uporabi referenčni seznam morebitnih nevarnosti za litijeve celice ali
baterije (hitra razgradnja, nevarno reagiranje, tvorba plamena ali nevarno sproščanje toplote ali
nevarna emisija strupenih, jedkih ali vnetljivih plinov ali hlapov). Količinska opredelitev teh nevarnosti
se mora opirati na znanstveno literaturo, ki je na voljo,
(c)
blažilni učinki embalaže se ugotovijo in opredelijo na podlagi narave zagotovljenih vrst zaščite
in lastnosti materialov, iz katerih je izdelana. Za podporo tej oceni se morajo uporabiti seznam tehničnih
lastnosti in risbe (gostota [kg·m-3], specifična toplotna kapaciteta [J·kg-1·K-1], kurilna vrednost [kJ·kg-1],
toplotna prevodnost [W·m-1·K-1], tališče in vnetišče [K], koeficient toplotnega prenosa zunanje
embalaže [W·m-2·K-1], …),
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(d)
na podlagi preizkusa in vseh podpornih izračunov se oceni rezultat termične nestabilnosti celice
ali baterije v embalaži med običajnimi prevoznimi pogoji,
(e)
če stanje napolnjenosti (SOC) celice ali baterije ni znano, se za oceno upošteva najvišje možno
stanje napolnjenosti (SOC) v skladu z ustreznimi načini uporabe celice ali baterije,
(f)
razmere, v katerih se lahko embalaža uporabi in prevaža, se morajo opisati (vključno z možnimi
posledicami emisij plina ali dima na okolje, kot so prezračevanje in druge metode) v skladu s sistemom
za upravljanje plinov te embalaže,
(g)
preizkusni ali modelni izračuni morajo upoštevati najhujši možni scenarij pri sprožitvi in širitvi
termične nestabilnosti v celici ali bateriji. Scenarij mora vključevati najhujšo možno okvaro med
običajnimi prevoznimi pogoji, največjo toploto emisijo in emisijo plamena pri morebitni širitvi reakcije,
(h)
scenarije je treba oceniti za obdobje, ki je dovolj dolgo, da je mogoč pojav vseh morebitnih
posledic (npr. 24 ur).
«.
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC520 za besedilom »iz 4.1.7.2.« doda nova poved, ki se glasi:
»Pripravki, navedeni v nadaljevanju, se smejo prevažati pakirani tudi v skladu z metodo pakiranja OP8 iz
navodila za pakiranje P520 iz 4.1.4.1, z enakimi nadzornimi in kritičnimi temperaturami, če se uporabljajo.«.
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC520 besedilo v vrstici z organskim peroksidom »terc-butilperoksiacetat,
največ 72 %, v vodi« spremeni tako, da se glasi:
Vrsta Največja količina
Nadzorna
Kritična
UN št. Organski peroksid
IBC
(v litrih)
temperatura temperatura
»terc-butil hidroperoksid, največ 72 %,
31A
1 250
v vodi
31HA1
1 000«.
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC520 v tabeli pri UN št. 3109 za vrstico z organskim peroksidom
»dilauroilperoksid, največ 42 %, stabilna disperzija v vodi« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
Vrsta Največja količina
Nadzorna
Kritična
UN št. Organski peroksid
IBC
(v litrih)
temperatura temperatura
»2,5-dimetil-2,5-di(terc31HA1
1 000«.
butilperoksi)heksan,
največ 52 %, v razredčilu vrste A
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC520 v tabeli pri UN št. 3109 za vrstico z organskim peroksidom
»peroksiocetna kislina, stabilizirana, največ 17 %« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
Vrsta Največja količina
Nadzorna
Kritična
UN št. Organski peroksid
IBC
(v litrih)
temperatura temperatura
»3,6,9-trietil-3,6,9-trimetil-1,4,731HA1
1 000«.
triperoksonan
največ 27 %, v razredčilu vrste A
V 4.1.4.2 se v navodilu za pakiranje IBC520 v tabeli pri UN št. 3119 pred vrstico z organskim peroksidom
»terc-amilperoksipivalat, največ 32 % v razredčilu vrste A« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
Vrsta Največja količina
Nadzorna
Kritična
UN št. Organski peroksid
IBC
(v litrih)
temperatura temperatura
»terc-amil peroksi-2-etilheksanoat,
31HA1
1 000
+15 °C
+20 °C«.
največ 62 %, v razredčilu vrste A
V 4.1.4.3 se v navodilu za pakiranje LP902 besedilo »Embalaža, ki ustreza zahtevam za embalažno skupino
III.« nadomesti z besedilom:
»Toga velika embalaža, ki ustreza zahtevam za embalažno skupino III in je izdelana iz:
jekla (50A),
aluminija (50B),
kovine, razen jekla ali aluminija (50N),
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toge plastike (50H),
naravnega lesa (50C),
vezanega lesa (50D),
predelanega lesa (50F),
togih plošč iz stisnjenih vlaken (50G).«.
V 4.1.4.3 se v navodilu za pakiranje LP902 besedilo »od mesta izdelave do mesta montaže nezapakirani
prevažajo« nadomesti z besedilom »od ali do mesta izdelave ali med mestom izdelave in mestom montaže,
vključno z mesti vmesnega ravnanja z njimi, prevažajo nepakirani«.
V 4.1.4.3 se v navodilu za pakiranje LP903 v drugem stavku besedilo », vključno z baterijo, vsebovano v
opremi« nadomesti z besedilom »in za posamezni kos opreme, ki vsebuje baterije«, zadnja poved pred
dodatno zahtevo pa se spremeni tako, da se glasi: »Baterija ali oprema mora biti pakirana tako, da je zaščitena
pred poškodbami, ki bi lahko nastale zaradi premikanja ali ob vstavljanju v veliko embalažo.«.
V 4.1.4.3 se v navodilu za pakiranje LP904:
–
v prvi povedi za besedo »baterije« doda besedilo, ki se glasi: »in posamezne kose opreme, ki vsebuje
poškodovane ali pokvarjene celice in baterije« in črta besedilo », vključno s tistimi, ki so vsebovane v
opremi«,
–
druga poved spremeni tako, da se glasi: »Za posamezno poškodovano ali pokvarjeno baterijo in za
posamezni kos opreme, ki vsebuje poškodovane ali pokvarjene celice in baterije, je dovoljena naslednja
velika embalaža, če so izpolnjene splošne določbe iz 4.1.1 in 4.1.3.«,
–
v tretji povedi besedilo »baterije: velika embalaža, izdelana iz« nadomesti z besedilom »celice in
baterije«,
–
pred besedilom »jekla 50A« doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi: »Toga velika embalaža, ki
ustreza zahtevam za embalažno skupino II in je izdelana iz:«,
–
črta besedilo »Embalaža mora ustrezati zahtevam za embalažno skupino II.«,
–
v točki 1 besedilo »Vsaka poškodovana ali pokvarjena baterija ali oprema, ki vsebuje tako baterijo«
nadomesti z besedilom »Poškodovana ali pokvarjena baterija ali oprema, ki vsebuje take celice ali
baterije«,
–
v točki 2 besedi »Vsaka notranja« nadomestita z besedo »Notranja«, pred besedo »neprevodnega« pa
se doda beseda »električno«,
–
v točki 4 za besedo »baterije« dodata besedi »ali opreme«, pred besedo »prevoden« pa se doda beseda
»električno«,
–
v zadnjem stavku pred dodatno zahtevo besedilo »Pri netesnih baterijah« nadomesti z besedilom »Pri
netesnih celicah in baterijah«,
–
v dodatni zahtevi beseda »Baterije« nadomesti z besedilom »Celice in baterije«.
V 4.1.4.3 se po naraščajočem številu dodajo nova navodila za pakiranje LP03, LP905 in P906, ki se glasijo:
»
LP03
NAVODILO ZA PAKIRANJE
LP03
Navodilo velja za UN št. 3537 do 3548.
(1)

Uporabljajo se lahko naslednje vrste velike embalaže, če so izpolnjene splošne določbe 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).

(2)

Poleg tega morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
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(a) posode v predmetih, ki vsebujejo tekočine ali trdne snovi, morajo biti izdelane iz ustreznih
materialov in zavarovane v predmetu tako, da se med običajnimi prevoznimi pogoji ne morejo
zlomiti, preluknjati ali izpuščati vsebine v zunanjo embalažo,
(b) posode, ki vsebujejo tekočine in imajo zapirala, morajo biti pakirane tako, da so njihova zapirala
pravilno obrnjena. Dodatno morajo posode ustrezati določbam iz 6.1.5.5 o preizkusu notranjega
tlaka,
(c) posode, ki bi se zlahka zlomile ali preluknjale, kot so posode, izdelane iz stekla, porcelana ali
kamnin ali nekaterih plastičnih materialov, je treba ustrezno zaščititi. Puščanje vsebine ne sme
pomembno zmanjšati zaščitnih lastnosti predmeta ali zunanje embalaže,
(d) posode v predmetih, ki vsebujejo pline, morajo ustrezati zahtevam iz razdelka 4.1.6 oziroma
poglavja 6.2 ali morajo zagotoviti enakovredno raven zaščite kot navodila za pakiranje P200 ali
P208 in
(e) če v predmetu ni posode, morajo biti nevarne snovi v celoti zaprte v predmetu, ki mora
preprečevati njihovo izhajanje med običajnimi prevoznimi pogoji.
Predmeti morajo biti pakirani tako, da se med običajnimi prevoznimi pogoji ne morejo premikati ali
nenamerno sprožiti.

LP905
NAVODILO ZA PAKIRANJE
LP905
Navodilo velja za UN št. 3090, 3091, 3480 in 3481 za proizvodne serije z največ stotimi celicami in baterijami
ali za predproizvodne prototipe celic in baterij, če se prototipi prevažajo na preizkušanje
Za posamezno baterijo in za posamezni kos opreme, ki vsebuje celice in baterije, je dovoljena naslednja
velika embalaža, če so izpolnjene splošne določbe iz 4.1.1 in 4.1.3:
(1)
Za posamezno baterijo:
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).
Velika embalaža mora ustrezati tudi naslednjim zahtevam:
(a)
baterija različne velikosti, oblike ali mase se sme pakirati v zunanjo embalažo zgoraj naštete
preizkušene zasnove vrste, če skupna bruto masa tovorka ne presega bruto mase, za katero
je bila preizkušena zasnova vrsta,
(b)
baterija mora biti zapakirana v notranjo embalažo in vstavljena v zunanjo embalažo,
(c)
notranja embalaža mora biti v celoti obložena z dovolj negorljivega in električno neprevodnega
toplotnoizolacijskega materiala, ki varuje pred nevarnim ustvarjanjem toplote,
(d)
sprejeti morajo biti ustrezni ukrepi za kar največje zmanjšanje učinkov tresljajev in udarcev ter
preprečevanje premikanja baterije v tovorku, ki bi lahko povzročilo škodo in nevarne okoliščine
med prevozom. Če se za izpolnitev te zahteve uporablja obloga, mora biti iz negorljivega in
električno neprevodnega materiala, in
(e)
nevnetljivost se presoja po standardu, priznanem v državi, kjer je embalaža zasnovana ali
izdelana.
(2)
Za posamezni kos opreme, ki vsebuje celice in baterije:
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),
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LP905

NAVODILO ZA PAKIRANJE
LP905
naravnega lesa (50C),
vezanega lesa (50D),
predelanega lesa (50F),
togih plošč iz stisnjenih vlaken (50G).
Velika embalaža mora ustrezati tudi naslednjim zahtevam:
(a)
posamezni kos opreme različne velikosti, oblike ali mase se sme pakirati v zunanjo embalažo
zgoraj naštete preizkušene zasnove vrste, če skupna bruto masa tovorka ne presega bruto
mase, za katero je bila preizkušena zasnova vrste,
(b)
oprema mora biti izdelana ali pakirana tako, da preprečuje naključno vključitev 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 škodo in nevarne okoliščine
med prevozom. Če se za izpolnitev te zahteve uporablja obloga, mora biti iz negorljivega in
električno neprevodnega materiala, in
(d)
nevnetljivost se presoja po standardu, priznanem v državi, kjer je embalaža zasnovana ali
izdelana.
Dodatna zahteva:
Celice in baterije morajo biti zaščitene pred kratkim stikom.
LP906

NAVODILO ZA PAKIRANJE

LP906

Navodilo velja za poškodovane ali pokvarjene baterije z UN št. 3090, 3091, 3480 in 3481, ki se hitro
razgradijo, nevarno reagirajo, ustvarjajo plamen ali sproščajo nevarno toploto ali nevaren izpust strupenih,
jedkih ali vnetljivih plinov ali hlapov med običajnimi prevoznimi pogoji.
Uporabljajo se lahko naslednje vrste velike embalaže, če so izpolnjene splošne določbe iz 4.1.1 in 4.1.3:
Za posamezno baterijo ali posamezni kos opreme, ki vsebuje baterije:
Toga velika embalaža, ki ustreza zahtevam za embalažno skupino I in je izdelana iz:
jekla (50A),
aluminija (50B),
kovine, razen jekla ali aluminija (50N),
toge plastike (50H),
vezanega lesa (50D),
togih plošč iz stisnjenih vlaken (50G).
(1)

V primeru hitre razgradnje, nevarnega reagiranja, ustvarjanja plamena ali sproščanja nevarne toplote
ali nevarnega izpusta strupenih, jedkih ali vnetljivih plinov ali hlapov iz baterije mora velika embalaža
izpolnjevati naslednje dodatne zahteve:
(a) temperatura na zunanji površini celotnega tovorka ne sme presegati 100 °C. Sprejemljivo je
kratkotrajno zvišanje temperature do 200 °C,
(b) izven tovorka se ne sme pojaviti plamen,
(c) iz tovorka ne smejo izstopati drobci,
(d) ohraniti se mora celovitost strukture tovorka in
(e) velika embalaža mora imeti sistem upravljanja plinov (npr. sistem filtrov, kroženje zraka,
zadrževanja plina, za plin neprepustna embalaža), če je potrebno.

(2)

Dodatne zahteve za veliko embalažo se preverijo s preizkusom, ki ga določi pristojni organ katere koli
pogodbenice ADR, ki lahko prizna tudi preizkus, ki ga je določil pristojni organ države, ki ni
pogodbenica ADR, če je bil ta preizkus določen v skladu s postopki, ki veljajo po RID, ADR, ADN,
IMDG Code ali ICAO tehničnimi navodili a.
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Na zahtevo je treba poslati poročilo o preverjanju. V poročilo o preverjanju morajo biti navedeni vsaj
ime celice ali baterije, številka celice ali baterije, masa, vrsta, vsebnost energije v celici ali bateriji,
identifikacijski podatki za veliko embalažo in podatki o preizkusu v skladu z metodo preverjanja, kot jo
je določil pristojni organ.
Če se uporablja suhi led ali tekoči dušik kot hladilno sredstvo, veljajo zahteve iz razdelka 5.5.3.
Notranja in zunanja embalaža morata ohraniti svoje lastnosti pri temperaturi hladilnega sredstva, ki se
uporablja, ter pri temperaturah in tlakih, ki bi lahko nastali v primeru izpada hlajenja.

Dodatna zahteva:
Baterije morajo biti zaščitene pred kratkim stikom.
a

Za oceno zmogljivosti velike embalaže se lahko upoštevajo naslednja merila:
(a)
ocena se izvede v skladu s sistemom vodenja kakovosti (kot je npr. opisano v razdelku 2.2.9.1.7
(e)), ki omogoča sledljivost rezultatov preizkusa, referenčnih podatkov in uporabljenih modelov
karakterizacije,
(b)
seznam nevarnosti, pričakovanih v primeru termične nestabilnosti, za vrsto baterije v stanju, v
katerem se prevaža (npr. uporaba notranje embalaže, stanje napolnjenosti (SOC), uporaba zadostne
negorljive, električno neprevodne in vpojne obloge), mora biti jasno določen in količinsko opredeljen. V
ta namen se lahko uporabi referenčni seznam morebitnih nevarnosti za litijeve baterije (hitra razgradnja,
nevarno reagiranje, tvorba plamena ali nevarno sproščanje toplote ali nevarna emisija strupenih, jedkih
ali vnetljivih plinov ali hlapov). Količinska opredelitev teh nevarnosti se mora opirati na znanstveno
literaturo, ki je na voljo,
(c)
blažilni učinki velike embalaže se ugotovijo in opredelijo na podlagi narave zagotovljenih zaščit in
lastnosti materialov, iz katerih je izdelana. Za podporo tej oceni se morajo uporabiti seznam tehničnih
lastnosti in risbe (gostota [kg·m-3], specifična toplotna kapaciteta [J·kg-1·K-1], kurilna vrednost [kJ·kg-1],
toplotna prevodnost [W·m-1·K-1], tališče in vnetišče [K], koeficient toplotnega prenosa zunanje embalaže
[W·m-2·K-1], …),
(d)
na podlagi preizkusa in vseh podpornih izračunov se oceni rezultat termične nestabilnosti baterije
v veliki embalaži med običajnimi prevoznimi pogoji,
(e)
če stanje napolnjenosti (SOC) celice ali baterije ni znano, se za oceno upošteva najvišje možno
stanje napolnjenosti (SOC) v skladu z ustreznimi načini uporabe celice ali baterije,
(f)
razmere, v katerih se lahko velika embalaža uporabi in prevaža, se morajo opisati (vključno z
možnimi posledicami emisij plina ali dima na okolje, kot so prezračevanje in druge metode) v skladu s
sistemom za upravljanje plinov te velike embalaže,
(g)
preizkusni ali modelni izračuni morajo upoštevati najhujši možni scenarij pri sprožitvi in širitvi
termične nestabilnosti v bateriji. Scenarij mora vključevati najhujšo možno okvaro med običajnimi
prevoznimi pogoji, največjo toploto emisijo in emisijo plamena pri morebitni širitvi reakcije,
(h)
scenarije je treba oceniti za obdobje, ki je dovolj dolgo, da je mogoč pojav vseh morebitnih posledic
(npr. 24 ur).

«.
V 4.1.6.8 se v prvi povedi za besedo »Ventili« doda besedilo »in drugi sestavni deli, ki med prevozom ostanejo
pritrjeni na ventil (npr. manipulirne naprave ali adapterji),«.
V 4.1.6.15 se besedilo »ISO 11114-1: 2012« nadomesti z besedilom »EN ISO 11114-1: 2012 + A1:2017«.
V 4.1.6.15 se besedilo »Priloga A k ISO 10297:2006 ali Priloga A k ISO 10297:2014« nadomesti z besedilom
»Priloga A k EN ISO 10297:2006, ali Priloga A k EN ISO 10297:2014, ali Priloga A k EN ISO 10297:2014 +
A1:2017«.
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V 4.1.6.15 se v tabeli za vrstico s standardom EN ISO 15995:2010 doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
Plinske jeklenke – Samozaporni ventili jeklenk –
EN ISO 17879:2017
Specifikacija in preskus tipa
«.
V 4.1.10.4 se v tabeli v MP 24 dodata nova zadnja vrstica in nov zadnji stolpec z UN št. »0509«, na presečiščih
nove vrstice s stolpci in novega stolpca z vrsticami za UN št. 0027, 0028, 0044, 0160 in 0161 pa se doda črka
»B«.
Poglavje 4.2
V 4.2.5.2.6 se v navodilu za premične cisterne T23 na koncu druge povedi za naslovom doda nova poved, ki
se glasi: »Pripravki, navedeni v nadaljevanju, se smejo prevažati pakirani tudi v skladu z metodo pakiranja
OP8 navodila za pakiranje P520 v 4.1.4.1 in, če se uporabljajo, z enakimi nadzornimi in kritičnimi
temperaturami.«.
V 4.2.5.3 se v posebni določbi za premične cisterne TP10 za dosedanjim besedilom doda nova poved, ki se
glasi: »Premična cisterna se sme dati v prevoz še največ tri mesece po datumu poteka veljavnosti zadnjega
pregleda podloge potem, ko je bila izpraznjena, vendar pred čiščenjem, da se opravi naslednji zahtevani
preizkus ali pregled pred ponovno polnitvijo.«.
V 4.2.5.3 se posebna določba za premične cisterne TP38 spremeni tako, da se glasi:
»TP38 (Črtano)«.
V 4.2.5.3 se posebna določba za premične cisterne TP39 spremeni tako, da se glasi:
»TP39 (Črtano)«.
Poglavje 4.3
V 4.3.3.1.2 se za besedilom »cisterne(-)« doda besedilo »za snovi s to kodo«.
V 4.3.3.5 odstavek, ki se začne z besedilom »Cisterna zabojnik se ne sme dati v prevoz:« postane odstavek
4.3.3.6.
V 4.3.4.1.3 se na koncu prvega odstavka doda nova poved, ki se glasi: »Zahteve za te cisterne so navedene
v naslednjih kodah za cisterne, ki jih dopolnjujejo ustrezne posebne določbe, navedene v koloni (13) tabele A
v poglavju 3.2.«.
V 4.3.4.1.3 se pododstavki (a) do (i) nadomestijo s tabelo z besedilom, ki se glasi:
»
Razred
1
4.1

4.2
4.3

UN št.
0331
2448
3531
3533
3532
3534
1381
2447
1389
1391
1392
1415
1420
1421
1422
1428
2257

Ime in opis
razstrelivo, vrste B
žveplo, raztaljeno
snov, ki polimerizira, trdna, stabilizirana, n.d.n.
snov, ki polimerizira, trdna, nadzor temperature, n.d.n.
snov, ki polimerizira, tekoča, stabilizirana, n.d.n.
snov, ki polimerizira, tekoča, nadzor nad temperaturo, n.d.n.
fosfor, bel ali rumen, suh, ali v vodi ali raztopini
fosfor, bel, raztaljen
amalgam alkalijske kovine, tekoč
disperzija alkalijske kovine ali disperzija zemljoalkalijske kovine
amalgam zemljoalkalijske kovine, tekoč
litij
kalijeve zlitine kovin, tekoče
zlitina alkalijske kovine, tekoča, n.d.n.
kalij-natrijeve zlitine, tekoče
natrij
kalij
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Razred

5.1

UN št.
3401
3402
3403
3404
3482
1407
1423
1402
1873
2015
2014
2015
2426
3149
3375
3375

5.2

6.1
7

a

8

3109
3119
3110
3120
1613
3294

1052
1744
1790
1791
1908

Št.
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amalgam alkalijske kovine, trden
amalgam zemljoalkalijske kovine, trden
kalijeve zlitine kovin, trdne
kalij-natrijeve zlitine, trdne
disperzija alkalijske kovine, vnetljiva, ali disperzija zemljoalkalijske kovine,
vnetljiva
cezij
rubidij
kalcijev karbid, embalažna skupina I
perklorova kislina z več kot 50 in največ 72 masnimi odstotki kisline
vodikov peroksid, vodna raztopina, stabilizirana, z več kot 70 %
vodikovega peroksida
vodikov peroksid, vodna raztopina, stabilizirana, z najmanj 20 %, toda
največ 60 % vodikovega peroksida
vodikov peroksid, vodna raztopina, stabilizirana, z več kot 60 %
vodikovega peroksida, toda največ 70 % vodikovega peroksida
amonijev nitrat, tekoč, vroča raztopina s koncentracijo najmanj 80 %, toda
največ 93 %
vodikov peroksid in peroksiocetna kislina, zmes, stabilizirana
amonijev nitrat, emulzija ali suspenzija ali gel, vmesni produkt za
razstreliva, tekoč
amonijev nitrat, emulzija ali suspenzija ali gel, vmesni produkt za
razstreliva, trden
organski peroksid vrste F, tekoč
organski peroksid vrste F, tekoč, nadzor temperature
organski peroksid vrste F, trden
organski peroksid vrste F, trden, nadzor temperature
vodikov cianid, vodna raztopina
vodikov cianid, raztopina v alkoholu
vse snovi
najmanjše zahteve za tekočine
najmanjše zahteve za trdne snovi
vodikov fluorid, brezvodni
brom ali brom, raztopina
fluorovodikova kislina, raztopina, z več kot 85 % vodikovega fluorida
raztopina hipoklorita
raztopina klorita

Stran
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Kod cisterne

L10CH
S2.65AN
L4DN
L4DV

L4BV

LGAV
SGAV
L4BN
S4AN
L15DH
posebne cisterne
L2.65CN
S2.65AN
L21DH
L4BV

a

Ne glede na splošne zahteve tega odstavka se smejo cisterne za radioaktivne snovi uporabljati tudi za
prevoz drugega blaga, če so izpolnjene zahteve iz 5.1.3.2.«.
V 4.3.5 se po naraščajoči številki dodata novi posebni določbi TU42 in TU43, ki se glasita:
»TU42 Cisterne s steno iz aluminijeve zlitine, vključno s tistimi z zaščitno prevleko, se smejo uporabljati le, če
pH snovi ni nižji od 5,0 ali višji od 8,0.
TU43

Prazna neočiščena cisterna se sme dati v prevoz še največ tri mesece po datumu poteka veljavnosti
zadnjega pregleda prevleke, da se opravi naslednji zahtevani pregled podloge pred ponovno polnitvijo
(glej posebno določbo TT2 iz 6.8.4 (d)).«.

Poglavje 5.2
V 5.2.1 dosedanja opomba postane opomba številka 1, doda se nova opomba številka 2, ki se glasi:
»OPOMBA 2: V skladu z GHS se piktogram GHS, ki ga ADR ne zahteva, lahko pojavi v prevozu samo kot
del celotne GHS oznake, in ne samostojno (glej 1.4.10.4.4 GHS).«.
V 5.2.1.3 se za besedo »embalaža« doda besedilo », vključno z veliko zasilno embalažo«.
V 5.2.1.5 se druga poved spremeni tako, da se glasi: »Oznaka mora biti razločno vidna in obstojna ter v enem
ali več jezikih, od katerih mora biti en jezik angleščina, francoščina ali nemščina, razen če sporazumi med
državami, udeleženimi v prevozu, ne določajo drugače.«.
47
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V 5.2.1.10.1 se v drugi alineji beseda »in« nadomesti z vejico, na koncu tretje alineje se doda beseda »in« in
doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»–
stroji ali naprave, ki vsebujejo tekoče nevarno blago, če je treba zagotoviti, da tekoče nevarno blago
ostane v svoji predvideni postavitvi (glej posebno določbo 301 iz poglavja 3.3)«.
V 5.2.2.1.6 se beseda »nalepljena« nadomesti z besedo »nameščena«, beseda »površino« se nadomesti z
besedama »eno ploskev«, zadnja poved pa se spremeni tako, da se glasi »Če nepravilna oblika ali premajhna
velikost tovorka ne omogočata ustrezne namestitve nalepke nevarnosti, je lahko nalepka nevarnosti na tovorek
varno pritrjena z vrvico ali na drug ustrezen način.«.
Doda se nov podrazdelek 5.2.2.1.12, ki se glasi:
»5.2.2.1.12 Posebne določbe za označevanje predmetov, ki vsebujejo nevarno blago in se prevažajo kot
UN št. 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 in 3548
5.2.2.1.12.1 Tovorki, ki vsebujejo predmete, ali predmeti, ki se prevažajo nepakirani, morajo biti označeni z
nalepkami nevarnosti v skladu s 5.2.2.1, ki izražajo nevarnosti, ugotovljene v skladu z 2.1.5, razen
predmetov, ki poleg tega vsebujejo litijeve baterije, za katere se ne zahteva nalepka za litijevo
baterijo ali nalepka nevarnosti, ki ustreza vzorcu št. 9A.
5.2.2.1.12.2 Če je treba zagotoviti, da predmeti, ki vsebujejo tekoče nevarno blago, ostanejo v svoji predvideni
postavitvi, morata biti smerni puščici v skladu s 5.2.1.10.1 nameščeni in vidni na vsaj dveh
nasprotnih navpičnih straneh tovorka ali nepakiranega predmeta, če je to mogoče, in sicer tako,
da puščici kažeta v pravilni pokončni smeri.«.
V 5.2.2.2.1.1.2 se druga in tretja poved nadomestita z besedilom, ki se glasi: »Najmanjša velikost mora biti
100 mm x 100 mm. Znotraj roba, ki oblikuje diamant, mora biti črta, ki poteka vzporedno z njim, med robom te
črte in robom nalepke mora biti približno 5 mm.«.
V 5.2.2.2.1.1.3 se za besedo »ustrezno« doda beseda »sorazmerno«. Druga in tretja poved se črtata.
V 5.2.2.2.1.6 (d) se besedilo »s plinom z UN št. 1011, 1075, 1965 in 1978« nadomesti z besedilom »z
utekočinjenimi naftnimi plini«.
5.2.2.2.2 se spremeni tako, da se glasi:
»5.2.2.2.2 Vzorci nalepk nevarnosti
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podrazred 1.4

podrazred 1.5

1.4

1.5

podrazred 1.6

podrazredi
1.1, 1.2, 1.3

1

1.6

Podrazred ali
kategorija

Št. vzorca
nalepke
Ozadje

Številka v spodnjem
vogalu (in barva
številke)
Vzorci nalepk

oranžno

49

1.6: črna
oranžno
številki morata biti visoki približno 30 mm in
debeli približno 5 mm (za nalepko velikosti
100 mm × 100 mm)

1.5: črna
oranžno
številki morata biti visoki približno 30 mm in
debeli približno 5 mm (za nalepko velikosti
100 mm × 100 mm)

1.4: črna
oranžno
številki morata biti visoki približno 30 mm in
debeli približno 5 mm (za nalepko velikosti
100 mm × 100 mm)

bomba med eksplozijo:
črna

1
(črna)

1
(črna)

1
(črna)

1
(črna)

Nevarnosti razreda 1: Eksplozivne snovi in predmeti

Simbol in barva simbola







prostor za skupino združljivosti

prostor za skupino združljivosti

prostor za skupino združljivosti

prostor za podrazred – prazen,
če je eksplozivnost dodatna
nevarnost

prostor za skupino združljivosti
– prazen, če je eksplozivnost
dodatna nevarnost


Opomba
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nevnetljivi,
nestrupeni
plini

strupeni plini

2.2

2.3

lobanja in
prekrižani kosti:
črni

plinska jeklenka:
črna ali bela

plamen:
črn ali bel
(razen v primerih, ki
so predvideni v
5.2.2.2.1.6 (d))

belo

zeleno

rdeče

2
(črna)

2
(črna ali bela)

2
(črna ali bela)

Nevarnosti razreda 2: Plini

Ozadje

Številka v
spodnjem
vogalu (in barva
številke)
Vzorci nalepk

–

–

–

Opomba

Št.

vnetljivi plini

Simbol in barva
simbola

536 /

2.1

Št.
Podrazred ali
vzorca
kategorija
nalepke

Stran

8 / 7. 2. 2019
Uradni list Republike Slovenije

50

–

plamen:
črn ali bel

Simbol in barva
simbola
Vzorci nalepk

rdeče

3
(črna ali bela)

Nevarnosti razreda 3: Vnetljive tekočine

Ozadje

Številka v
spodnjem
vogalu (in barva
številke)

–

Opomba

–

–

4.3

–

4.2

4.1

51

4
(črna)

zgornja polovica:
bela,
spodnja polovica:
rdeča
4
(črna)

Nevarnosti razreda 4.2: Samovnetljive snovi

belo s sedmimi
rdečimi
pokončnimi
črtami

plamen:
črn ali bel

modro

4
(črna ali bela)

Nevarnosti razreda 4.3: Snovi, ki pri stiku z vodo tvorijo vnetljive pline

plamen: črn

plamen:
črn

–

–

–

Nevarnosti razreda 4.1: Vnetljive trdne snovi, samoreaktivne snovi, snovi, ki polimerizirajo, in trdni desenzibilizirani
eksplozivi

3

Št.
Podrazred ali
vzorca
kategorija
nalepke
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–

–

–

5.2

6.1

6.2

rumeno

5.1
(črna)

Nevarnosti razreda 5.1: Oksidanti

52

5.2
(črna)

belo

6
(črna)

Nevarnosti razreda 6.1: Strupi

zgornja polovica:
rdeča,
spodnja polovica:
rumena

krog, prekrit s
tremi polmeseci:
črn
belo

6
(črna)

Nevarnosti razreda 6.2: Kužne snovi

lobanja in
prekrižani kosti:
črni

plamen:
črn ali bel

Nevarnosti razreda 5.2: Organski peroksidi

plamen nad
krogom:
črn

Ozadje

Številka v
spodnjem
vogalu (in barva
številke)
Vzorci nalepk

v spodnji polovici nalepke
je lahko napis: "KUŽNA
SNOV" in
"V primeru poškodbe ali
puščanja takoj obvestiti
pristojni organ za javno
zdravje" v črni barvi

–

–

–

Opomba

Št.

–

Simbol in barva
simbola
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Podrazred ali
kategorija

kategorija I –
BELO

kategorija II –
RUMENO

kategorija III –
RUMENO

cepljiva snov

Št. vzorca
nalepke

7A

7B

7C

7E

Številka v
spodnjem vogalu
(in barva številke)

triperesna
deteljica:
črna

triperesna
deteljica:
črna

triperesna
deteljica:
črna

53
belo

zgornja polovica:
rumena z belim
robom,
spodnja polovica:
bela

zgornja polovica:
rumena z belim
robom, spodnja
polovica:
bela

belo

7
(črna)

7
(črna)

7
(črna)

7
(črna)

Vzorci nalepk

besedilo (obvezno) črno, v spodnji
polovici nalepke:
"RADIOAKTIVNO"
"VSEBINA ..."
"AKTIVNOST ... "
Besedi "RADIOAKTIVNO" mora
slediti ena rdeča navpična črta.
besedilo (obvezno) črno, v spodnji
polovici nalepke:
"RADIOAKTIVNO"
"VSEBINA ..."
"AKTIVNOST ... "
v črnem okvirčku:
"PREVOZNI INDEKS"
Besedi "RADIOAKTIVNO" morata
slediti dve rdeči navpični črti.
besedilo (obvezno) črno, v spodnji
polovici nalepke:
"RADIOAKTIVNO"
"VSEBINA ..."
"AKTIVNOST ... "
v črnem okvirčku:
"PREVOZNI INDEKS"
Besedi "RADIOAKTIVNO" morajo
slediti tri rdeče navpične črte.
besedilo (obvezno) črno, v zgornji
polovici nalepke "CEPLJIVO"
v črnem okvirčku v spodnji polovici
nalepke: "VARNOSTNI INDEKS
KRITIČNOSTI"

Opomba

Št.

–

Ozadje

Nevarnosti razreda 7: Radioaktivne snovi

Simbol in
barva simbola
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«.

zgornja polovica:
bela,
spodnja polovica:
črna z belim robom

8
(črna)

sedem navpičnih črt v zgornji polovici:
črna

–

9A

črne

skupina baterij, ena pokvarjena in
oddaja plamen v spodnji polovici:

sedem navpičnih črt v zgornji polovici:
črna

–

9

belo

belo

9 podčrtana
(črna)

9 podčrtana
(črna)

Nevarnosti razreda 9: Različno nevarno blago in predmeti, vključno z okolju nevarnimi snovmi

tekočini, ki se polivata iz epruvet in
poškodujeta dlan in kovino:
črna

Vzorci nalepk

–

–

–

Opomba

Št.

–

Ozadje

Nevarnosti razreda 8: Jedke snovi

Simbol in barva simbola

Številka v
spodnjem vogalu
(in barva
številke)
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Poglavje 5.3
V naslovu poglavja 5.3 se za navedbo »OZNAČEVANJE ZABOJNIKOV,« doda besedilo »ZABOJNIKOV ZA
RAZSUTI TOVOR,«.
Za naslovom poglavja 5.3 dosedanja opomba postane opomba številka 1, doda se nova opomba številka 2, ki
se glasi:
»OPOMBA 2: V skladu z GHS se piktogram GHS, ki ga ADR ne zahteva, lahko pojavi v prevozu samo kot del
celotne GHS oznake, in ne samostojno (glej 1.4.10.4.4 GHS).«.
Za naslovom poglavja 5.3 se v opombi številka 1 (dosedanja opomba) za navedbo »na zabojnikih,« doda
besedilo »zabojnikih za razsuti tovor,«.
V 5.3.1.1.1 se v prvi povedi za navedbo »zunanjost zabojnikov,« doda besedilo »zabojnikov za razsuti tovor,«,
v drugi povedi pa se za navedbo »v zabojniku,« doda besedilo »zabojniku za razsuti tovor,«.
V 5.3.1.1.1 se za dosedanjim besedilom doda nova poved, ki se glasi: »Table (velike nalepke) nevarnosti
morajo biti odporne proti vremenskim vplivom in zagotavljati trajnost označitve med celotnim prevozom.«.
V 5.3.1.2 se v naslovu za besedama »v zabojnikih,« doda besedilo »zabojnikih za razsuti tovor,«.
V 5.3.1.2 se prvi odstavek za opombo spremeni tako, da se glasi:
»Na zabojnikih, zabojnikih za razsuti tovor, MEGC, cisternah zabojnikih in premičnih cisternah morajo biti table
(velike nalepke) nevarnosti nameščene na levi in desni strani ter spredaj in zadaj, na prožnih zabojnikih za
razsuti tovor pa na dveh nasprotnih straneh.«.
V 5.3.1.3 se v naslovu za besedama »prevažajo zabojniki,« doda besedilo »zabojniki za razsuti tovor,«, v
odstavku za opombo pa se za besedama »na zabojniku,« doda besedilo »zabojniku za razsuti tovor,«.
V 5.3.1.7.1 se za dosedanjim besedilom doda nova poved, ki se glasi: »Odstopanja za nalepke nevarnosti,
navedena v drugi povedi v 5.2.2.2.1, v tretji povedi v 5.2.2.2.1.3 in v 5.2.2.2.1.5 veljajo tudi za table (velike
nalepke) nevarnosti.«.
V 5.3.2.1.4 se:
–
besedilo »prevozne enote in zabojniki« nadomesti z besedilom »vozila, zabojniki in zabojniki za razsuti
tovor«,
–
besedilo »vsake prevozne enote ali zabojnika« nadomesti z besedilom »vsakega vozila, zabojnika ali
zabojnika za razsuti tovor«,
–
besedilo »prevozni enoti ali zabojniku« nadomesti z besedilom »vozilu, zabojniki ali zabojniku za razsuti
tovor«,
–
besedilo »prevozni enoti ali v zabojniku« nadomesti z besedilom »vozilu, v zabojniku ali v zabojniku za
razsuti tovor«.
V 5.3.2.1.5 se za navedbo »na zabojnike,« doda besedilo »zabojnike za razsuti tovor,«.
V 5.3.3 se za dosedanjim besedilom doda nova poved, ki se glasi: »Oznaka mora biti odporna proti
vremenskim vplivom in zagotavljati trajnost označitve med celotnim prevozom.«.
V 5.3.6.1 se za navedbo »potrebno zabojnike,« doda besedilo »zabojnike za razsuti tovor,«, za dosedanjim
besedilom pa se doda nova poved, ki se glasi: »To ne velja za izjeme, navedene v 5.2.1.8.1.«.
V 5.3.6.2 se za navedbo »za zabojnike,« doda besedilo »zabojnike za razsuti tovor,«.
Poglavje 5.4
V 5.4.1.1.1 (f) se opomba številka 1 spremeni tako, da se glasi:
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»OPOMBA 1: Če se uporablja odstavek 1.1.3.6, morata biti v prevozni listini za vsako prevozno skupino
navedena skupna količina in izračunana vrednost nevarnega blaga po določbah iz 1.1.3.6.3 in 1.1.3.6.4.«.
V 5.4.1.1.5 se za besedama »zasilno embalažo« doda besedilo », vključno za veliko zasilno embalažo«, za
besedama »zasilni embalaži« pa se doda besedilo », vključno v veliki zasilni embalaži«.
V 5.4.1.1.15 se številka »2.2.41.1.17« nadomesti s številko »7.1.7«.
V 5.4.1.2.3.1 se črta besedilo »do 2.2.52.1.17«.
V 5.4.1.2.5.1 (h) se besedi »ovojni embalaži« nadomestita z besedo »površniku« (trikrat).
V 5.4.1.2.5.2 (a) se črta beseda »tovora« (dvakrat).
Poglavje 6.1
V 6.1.1.1 (b) se besedilo »(glej poglavje 6.3, opombo in navodilo za pakiranje P621 iz 4.1.4.1)« nadomesti z
besedilom »(glej opombo pod naslovom poglavja 6.3 in navodilo za pakiranje P621 iz 4.1.4.1)«.
V 6.1.5.8.1 se na koncu točke 8 vejica nadomesti s piko in doda besedilo, ki se glasi: »Za plastično embalažo,
ki je predmet preizkusa notranjega tlaka iz 6.1.5.5, temperatura uporabljene vode,«.
Poglavje 6.2
V 6.2.1.6.1 se opomba številka 2 spremeni tako, da se glasi:
»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 (AT)
in ultrazvočni preskus (UT) pri periodičnem pregledu in preskušanju.«.
V 6.2.1.6.1 se v opombi 3 besedilo »Hidravlični preizkus tesnosti se sme nadomestiti« nadomesti z besedilom
»Pregled iz 6.2.1.6.1 (b) in preizkus s hidravličnim tlakom iz 6.2.1.6.1 (d) se lahko nadomestita«.
V 6.2.2.1.1 se v tabeli v vrstici s standardom ISO 11118:1999 v stolpcu Se uporablja za izdelavo besedi »do
nadaljnjega« nadomestita z besedilom »do 31. decembra 2020«.
V 6.2.2.1.1 se v tabeli za vrstico s standardom ISO 11118:1999 doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
ISO 11118:2015
Plinske jeklenke – Kovinske plinske jeklenke za
do
enkratno polnjenje ‒ Specifikacija in preizkusne
nadaljnjega
metode
«.
V 6.2.2.1.2 se besedilo »velja naslednji standard« nadomesti z besedilom »veljajo naslednji standardi«.
V 6.2.2.1.2 se v tabeli v vrstici s standardom ISO 11120:1999 v stolpcu Se uporablja za izdelavo besedi »do
nadaljnjega« nadomestita z besedilom »do 31. decembra 2022«.
V 6.2.2.1.2 se v tabeli za vrstico s standardom ISO 11120:1999 doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
ISO 11120:2015
Plinske jeklenke – Ponovno polnljive velike do
jeklenke iz celega iz jekla s prostornino od 150 nadaljnjega
litrov do 3000 litrov – Zasnova, izdelava in
preizkušanje
«.
Doda se nov odstavek 6.2.2.1.8, ki se glasi:
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Za zasnovo, izdelavo, prvi pregled in preizkus velikih UN tlačnih sodov, razen za določbe o
pregledu, ki se nanašajo na sistem ocenjevanja skladnosti in odobritve – te morajo ustrezati
zahtevam iz 6.2.2.5, veljajo naslednji standardi:
Referenca

Naslov

ISO 211721:2015

Plinske jeklenke – Varjeni tlačni sodi iz jekla s
prostornino do 3000 litrov za prevoz plinov –
Zasnova in izdelava – Del 1: Prostornine do 1000
litrov
OPOMBA: Ne glede na razdelek 6.3.3.4 tega
standarda se smejo varjeni tlačni sodi iz jekla s
konveksno na tlak zaobljenim dnom, uporabljati
za prevoz jedkih snovi, če so izpolnjene vse
veljavne zahteve ADR.
Plinske jeklenke – Ponovno polnljive varjene
jeklenke – Preizkusni tlak 60 bar in nižji
Plinske jeklenke – Ponovno polnljive varjene
jeklenke iz nerjavnega jekla – Del 1: Preizkusni
tlak 6 MPa in nižji

ISO 4706:2008
ISO 181721:2007
«.

Se uporablja za
izdelavo
do nadaljnjega

do nadaljnjega
do nadaljnjega

V 6.2.2.3 se v tabeli v vrstici s standardom ISO 13340:2001 v stolpcu Se uporablja za izdelavo besedi »do
nadaljnjega« nadomestita z besedilom »do 31. decembra 2020«.
V 6.2.2.3 se v prvi tabeli dodata novi zadnji vrstici z besedilom, ki se glasi:
»
ISO 14246:2014
Plinske jeklenke ‒ Ventili za plinske jeklenke ‒
Preskusi in pregledi med proizvodnjo
ISO 17871:2015
Plinske jeklenke – Ventili jeklenk za hitro
razbremenitev – Specifikacija in preizkušanje tipa
«.

do nadaljnjega
do nadaljnjega

V 6.2.2.4 se besedilo »UN sistemov za shranjevanje kovinskega hidrida« nadomesti z besedama »njihovih
zapiral«.
V 6.2.2.4 se v tabeli črta vrstica s standardom ISO 16111:2008, v vrstici s standardom ISO 11623:2002 se v
stolpcu Naslov beseda »sestavljenih« nadomesti z besedo »kompozitnih«, v stolpcu Se uporablja za izdelavo
pa se besedi »do nadaljnjega« nadomestita z besedilom »do 31. decembra 2020«.
V 6.2.2.4 se v tabeli za vrstico s standardom ISO 11623:2002 dodata novi vrstici z besedilom, ki se glasi:
»
ISO 11623:2015
Plinske jeklenke – Kompozitni materiali – do nadaljnjega
Periodični pregledi in preskusi
ISO 22434:2006
Premične plinske jeklenke – Pregled in do nadaljnjega
vzdrževanje ventilov jeklenk
OPOMBA: Te zahteve se lahko izpolnijo ob drugi
priložnosti, in ne ob rednem pregledu in preizkusu
UN jeklenk.
«, za tabelo pa se doda besedilo, ki se glasi:
»Za redni pregled in preizkus UN sistemov za shranjevanje kovinskega hidrida velja naslednji standard:
ISO 16111:2008
«.

Premične naprave za shranjevanje plina – Vodik,
absorbiran v reverzibilnem kovinskem hidridu

V 6.2.2.7.4 (m) se za dosedanjim besedilom doda nova opomba, ki se glasi:
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»OPOMBA: Podatki o označbah, ki se smejo uporabljati za identifikacijo navojev jeklenk, so navedeni v
ISO/TR 11364, Plinske jeklenke – Zbirka nacionalnih in mednarodnih navojev na vratovih ventilov/plinskih
jeklenk in sistem njihove identifikacije in označevanja.«.
Dodajo se novi odstavki 6.2.3.5.3, 6.2.3.5.3.1, 6.2.3.5.3.2, 6.2.3.5.3.3 in 6.2.3.5.4, ki se glasijo:
»6.2.3.5.3 Splošne določbe za nadomestitev v odstavku 6.2.3.5.1 določenih(ega) predpisanih(ega)
rednih(ega) pregledov(a) in preizkusov
6.2.3.5.3.1 Ta odstavek velja samo za tiste vrste tlačnih posod, ki so zasnovane in izdelane v skladu s
standardi, navedenimi v 6.2.4.1, ali tehničnimi specifikacijami v skladu s 6.2.5 in katerih
inherentne lastnosti zasnove preprečujejo uporabo ali razlago rezultatov preverjanj, zahtevanih v
6.2.1.6.1 (b) ali (d) rednih pregledov in preizkusov.
Za takšne tlačne posode je treba ta (te) pregled(e) nadomestiti z nadomestnimi metodami,
povezanimi z značilnostmi posamezne zasnove, določenimi v 6.2.3.5.4, in podrobno
opredeljenimi v posebni določbi v poglavju 3.3 ali standardu, navedenem v 6.2.4.2.
Nadomestne metode morajo natančno določati, katere preglede in preizkuse nadomeščajo v
skladu s 6.2.1.6.1 (b) in (d).
Nadomestne metode morajo v kombinaciji s preostalimi pregledi v skladu s 6.2.1.6.1 (a) do (e)
zagotoviti raven varnosti, ki je najmanj enakovredna ravni varnosti za tlačne posode podobne
velikosti in uporabe, ki so redno pregledovane in preizkušane v skladu s 6.2.3.5.1.
Nadomestne metode morajo podrobno opredeliti vse naslednje elemente:
–
opis ustreznih vrst tlačnih posod,
–
postopek preizkusa(ov),
–
specifikacije meril sprejemljivosti,
–
opis ukrepov, ki jih je treba sprejeti v primeru zavrnitve tlačnih posod.
6.2.3.5.3.2 Neporušitveni preizkus kot nadomestna metoda
Preglede, določene v 6.2.3.5.3.1, je treba nadomestiti ali zamenjati z eno ali več metodami
neporušitvenega preizkusa, ki ga (jih) je treba opraviti na vsaki posamezni tlačni posodi.
6.2.3.5.3.3 Porušitveni preizkus kot nadomestna metoda
Če nobena od metod neporušitvenega preizkusa ne vodi do enakovredne ravni varnosti, se
pregledi, določeni v 6.2.3.5.3.1, razen pregleda notranjosti, navedenega v 6.2.1.6.1 (b),
nadomestijo ali zamenjajo z eno ali več metodami porušitvenega preizkusa v kombinaciji z
njihovim statističnim vrednotenjem.
Poleg zgoraj opisanih elementov je treba s podrobno metodo za porušitveni preizkus
dokumentirati naslednje elemente:
–
opis ustrezne osnovne skupine tlačnih posod,
–
postopek za naključno vzorčenje posameznih tlačnih posod, ki jih je treba preizkusiti,
–
postopek za statistično vrednotenje rezultatov preizkusa, vključno z merili za zavrnitev,
–
specifikacijo za pogostost porušitvenih preizkusov vzorcev,
–
opis ukrepov, ki jih je treba sprejeti, če so izpolnjena merila sprejemljivosti, vendar pa je
opaženo poslabšanje, povezano z varnostnimi lastnostmi materiala, kar se mora uporabiti
za določitev konca roka uporabnosti,
–
statistično presojo ravni varnosti, dosežene z nadomestno metodo.
6.2.3.5.4

Na oplaščenih jeklenkah, za katere velja 6.2.3.5.3.1, je treba redno izvajati preglede in preizkuse
v skladu s posebno določbo 674 iz poglavja 3.3.«.

V 6.2.3.6.1 se prvi odstavek za tabelo spremeni tako, da se glasi:
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»Pri ponovno polnljivih tlačnih posodah se lahko ocenjevanje skladnosti zapiral in drugega snemljivega pribora,
ki ima neposredno varovalno funkcijo, opravi ločeno od posod. Pri tlačnih posodah, ki niso prirejene za
ponovno polnjenje, se mora ocenjevanje skladnosti zapiral in drugega snemljivega pribora, ki ima neposredno
varovalno funkcijo, opraviti skupaj z ocenjevanjem tlačnih posod.«.
V 6.2.3.9.6 se za besedo »jeklenko« doda besedilo »ali tlačni sod«, za besedo »jeklenke« pa se doda besedilo
»ali tlačnega soda«.
V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom EN ISO 11120:1999 + A1:2013 v stolpcu (4) besedilo »do
nadaljnjega« nadomesti z besedilom »od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2020«.
V 6.2.4.1 se v tabeli za vrstico s standardom »EN ISO 11120:1999 + A1:2013« doda nova vrstica z besedilom,
ki se glasi:
«.
EN ISO
Plinske jeklenke – Ponovno polnljive velike 6.2.3.1 in
do
11120:2015
jeklenke iz celega iz jekla s prostornino od 150 6.2.3.4
nadaljnjega
litrov do 3000 litrov – Konstruiranje, izdelava in
preizkušanje
«.
V 6.2.4.1 se v tabeli opomba pri standardu EN 1251-2:2000 spremeni tako, da se glasi:
»OPOMBA: Standarda EN 1252-1:1998 in EN 1626, navedena v tem standardu, se uporabljata 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 14140:2014 + AC:2015 v stolpcu (1) črta besedilo »(razen
oplaščenih jeklenk)«.
V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom EN ISO 10297:2014 v stolpcu (2) črta besedilo »(ISO/DIS
10297:2012)«, v stolpcu (4) pa se besedilo »do nadaljnjega« nadomesti z besedilom »od 1. januarja 2015 do
31. decembra 2020«.
V 6.2.4.1 se v tabeli za vrstico s standardom EN ISO 10297:2014 doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
EN ISO
Plinske jeklenke – Ventili jeklenk – Specifikacija 6.2.3.1 in
do
10297:2014
in preizkus tipa
6.2.3.3
nadaljnjega
+ A1:2017
«.
V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom EN 1626:2008 v stolpcu (2) za dosedanjim besedilom doda nova
opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Ta standard se uporablja tudi za ventile 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 1442:2006+A1:2008 v stolpcu (4) besedilo »do nadaljnjega«
nadomesti z besedilom »od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2020«.
V 6.2.4.1 se v tabeli za vrstico s standardom EN 1442:2006+A1:2008 doda nova vrstica z besedilom, ki se
glasi:
»
Oprema in pribor za UNP – Premične ponovno
6.2.3.1 in
EN 1442:2017 polnljive varjene jeklenke iz jekla za UNP –
6.2.3.4
Konstruiranje in izdelava

do
nadaljnjega

«.
V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom EN 12245:2002 v stolpcu (5) doda besedilo »31. december 2019
za jeklenke in velike jeklenke brez obloge, izdelane iz dveh med seboj povezanih delov«.
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V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom EN 12245:2009+A1:2011 v stolpcu (2) za dosedanjim besedilom
doda nova opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Ta standard se ne sme uporabljati za jeklenke in velike jeklenke brez obloge, izdelane iz dveh
med seboj povezanih delov.«.
V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom EN 12245:2009+A1:2011 v stolpcu (5) doda besedilo »31.
december 2019 za jeklenke in velike jeklenke brez obloge, izdelane iz dveh med seboj povezanih delov«.
V 6.2.4.1 se v tabeli v vrstici s standardom EN ISO 14246:2014 v stolpcu (4) besedilo »do nadaljnjega«
nadomesti z besedilom »od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2020«.
V 6.2.4.1 se v tabeli dodata novi zadnji vrstici z besedilom, ki se glasi:
»
EN ISO
14246:2014+
A1:2017

Plinske jeklenke – Ventili za plinske jeklenke – 6.2.3.1 in
Preskusi in pregledi med proizvodnjo
6.2.3.4

do
nadaljnjega

EN ISO
17879:2017

Plinske jeklenke – Samozaporni ventili jeklenk – 6.2.3.1 in
Specifikacija in preskus tipa
6.2.3.4

do
nadaljnjega

«.
V 6.2.4.2 se v tabeli črtajo vrstice s standardi »EN ISO 11623:2002 (razen razdelka 4)«, »EN 14912:2005« in
»EN 1440:2008+A1:2012 (razen Prilog G in H)«.
V 6.2.6.4 se črta besedilo »(razen odstavka 9)«, na koncu tretje alineje pa se doda nova poved, ki se glasi:
»Poleg označb, ki jih zahteva ta standard, morajo biti plinske pločevinke označene z "UN 2037/EN 16509".«.
Poglavje 6.3
V 6.3.5.2.1 se besedilo »zmesjo vode in sredstva« nadomesti z besedilom »vodo in sredstvom«, besedilo
»voda/antifriz« pa se nadomesti z besedilom »vode in sredstva proti zmrzovanju«.
V 6.3.5.3.5 se besedi »vpojno snovjo« nadomestita z besedilom »oblogo/absorpcijskim materialom«.
Poglavje 6.4
V 6.4.23.4 (g) se besedilo »zahteve glede zlaganja in vmesnega skladiščenja med prevozom« nadomesti z
besedilom »določbe glede zlaganja«.
V 6.4.23.15 (l) se besedilo », ki se nanašajo na zlaganje in so potrebne« nadomesti z besedama »za zlaganje«.
V 6.4.23.16 (g) se besedilo »o zlaganju, ki so potrebne zaradi varnega odvajanje toplote ali ohranjanje«
nadomesti z besedilom »za zlaganje zaradi varnega odvajanja toplote ali ohranjanja«.
V 6.4.23.17 (q) se besedilo »o zlaganju, ki so potrebne« nadomesti z besedama »za zlaganje«.
Poglavje 6.5
V 6.5.6.9.3 se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za vsak preizkus s padcem se smejo uporabiti isti IBC ali različni IBC iste zasnove.«.
V 6.5.6.14.1 se na koncu točke 8 vejica nadomesti s piko in doda besedilo, ki se glasi: »Za toge plastične in
sestavljene IBC, ki so predmet preizkusa notranjega tlaka iz 6.5.6.8, temperatura uporabljene vode,«.
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Poglavje 6.8
V 6.8.2.1.2 se za besedo »zabojniki« doda sklic na opombo pod črto številka 1 in doda nova opomba pod
črto številka 1, ki se glasi:
Glej tudi 7.1.3.«.
»1
V poglavju 6.8 se opombe pod črto številka 1 do 5 preštevilčijo v opombe pod črto številka 2 do 6.
V 6.8.2.1.9 se beseda »bistveno« nadomesti z besedo »občutno«.
V 6.8.2.1.23 se prvi dve povedi nadomestita z besedilom, ki se glasi: »Sposobnost proizvajalca za izvajanje
varilskih del mora preveriti in potrditi pristojni organ ali organ, ki ga je ta pooblastil. Sposobnost delavnice za
vzdrževanje ali popravila za izvajanje varilskih del mora preveriti in potrditi pooblaščeni organ v skladu s
6.8.2.4.5. Proizvajalec, delavnica za vzdrževanje ali popravila mora imeti vzpostavljen sistem za zagotavljanje
kakovosti varjenja.«.
V 6.8.2.1.23 se za besedo »ultrazvokom« doda sklic na opombo pod črto številka 7 in doda nova opomba pod
črto številka 7, ki se glasi:
Prekrivni spoji, ki se uporabljajo za spojitev koncev in sten cisterne, se smejo namesto z radiografijo ali
»7
ultrazvokom preizkusiti z uporabo nadomestnih metod.«.
V poglavju 6.8 se opombe pod črto številka 6 do 16 preštevilčijo v opombe pod črto številka 8 do 18.
V 6.8.2.1.23 se druga poved pod »λ = 0,8« spremeni tako, da se glasi: »Neporušitveni preizkus mora zajeti
vse zvarne spoje oblike "T", vse vstavke, uporabljene, da se prepreči križanje zvarov, in vse zvare na robnem
območju na koncih cisterne.«.
V 6.8.2.1.23 se druga poved »λ = 0,9« spremeni tako, da se glasi: »Neporušitveni preizkus mora zajeti vse
spoje, vse vstavke, uporabljene, da se prepreči križanje zvarov, vse zvare na robnem območju na koncih
cisterne in vse zvare za sestavljanje delov opreme velikega premera.«.
V 6.8.2.2.2 se besedilo »ebonitom ali termoplastično snovjo« nadomesti z besedama »zaščitno prevleko«.
V 6.8.2.2.3 se besedilo »varovalom proti vdoru plamena« nadomesti z besedama »plamensko zaporo«, za
dosedanjim besedilom pa se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Plamenske zapore na odzračevalnih napravah morajo biti primerne za hlape, ki izhajajo iz prevažane snovi
(eksperimentalno določena najvišja varnostna vrzel – MESG), temperaturno območje in uporabo. Ustrezati
morajo zahtevam EN ISO 16852:2016 (Plamenske zapore – Zahtevane lastnosti, preskusne metode in
omejitve uporabe) za razmere, navedene v tabeli:
Uporaba/namestitev
Neposreden stik z ozračjem
Stik prek cevovodnega sistema

Preizkusne zahteve
EN ISO 16852:2016, 7.3.2.1
EN ISO 16852:2016, 7.3.3.2 (uporablja se za
kombinacijo ventil/plamenska zapora, če se
preizkušata skupaj)
EN ISO 16852:2016, 7.3.3.3 (uporablja se za
plamenske zapore, če se preizkušajo
neodvisno od ventilov)«.

V 6.8.2.2.10 se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Razen pri cisternah, ki so namenjene za prevoz stisnjenih, utekočinjenih ali raztopljenih plinov, pri čemer
mora namestitev lomljivih ploščic in varnostnih ventilov ustrezati zahtevam pristojnega organa, mora razpočni
tlak lomljive ploščice izpolnjevati naslednja merila:
–

najmanjši razpočni tlak pri 20 °C, vključno s toleranco, mora biti najmanj 0,8-kratna vrednost
preizkusnega tlaka,
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–

najvišji razpočni tlak pri 20 °C, vključno s toleranco, mora biti največ 1,1-kratna vrednost preizkusnega
tlaka,

–

razpočni tlak pri najvišji obratovalni temperaturi mora biti višji, kot je najvišji delovni tlak.

Med lomljivo ploščico in varnostnim ventilom mora biti vgrajen merilnik tlaka ali drug ustrezen indikator, s
katerim je mogoče ugotavljati morebitno pretrganje, preluknjanje ali puščanje ploščice.«.
Doda se nov odstavek 6.8.2.2.11, ki se glasi:
»6.8.2.2.11 Stekleni merilniki gladine in merilne naprave iz drugih krhkih materialov, ki so v neposrednem
stiku z vsebino cisterne, se ne smejo uporabljati.«.
V 6.8.2.3.1 se druga alineja spremeni tako, da se glasi (ločevalna črta se črta):
»–
številko odobritve za vrsto (tip), ki mora biti sestavljena iz razpoznavnega znaka države, na ozemlju
katere je bila izdana odobritev, ki se uporablja za vozila v mednarodnem cestnem prometu10, in
zaporedne številke.«.
V 6.8.2.4.2 in 6.8.2.4.3 se za dosedanjim besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Zaščitno prevleko je treba vizualno pregledati glede poškodb. V primeru poškodbe je treba stanje obloge
oceniti z ustreznim(i) preizkusom(i).«.
V 6.8.2.6.1 se opomba v vrstici s standardom EN 13530-2:2002 + A1:2004 spremeni tako, da se glasi:
»OPOMBA: Standarda EN 1252-1:1998 in EN 1626, navedena v tem standardu, se uporabljata tudi za zaprte
krioposode za prevoz UN št. 1972 (METAN, GLOBOKO OHLAJEN, TEKOČ ali ZEMELJSKI PLIN, GLOBOKO
OHLAJEN, TEKOČ).«.
V 6.8.2.6.1 se v vrstici s standardom EN 13094:2015 v stolpcu (2) za dosedanjim besedilom doda nova
opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Veljajo tudi smernice, objavljene na spletni strani sekretariata Ekonomske komisije Združenih
narodov za Evropo (http://www.unece.org/trans/danger/danger.html).«.
V 6.8.2.6.1 se v vrstici s standardom EN 14432:2014 v stolpcu (2) opomba spremeni tako, da se glasi:
»OPOMBA: Ta standard se lahko uporablja tudi za cisterne, ki se praznijo težnostno.«.
V 6.8.2.6.1 se v vrstici s standardom EN 14433:2014 v stolpcu (2) opomba spremeni tako, da se glasi:
»OPOMBA: Ta standard se lahko uporablja tudi za cisterne, ki se praznijo težnostno.«.
V 6.8.2.6.1 se v vrstici s standardom EN 1626:2008 v stolpcu (2) za dosedanjim besedilom doda nova opomba,
ki se glasi:
»OPOMBA: Ta standard se uporablja tudi za ventile za prevoz UN št. 1972 (METAN, GLOBOKO OHLAJEN,
TEKOČ ali ZEMELJSKI PLIN, GLOBOKO OHLAJEN, TEKOČ).«.
V 6.8.2.6.1 se v tabeli v vrstici s standardom EN 14595:2005 v stolpcu (4) besedilo »do nadaljnjega«
nadomesti z besedilom »od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2020«.
V 6.8.2.6.1 se v tabeli za vrstico s standardom EN 14595:2005 doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
Cisterne za prevoz nevarnega blaga – 6.8.2.2 in
do
EN 14595:2016
Delovna oprema – Odzračevalna naprava
6.8.2.4.1
nadaljnjega
«.
V 6.8.3.2.6 se besedilo »Če imajo cisterne merilnik gladine, prozorni deli ne smejo biti v neposrednem stiku s
prevažano snovjo. Če imajo termometre« se nadomesti z besedilom »Če so vgrajeni termometri«.
V 6.8.3.2.9 se za dosedanjim besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
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»Varnostni ventili morajo biti oblikovani tako, da preprečujejo vstop vode ali druge tuje snovi ali so zavarovani
pred vstopom vode ali druge tuje snovi, ki bi lahko ovirali njihovo pravilno delovanje. Morebitna zaščita ne sme
vplivati na delovanje ventila.«.
V 6.8.3.2.21 se črta besedilo »Osnovne zahteve tega poglavja so izpolnjene, če so uporabljeni naslednji
standardi: (Rezervirano).«.
V 6.8.3.6 se v tabeli v vrstici s standardom EN 13807:2003 v stolpcu (4) besedilo »do nadaljnjega« nadomesti
z besedilom »od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2020«.
V 6.8.3.6 se v tabeli za vrstico s standardom EN 13807:2003 doda nova vrstica z besedilom, ki se glasi:
»
6.8.3.1.4,
6.8.3.1.5,
Premične plinske jeklenke – Baterijska vozila 6.8.3.2.18 do
in večprekatni zabojniki za pline (MEGC) – 6.8.3.2.28,
do
EN 13807:2017
Zasnova,
izdelava,
označevanje
in 6.8.3.4.12 do nadaljnjega
preizkušanje
6.8.3.4.14 in
6.8.3.5.10 do
6.8.3.5.13
«.
V 6.8.4 (d) se v posebni določbi TT2 beseda »oblog« nadomesti z besedo »prevleke«, navedba »organ.« pa
se nadomesti z besedilom »organ (glej posebno določbo TU43 iz 4.3.5).«.
V 6.8.5.1.2 (a) se doda nova zadnja alineja, ki se glasi:
»–
avstenitno-feritna nerjavna jekla, do temperature –60º C,«.
V 6.8.5.2.1 se v drugi alineji besedilo »ali avstenitno Cr-Ni jeklo,« nadomesti z besedilom », avstenitno Cr-Ni
jeklo ali avstenitno-feritno nerjavno jeklo,«.
V 6.8.5.4 se besedilo »EN 1252-1:1998 Krioposode – Materiali – 1. del: Zahteve za žilavost pri temperaturi
pod –80 °C« nadomesti z besedilom »EN ISO 21028-1:2016 Krioposode – Zahteve za žilavost materialov pri
kriogenih temperaturah – 1. del: Temperature pod –80 °C«.
V 6.8.5.4 se besedilo »EN 1252-2:2001 Krioposode – Materiali – 2. del: Zahteve za žilavost pri temperaturi
med –80 °C in –20 °C« nadomesti z besedilom »EN ISO 21028-2:2018 Krioposode – Zahteve za žilavost
materialov pri kriogenih temperaturah – 2. del: Temperature med –80 °C in –20 °C«.
Poglavje 6.9
V 6.9.3.1 se besedilo »in 6.8.2.2.4« nadomesti z besedilom », 6.8.2.2.4 in 6.8.2.2.6«.
Poglavje 6.10
V 6.10.1.2.1 se v prvi povedi tretjega odstavka besedilo »razen če posebne določbe tega poglavja ne vsebujejo
drugačnih zahtev« nadomesti z besedilom »razen če so v tem poglavju navedene drugačne posebne
zahteve«.
V 6.10.3.8 (f) se besedi »Kontrolna okenca« nadomestita z besedilom »Stekleni merilniki gladine in merilne
naprave iz drugih ustreznih prozornih materialov«.
Poglavje 7.1
V naslovu poglavja 7.1 se za besedama »SPLOŠNE DOLOČBE« doda besedilo »IN POSEBNE DOLOČBE
ZA NADZOR TEMPERATURE«.
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Doda se nov razdelek 7.1.7, ki se glasi:
»7.1.7
Posebne določbe, ki veljajo za samoreaktivne snovi razreda 4.1, organske perokside
razreda 5.2 in snovi, ki so stabilizirane z nadzorom temperature (razen samoreaktivnih
snovi in organskih peroksidov)
7.1.7.1

Vse samoreaktivne snovi, organski peroksidi in snovi, ki polimerizirajo, morajo biti zaščiteni pred
neposrednimi sončnimi žarki in vsemi viri toplote ter nameščeni v ustrezno prezračevanih
prostorih.

7.1.7.2

Če je več tovorkov v zabojniku ali zaprtem vozilu, skupna količina snovi, vrsta in število tovorkov
ter njihova postavitev drug na drugega ne smejo ustvariti nevarnosti eksplozije.

7.1.7.3

Določbe o nadzoru temperature

7.1.7.3.1

Te določbe veljajo za nekatere samoreaktivne snovi, če je tako določeno v 2.2.41.1.17, nekatere
organske perokside, če je tako določeno v 2.2.52.1.15, in nekatere snovi, ki polimerizirajo, če je
tako določeno v 2.2.41.1.21 ali v posebni določbi 386 iz poglavja 3.3 in ki se smejo prevažati
samo v razmerah nadzorovane temperature.

7.1.7.3.2

Te določbe veljajo tudi za prevoz snovi, pri katerih:
(a)

uradno ime blaga, ki je navedeno v stolpcu (2) tabele A v poglavju 3.2 ali v skladu s 3.1.2.6,
vsebuje besedo "STABILIZIRAN" in

(b)

je za snov (s kemično stabilizacijo ali brez nje), kot je dana v prevoz, določena SADT ali
SAPT
(i)

največ 50 °C za posamezni tovorek in IBC ali

(ii)

največ 45 °C za cisterne.

Če se za stabiliziranje reaktivne snovi, ki lahko med običajnimi prevoznimi pogoji ustvari nevarne
količine toplote in plina ali hlapov, ne uporablja kemična stabilizacija, je treba to snov prevažati
pod nadzorom temperature. Te določbe ne veljajo za snovi, ki so stabilizirane z dodajanjem
kemičnih inhibitorjev, tako da je SADT ali SAPT višja od predpisane v (b) (i) ali (ii) zgoraj.
7.1.7.3.3

Nadzor temperature je lahko potreben, če se samoreaktivna snov ali organski peroksid ali snov,
katere uradno ime blaga vsebuje besedo "STABILIZIRAN" in za katero se običajno ne zahteva
prevoz pri nadzorovani temperaturi, prevaža v razmerah, ko lahko temperatura preseže 55 °C.

7.1.7.3.4

"Nadzorna temperatura" je najvišja temperatura, pri kateri se lahko snov varno prevaža.
Predvideva se, da med prevozom temperatura neposredne okolice tovorka ne preseže 55 °C in
doseže to vrednost samo za relativno kratek čas v obdobju 24 ur. Če se nadzor temperature
izgubi, je morda treba izvesti nujne ukrepe. "Kritična temperatura" je temperatura, pri kateri je
treba izvesti te ukrepe.

7.1.7.3.5

Določitev nadzorne in kritične temperature
Vrsta posode
posamezni
tovorki in IBC
cisterne
a

SADTa /SAPTa
največ 20 °C
nad 20 °C do 35 °C
nad 35 °C
≤ 45 °C

Nadzorna temperatura
20 °C pod SADT/SAPT
15 °C pod SADT/SAPT
10 °C pod SADT/SAPT
10 °C pod SADT/SAPT

SADT/SAPT za prevoz pakiranih snovi.
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7.1.7.3.6

Nadzorne in kritične temperature se določijo na podlagi tabele v 7.1.7.3.5 iz SADT ali SAPT, ki
so določene kot najnižje temperature, pri katerih se lahko pojavi samopospešujoči razpad ali
samopospešujoča polimerizacija pri snovi v embalaži, IBC ali cisterni, kot se uporablja za prevoz.
SADT ali SAPT se mora določiti za odločitev, ali je treba izvajati nadzor temperature snovi med
prevozom. Določbe za določitev SADT ali SAPT so navedene v Priročniku preizkusov in meril, II.
del, razdelek 28.

7.1.7.3.7

Nadzorne in kritične temperature, kadar te pridejo v poštev, so za že razvrščene samoreaktivne
snovi določene v 2.2.41.4 in za že razvrščene pripravke organskih peroksidov v 2.2.52.4.

7.1.7.3.8

Dejanska temperatura med prevozom je lahko nižja od nadzorne temperature, vendar mora biti
izbrana tako, da se prepreči nevarno ločevanje faz.

7.1.7.4

Prevoz pri nadzorni temperaturi

7.1.7.4.1

Vzdrževanje predpisane temperature je ključno za varen prevoz snovi, ki je stabilizirana z
nadzorom temperature. Vedno je treba:
(a)

pred nakladanjem temeljito pregledati prevozno enoto,

(b)

prevoznika seznaniti z delovanjem hladilnega sistema in seznamom dobaviteljev sredstva
za hlajenje, ki je na voljo na poti,

(c)

predvideti postopek, ki ga je treba izvesti, če sistem za nadzor temperature odpove,

(d)

redno spremljati temperaturo snovi, ki se prevaža in

(e)

zagotoviti pomožni hladilni sistem ali rezervne dele.

7.1.7.4.2

Vse naprave za nadzor temperature in tipala za merjenje temperatur v hladilnem sistemu morajo
biti lahko dostopni, vse električne povezave pa morajo biti odporne proti vremenskim vplivom.
Temperaturo zraka v notranjosti prevozne enote je treba meriti z dvema neodvisnima senzorjema,
meritve pa se morajo zapisovati tako, da je takoj mogoče opaziti spremembe temperature.
Temperaturo je treba preveriti in zapisati vsake štiri do šest ur. Če se prevažajo snovi z nadzorno
temperaturo pod +25 °C, mora imeti prevozna enota vizualne in akustične alarmne naprave, ki
se napajajo neodvisno od hladilnega sistema in so nastavljene tako, da delujejo pri nadzorni
temperaturi ali pod njo.

7.1.7.4.3

Če je med prevozom presežena nadzorna temperatura, se mora izvesti postopek za ravnanje v
nujnih primerih, ki vključuje potrebna popravila hladilne opreme ali povečanje hladilne
sposobnosti (npr. z dodajanjem tekočega ali trdnega hladila). Poleg tega je treba pogosto
preverjati temperaturo in se pripraviti za sprejem nujnih ukrepov. Če je dosežena kritična
temperatura, je treba izvesti nujne ukrepe.

7.1.7.4.4

Ustreznost določenih sredstev za nadzor temperature med prevozom je odvisna od številnih
dejavnikov. Dejavniki, ki jih je treba upoštevati, vključujejo:
(a)

nadzorno(e) temperaturo(e) snovi, ki se prevaža(jo),

(b)

razliko med nadzorno temperaturo in pričakovano temperaturo okolja,

(c)

učinkovitost toplotne izolacije,

(d)

trajanje prevoza in

(e)

omogočanje varnostne rezerve za zamudo.
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Primerne metode, ki preprečujejo preseganje nadzorne temperature, razvrščene po naraščajoči
učinkovitosti:
(a)

toplotna izolacija, če je začetna temperatura snovi, predvidene za prevoz, dovolj pod
nadzorno temperaturo,

(b)

toplotna izolacija in hladilni sistem, če:
(i)

je na vozilu ustrezna količina nevnetljivega hladila (npr. tekočega dušika ali trdnega
ogljikovega dioksida), ki omogoča razumno varnostno rezervo za zamudo, ali da je
možna ponovna oskrba z njim,

(ii)

se tekoči kisik ali zrak ne uporablja kot hladilo,

(iii)

je zagotovljen enakomeren hladilni učinek, tudi če je porabljena že večina hladila, in

(iv)

je na vratih prevozne enote jasno opozorilo, da je treba prevozno enoto pred
vstopom prezračiti,

(c)

toplotna izolacija in enojno mehansko hlajenje, če se za snovi, predvidene za prevoz, s
plameniščem, nižjim od kritične temperature, povečane za 5 °C, v hladilnem prostoru
uporabljajo eksplozijsko varni električni priključki EEx IIB T3, tako da se vnetljivi hlapi snovi
ne morejo vžgati,

(d)

toplotna izolacija in kombinirano mehansko hlajenje s hladilnim sistemom, če:

(e)

7.1.7.4.6
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(i)

sta navedena sistema neodvisna drug od drugega,

(ii)

so izpolnjene določbe (b) in (c),

toplotna izolacija in dvojni mehanski hladilni sistem, če:
(i)

sta sistema neodvisna drug od drugega, razen skupne enote za oskrbo z energijo,

(ii)

je vsak sistem sposoben sam vzdrževati ustrezno temperaturo in

(iii)

se za snovi s plameniščem, nižjim od kritične temperature, povečane za 5 °C, v
hladilnem prostoru uporabljajo eksplozijsko varni električni priključki EEx IIB T3, tako
da se vnetljivi hlapi snovi ne morejo vžgati.

Metode, opisane v 7.1.7.4.5 (d) in (e) se smejo uporabljati za vse organske perokside,
samoreaktivne snovi in snovi, ki polimerizirajo.
Metoda, opisana v 7.1.7.4.5 (c), se sme uporabljati za organske perokside in samoreaktivne snovi
vrste C, D, E in F. Če najvišja pričakovana temperatura okolja med prevozom ne preseže
nadzorne temperature za več kot 10 °C, pa se sme uporabljati za organske perokside in
samoreaktivne snovi vrste B in snovi, ki polimerizirajo.
Metoda, opisana v 7.1.7.4.5 (b), se sme uporabljati za organske perokside in samoreaktivne snovi
vrste C, D, E in F ter snovi, ki polimerizirajo, če najvišja pričakovana temperatura okolja med
prevozom ne preseže nadzorne temperature za več kot 30 °C.
Metoda, opisana v 7.1.7.4.5 (a), se sme uporabljati za organske perokside in samoreaktivne snovi
vrste C, D, E in F ter snovi, ki polimerizirajo, če je najvišja pričakovana temperatura okolja med
prevozom najmanj 10 °C pod nadzorno temperaturo.

66

Uradni list Republike Slovenije

Št.

8 / 7. 2. 2019 /

Stran

553

7.1.7.4.7

Če se morajo snovi prevažati v toplotno izoliranih, hlajenih s hladilom ali mehansko hlajenih vozilih
ali zabojnikih, morajo vozila ali zabojniki izpolnjevati zahteve poglavja 9.6.

7.1.7.4.8

Če so snovi v zaščitni embalaži, ki je napolnjena s hladilom, se morajo prevažati v zaprtih ali s
ponjavo pokritih vozilih oziroma zaprtih ali s ponjavo pokritih zabojnikih. Če so vozila oziroma
zabojniki zaprti, jih je treba ustrezno prezračevati. S ponjavo pokrita vozila oziroma zabojniki
morajo imeti vgrajene obe stranski in zadnjo stranico. Ponjave teh vozil in zabojnikov morajo biti
iz nepremočljivega in negorljivega materiala.«.

Poglavje 7.2
V 7.2.4 se posebna določba V8 spremeni tako, da se glasi:
»V8 Glej 7.1.7.
OPOMBA: Posebna določba V8 ne velja za snovi, navedene v 3.1.2.6, če so snovi stabilizirane z
dodatkom kemičnih inhibitorjev, tako da je SADT višja od 50 °C. V tem primeru se nadzor temperaturne
lahko zahteva pri prevoznih razmerah, ko lahko temperatura preseže 55 °C.«.
Poglavje 7.3
V 7.3.2.10 se pod naslovom podrazdelka doda nova opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Prožni zabojniki za razsuto blago, označeni v skladu s 6.11.5.5, ki so bili odobreni v državi, ki ni
pogodbenica ADR, se smejo kljub temu uporabljati za prevoz po ADR.«.
V 7.3.3.1 se za dosedanjim besedilom doda nova opomba, ki se glasi:
»OPOMBA: Če je v koloni (17) tabele A v poglavju 3.2 naveden kod VC1, se sme za kopenski prevoz uporabiti
tudi zabojnik za razsuto blago BK1, če so izpolnjene dodatne določbe iz 7.3.3.2. Če je v koloni (17) tabele A v
poglavju 3.2 naveden kod VC2, se sme za kopenski prevoz uporabiti tudi zabojnik za razsuto blago BK2, če
so izpolnjene dodatne določbe iz 7.3.3.2.«.
Poglavje 7.5
V 7.5.1.1 se besedi »njegov voznik« nadomestita z besedama »posadka vozila«.
V 7.5.1.2 se navedba », voznik« nadomesti z besedilom »in posadka vozila«.
V 7.5.2.1 se v opombi d besedi »nakladanje in« nadomestita z besedami »zlaganje in«.
V 7.5.7 se beseda »Nalaganje« nadomesti z besedo »Delo«.
V 7.5.7.1 se besedilo opombe pod črto št. 1 spremeni tako, da se glasi:
Navodila za zlaganje nevarnega blaga so v Kodeksu ravnanja IMO/ILO/UNECE za pakiranje tovornih
»1
prevoznih enot (CTU Code) (glej npr. poglavje 9 Nakladanje tovora v CTU in poglavje 10 Dodatni nasveti za
nakladanje nevarnega blaga) in v Evropskih smernicah o najboljši praksi za zavarovanje tovora v cestnem
prometu, ki jih je izdala Evropska komisija. Na voljo so tudi druga navodila, ki so jih izdali pristojni organi in
gospodarske organizacije.«.
7.5.7.4 se spremeni tako, da se glasi:
»7.5.7.4
Določbe iz 7.5.7.1 veljajo tudi za nakladanje, zlaganje in odstranjevanje zabojnikov, cistern
zabojnikov, premičnih cistern in MEGC na vozilo in z njega. Če cisterne zabojniki, premične
cisterne in MEGC v svoji konstrukciji nimajo litih kotnih profilov, kot so opredeljeni v standardu
ISO 1496-1 Tovorni zabojniki serije 1 – Specifikacije in preizkušanje – Del 1: Splošni tovorni
zabojniki za splošne namene, je treba preveriti, ali so sistemi, ki se uporabljajo na cisternah
zabojnikih, premičnih cisternah in MEGC, združljivi s sistemom na vozilu in izpolnjujejo zahteve
iz 9.7.3.«.
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V 7.5.7.6.1 se črta besedilo »in Kodeks ravnanja IMO/ILO/UNECE za pakiranje tovornih prevoznih enot (CTU
Code)«, besedilo »Pravilnikom ECE« se nadomesti z besedilom »Pravilnikom UN«, besedilo »z nevarnimi
blagom in natovarjanju« pa z besedama »in zlaganje«.
V 7.5.7.6.1 se v opombi pod črto št. 2 besedilo »Pravilnik ECE« nadomesti z besedilom »Pravilnik UN«.
V 7.5.11 se v dodatni določbi CV20 besedilo »in posebne določbe V1 in V8(5) in (6)« nadomesti z besedilom
», odstavkov 7.1.7.4.7 in 7.1.7.4.8 in posebne določbe V1«.
V 7.5.11 se v dodatni določbi CV21 besedilo »po metodi R2 ali R4 posebne določbe V8(3) v poglavju 7.2«
nadomesti z besedilom »v skladu z metodami, opisanimi v 7.1.7.4.5 (b) ali (d),«.
V 7.5.11 se v dodatni določbi CV33 v opombi 3 besedilo »ima v zvezi z zaščito pred sevanjem« nadomesti z
besedilom »imajo v zvezi z varstvom pred sevanji«.
V 7.5.11 se v dodatni določbi CV33 (3) besedilo »Vmesno skladiščenje in postanki med prevozom« nadomesti
z besedilom »Zlaganje med prevozom in vmesno skladiščenje pri tranzitu«.
V 7.5.11 se v dodatni določbi CV33 (3.1) beseda »skladiščene« nadomesti z besedo »zložene«.
V 7.5.11 se v dodatni določbi CV33 (3.2) beseda »natovarjanju« nadomesti z besedo »zlaganju«.
Poglavje 8.1
V 8.1.2.1 (a) se besedilo »potrdilo o pakiranju v veliki zabojnik ali vozilo« nadomesti z besedilom »potrdilo o
pakiranju v zabojnik/vozilo«.
V 8.1.5.2 se besedilo »EN 471:2003 + A1:2007« nadomesti z besedilom »EN ISO 20471«.
Poglavje 8.2
V 8.2.2.3.2 (m) se besedilo »natovarjanje tovorkov in delo z njimi« nadomesti z besedilom »delo in zlaganje
tovorkov«.
V 8.2.2.3.5 (b) se beseda »skladanje« nadomesti z besedo »zlaganje«.
Poglavje 8.3
V 8.3.4 se beseda »Prenosne« nadomesti z besedo »Ročne«.
Poglavje 8.5
V 8.5 se posebna določba S4 spremeni tako, da se glasi:
»S4 Glej 7.1.7.
OPOMBA: Posebna določba S4 ne velja za snovi, navedene v 3.1.2.6, če so snovi stabilizirane z dodatkom
kemičnih inhibitorjev, tako da je SADT višja od 50 °C. V tem primeru se nadzor temperaturne lahko zahteva
pri prevoznih razmerah, ko lahko temperatura preseže 55 °C.«.
Poglavje 9.1
V 9.1.1.2 se besedilo »EN 590:2013 + A1:2014« nadomesti z besedilom »EN 590:2013 + A1:2017«, (dvakrat),
besedilo »pravilniku ECE« pa se nadomesti z besedilom »Pravilniku UN«.
V 9.1.1.2 se v opombi pod črto številka 2 besedilo »Pravilnik ECE« nadomesti z besedilom »Pravilnik UN«.
V 9.1.2.1 se besedilo »Pravilniku ECE« nadomesti z besedilom »Pravilniku UN«.
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V 9.1.2.1 se v opombi pod črto številka 3 besedilo »Pravilnik ECE« nadomesti z besedilom »Pravilnik UN«.
V 9.1.2.2 se besedilo »pravilniku ECE,« nadomesti z besedilom »Pravilniku UN«.
V 9.1.3.3 se za dosedanjim besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Certifikat za EX/III vozila, ki so namenjena za prevoz eksplozivnih snovi v cisternah, morajo imeti v skladu z
zahtevami iz 9.7.9 pod številko 11 naslednjo opombo: "Vozilo v skladu z 9.7.9 ADR za prevoz eksplozivnih
snovi v cisternah".«.
Poglavje 9.2
V 9.2.1.1 se besedilo »pravilniku ECE« nadomesti z besedilom »pravilniku UN« (dvakrat).
V 9.2.2.2.1 se črta »kot je navedeno v ISO 16750-4:2010 in ISO 16750-5:2010«.
V 9.2.2.6.2 se besedilo »Pravilnik ECE« nadomesti z besedilom »Pravilnik UN«.
V 9.2.2.6.2 se v opombi pod črto številka 2 besedilo »Pravilnik ECE« nadomesti z besedilom »Pravilnik UN«.
V 9.2.2.9.1 (a) se besedilo »delov 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 ali 18« nadomesti z besedilom »dela 1, 2, 5, 6, 7, 11,
15, 18, 26 ali 28«.
V 9.2.3.1.1 in 9.2.3.1.2 se besedilo »pravilnika ECE,« nadomesti z besedilom »Pravilnika UN«.
V 9.2.3.1.1 se v opombi pod črto številka 4 besedilo »Pravilnik ECE« nadomesti z besedilom »Pravilnik UN«.
V 9.2.4.3 se besedilo »Pravilnika ECE« nadomesti z besedilom »Pravilnika UN« (trikrat).
V 9.2.4.3 se v opombah pod črto številka 5, 6 in 7 besedilo »Pravilnik ECE« nadomesti z besedilom »Pravilnik
UN«.
V 9.2.4.4 se besedilo »Pravilnikom ECE« nadomesti z besedilom »Pravilnikom UN« (dvakrat), besedilo
»Pravilnika ECE« pa se nadomesti z besedilom »Pravilnika UN«.
V 9.2.4.7.1 se besedilo »Pravilnika ECE,« nadomesti z besedilom »Pravilnika UN«.
V 9.2.4.7.1 se v opombi pod črto številka 8 besedilo »Pravilnik ECE« nadomesti z besedilom »Pravilnik UN«.
V 9.2.5 se črta besedilo », pri tem je treba upoštevati tehnične tolerance naprave«, za besedo »hitrosti« se
doda besedilo »ali funkcijo za omejevanje hitrosti«, za besedo »Naprava« se dodata besedi »ali funkcija«,
besedilo »pravilnika ECE,« pa se nadomesti z besedilom »Pravilnika UN«.
V 9.2.5 se v opombi pod črto številka 9 besedilo »Pravilnik ECE« nadomesti z besedilom »Pravilnik UN«.
V 9.2.6 se besedilo »Pravilnika ECE« nadomesti z besedilom »Pravilnika UN«.
V 9.2.6 se v opombi pod črto številka 2 besedilo »Pravilnik ECE« nadomesti z besedilom »Pravilnik UN«.
Poglavje 9.6
V 9.6.1 (a) se številka »2.2.52.1.16« nadomesti s številko »2.2.52.1.15«.
V 9.6.2 se prva poved spremeni tako, da se glasi: »Ustrezne metode za preprečitev prekoračitve nadzorne
temperature so navedene v 7.1.7.4.5.«.
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Poglavje 9.7
9.7.3 se spremeni tako, da se glasi:
»9.7.3.
Pritrditev
9.7.3.1

Pritrditev mora vzdržati statične in dinamične obremenitve med običajnimi prevoznimi pogoji.
Pritrditev vključuje tudi vse podporne okvirje za namestitev opreme za vgradnjo (glej opredelitve
v 1.2.1) na vozilo.

9.7.3.2

V primeru vozil cistern, baterijskih vozil in vozil za prevoz cistern zabojnikov, snemljivih cistern,
premičnih cistern, MEGC ali UN MEGC mora pritrditev pri največji dovoljeni obremenitvi vzdržati
naslednje statične sile, če učinkujejo ločeno:
–

v smeri vožnje: dvojna skupna masa, pomnožena z gravitacijskim pospeškom (g)1,

–

vodoravno, pravokotno na smer vožnje: skupna masa, pomnožena z gravitacijskim
pospeškom (g)1,

–

navpično navzgor: skupna masa, pomnožena z gravitacijskim pospeškom (g)1,

–

navpično navzdol: dvojna skupna masa, pomnožena z gravitacijskim pospeškom (g)1.

OPOMBA: Zahteve tega odstavka ne veljajo za naprave za pritrjevanje z vrtljivim zaklepom (twistlock) v skladu z ISO 1161:2016 "Tovorni zabojniki serije 1 – Kotni in vmesni pritrdilni elementi –
Specifikacije". Kljub temu zahteve veljajo za vse okvirje ali druge naprave, ki se uporabljajo za
podporo takim pritrdilnim elementom na vozilu.
9.7.3.3

Pri vozilih cisternah, baterijskih vozilih in vozilih z zamenljivimi cisternami morajo pritrdilni elementi
vzdržati najmanj obremenitve, določene v 6.8.2.1.11 do 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.15 in 6.8.2.1.16.«.

V 9.7.3.2 se doda nova opomba pod črto številka 1, ki se glasi:
Za izračun se uporablja vrednost g = 9,81 m/s2.«.
»1
V poglavju 9.7 se dosedanja opomba pod črto številka 1 preštevilči v opombo pod črto številka 2.
V 9.7.4 se beseda »Ozemljitev« nadomesti z besedama »Električna povezava«.
V 9.7.5.2 se besedilo »Pravilnika ECE,« nadomesti z besedilom »Pravilnika UN«.
V 9.7.5.2 se v opombi pod črto številka 2 (dosedanja opomba pod črto številka 1) besedilo »Pravilnik ECE,«
nadomesti z besedilom »Pravilnik UN«.
V 9.7.8.2 se besedilo »dela 1, 2, 5, 6, 7, 11 ali 18« nadomesti z besedilom »dela 1, 2, 5, 6, 7, 11, 18, 26 ali
28«.
Poglavje 9.8
V 9.8.3 se beseda »Ozemljitev« nadomesti z besedama »Električna povezava«.
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MINISTRSTVA
250.

Odredba o podatkih, ki so jih distributerji
naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni
zagotavljati ministrstvu

Na podlagi 8. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja

ODREDBO
o podatkih, ki so jih distributerji naftnih
derivatov in drugi zavezanci dolžni
zagotavljati ministrstvu
(vsebina)

2. člen
(zavezanci)
Zavezanci za posredovanje podatkov ministrstvu so podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov,
ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje.

Pri posredovanju podatkov v aplikaciji ali preko elektronske pošte morajo biti podatki elektronsko podpisani z uporabo
kvalificiranega e-podpisa odgovorne osebe zavezanca.
8. člen
(obveščanje o spremembah)
Zavezanec je dolžan ministrstvu nemudoma sporočiti
vsako spremembo, ki lahko vpliva na obveznost posredovanja
podatkov.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(začetek uporabe)
Prvi odstavek 6. člena te odredbe se začne uporabljati
mesec dni po uveljavitvi te odredbe.
10. člen
(uveljavitev odredbe)
Ta odredba začne veljati 15. februarja 2019 in velja šest
mesecev.
Št. 007-179/2018/19
Ljubljana, dne 28. januarja 2019
EVA 2017-2130-0002
Zdravko Počivalšek l.r.
minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

(vrste podatkov in roki za posredovanje podatkov)

4. člen

557

7. člen

3. člen
(1) Zavezanci morajo vsako spremembo drobnoprodajnih
cen naftnih derivatov na vsakem bencinskem servisu v Republiki Sloveniji sporočiti ministrstvu najpozneje eno uro pred
uveljavitvijo cene na prodajnem mestu.
(2) Obveznost predložitve drobnoprodajnih cen iz prvega
odstavka se nanaša na liter naftnih proizvodov in se uporablja
za:
a) neosvinčeni motorni bencini (NMB-95, 98 ali več oktanski motorni bencin),
b) dizelsko gorivo,
c) ekstra lahko kurilno olje (KOEL),
d) avtoplin.

Stran

(zagotavljanje verodostojnosti podatkov)

1. člen
Ta odredba določa obveznosti podjetij, ki se ukvarjajo z
dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu:
zavezanci), da Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo obvestila o spremembi cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih.

8 / 7. 2. 2019 /

251.

Odredba o sprejetju izobraževalnih
programov srednjega poklicnega in srednjega
strokovnega izobraževanja

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16
– popr. in 25/17 – ZVaj) minister za izobraževanje, znanost in
šport izdaja

(način posredovanja podatkov)
(1) Vsako spremembo drobnoprodajnih cen morajo podjetja najpozneje eno uro pred uveljavitvijo cene na prodajnem
mestu v elektronski obliki vnesti v spletno aplikacijo na enega
izmed naslednjih načinov:
– z uporabo vmesnika za aplikacijsko programiranje,
– z izpolnitvijo spletnega obrazca.
(2) Spletna aplikacija in spletni obrazec sta dostopna na
spletni strani www.goriva.si.
5. člen
(imenovanje odgovorne osebe)
Zavezanec najkasneje mesec dni pred rokom za posredovanje podatkov ministrstvu posreduje kontaktne podatke
odgovorne osebe zavezanca za posredovanje podatkov.
6. člen
(prijava in uporaba aplikacije)
(1) Za prijavo v aplikacijo ministrstvo odgovorni osebi
zavezanca dodeli uporabniško ime in geslo.
(2) Za uporabo aplikacije ministrstvo izdela navodila, ki so
dostopna v aplikaciji.

ODREDBO
o sprejetju izobraževalnih programov
srednjega poklicnega in srednjega strokovnega
izobraževanja
1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije
za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 169. seji,
dne 14. 12. 2018, se sprejmejo:
1. prenovljeni izobraževalni programi srednjega poklicnega izobraževanja:
– Elektrikar, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 53/08 in 101/13;
– Gozdar, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 55/07;
– Mehatronik-operater, ki nadomešča obstoječi program,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/10 in 101/13;
– Slaščičar, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 55/07 in
– Vrtnar, ki nadomešča obstoječi program, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 55/07.

Stran

558 /

Št.

8 / 7. 2. 2019

2. nova izobraževalna programa srednjega strokovnega
izobraževanja:
– Zdravstvena nega in
– Zdravstvena nega (SI).
2. člen
(1) Izobraževalne programe iz prejšnjega člena Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji spletni strani.
(2) Izobraževalni programi iz prejšnjega člena se začnejo
izvajati s šolskim letom 2019/2020.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-4/2019
Ljubljana, dne 29. januarja 2019
EVA 2019-3330-0004
Dr. Jernej Pikalo l.r.
minister
za izobraževanje, znanost in šport

BANKA SLOVENIJE
252.

Sklep o uporabi Smernic o upravljanju
obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih
dejavnosti

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR,
41/17 in 77/18 – ZTFI-1; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o upravljanju obrestnega
tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12), 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 nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010 dne
19. julija 2018 objavil Smernice o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti, EBA/GL/2018/02 (v nadaljevanju: smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo
skupne postopke in metodologije za upravljanje obrestnega
tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti, ter opredeljujejo
spremembo obrestne mere in metode za izračun rezultata nadzorniškega standardnega šoka v okviru procesa nadzorniškega
pregledovanja in ovrednotenja (SREP).
(3) Smernice so naslovljene na:
1. finančne institucije iz prvega odstavka 4. člena Uredbe
(EU) št. 1093/2010 ki so tudi institucije v skladu s točko 3. prvega
odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parla-
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menta 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 Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/405 z dne
21. novembra 2017 o popravku nekaterih jezikovnih različic Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih
zahtevah za kreditne institucije in investicijska (UL L št. 74 z dne
16. 3. 2018, str. 3); v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013, in
2. pristojne organe iz (i) točke drugega odstavka 4. člena
Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji in
2. Banko Slovenije, kadar v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora v skladu z ZBan-2.
(2) Banke in hranilnice pri upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti, v celoti upoštevajo
določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene nanje.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-2 v celoti upoštevala določbe smernic
v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil
pristojnega organa.
3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
30. junija 2019.
Ljubljana, dne 5. februarja 2019
Boštjan Vasle l.r.
predsednik
Sveta Banke Slovenije

253.

Sklep o uporabi Spremenjenih smernic
o skupnih postopkih in metodologijah
za proces nadzorniškega pregledovanja
in ovrednotenja (SREP) ter nadzorniškem
stresnem testiranju, ki spreminjajo
EBA/GL/2014/13 z dne 19. decembra 2014

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR,
41/17 in 77/18 – ZTFI-1; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Spremenjenih smernic o skupnih
postopkih in metodologijah za proces
nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja
(SREP) ter nadzorniškem stresnem testiranju,
ki spreminjajo EBA/GL/2014/13
z dne 19. decembra 2014
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa

Uradni list Republike Slovenije
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES
(UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 12), 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 nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010 dne 19. julija 2018
objavil Spremenjene smernice o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja
(SREP) ter nadzorniškem stresnem testiranju, ki spreminjajo
smernice EBA/GL/2014/13 z dne 19. 12. 2014 (v nadaljevanju:
smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo skupne postopke in metodologije za delovanje procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) z namenom
vzpostavitve dosledne, uspešne in učinkovite nadzorniške prakse, vključno s postopki in metodologijami za oceno organizacije
in obravnavo tveganj ter postopki in ukrepi, sprejetimi v okviru
procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja tveganj.
(3) Smernice so naslovljene na pristojne organe iz drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smernic za Banko Slovenije, kadar kot pristojni organ izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami v skladu z ZBan-2.
(2) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-2 v celoti upoštevala določbe smernic
v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil
pristojnega organa.
3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.

254.

Sklep o uporabi Smernic za stresno testiranje
bank (EBA/GL/2018/04)

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR,
41/17 in 77/18 – ZTFI-1; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja
Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic za stresno testiranje bank
(EBA/GL/2018/04)
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa
št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES
(UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju
Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 19. julija 2018 na svoji spletni
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strani objavil Smernice za stresno testiranje bank (v nadaljevanju
smernice). Smernice iz prvega stavka tega odstavka določajo
enotne organizacijske zahteve, metodologije in postopke za
izvedbo stresnih testov v institucijah, pri čemer se upoštevata
kapitalska ustreznost in upravljanje tveganja v okviru njihovih
procesov upravljanja tveganja („stresno testiranje institucij“).
(2) Smernice so naslovljene na pristojne organe in institucije,
kot so opredeljeni v točki (i) člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010,
ter na finančne institucije, kot so opredeljene v členu 4(1) Uredbe
(EU) št. 1093/2010, ki se prav tako uvrščajo med institucije v
skladu s točko 3 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom določa Banka Slovenije uporabo
smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju
banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad
bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti
upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene
na banke.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-2 v celoti upoštevala določbe smernic
v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil
pristojnega organa.
3. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 5. februarja 2019
Boštjan Vasle l.r.
predsednik
Sveta Banke Slovenije

Ljubljana, dne 5. februarja 2019
Boštjan Vasle l.r.
predsednik
Sveta Banke Slovenije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
255.

Sistemska obratovalna navodila
za distribucijski sistem toplote
na geografskem območju mesta Oplotnica
v Občini Oplotnica

Na podlagi 297. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 17/14 in 81/15) in Akta o obvezni vsebini sistemskih
obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Uradni
list RS, št. 47/15 in 9/16) ter po pridobitvi soglasja Agencije
za energijo št. 73-11/2016-11/236, z dne 8. 6. 2017, PETROL,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, izdaja

SISTEMSKA
OBRATOVALNA NAVODILA
za distribucijski sistem toplote na geografskem
območju mesta Oplotnica v Občini Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina akta)
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedi-
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lu: distribucijski sistem), ki je v upravljanju družbe PETROL,
Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: distributer toplote) za geografsko območje mesta
Oplotnica v Občini Oplotnica.
(2) Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce
toplote (v nadaljnjem besedilu: odjemalec) in uporabnike sistema, ter tudi tiste pravne in fizične osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem
sistemu ali na drugih soodvisnih objektih.
(3) Ta akt določa predvsem:
– opredelitev distribucijskega sistema;
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega sistema z namenom zanesljive in kakovostne oskrbe
s toploto;
– pogoje in način izvajanja priključitev na distribucijski
sistem;
– splošne pogoje za dobavo in odjem toplote;
– tarifni sistem in tarifne elemente za dobavo toplote.
(4) Ta akt se uporablja za distribucijski sistem na geografskem območju, navedenem v prvem odstavku tega člena, za
katero je bila distributerju toplote podeljena koncesija.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem aktu so uporabljeni izrazi, kot so določeni v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) in na njegovi podlagi izdanih predpisih,
poleg tega pa imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. glavni vod: je vod v distribucijskem sistemu, ki s toploto
oskrbuje več kot eno stavbo in na katerega so vezani priključki;
2. hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave
odjemalca. Hišna postaja je lahko direktne ali indirektne izvedbe. Indirektna hišna postaja je hišna postaja, pri kateri je
ogrevni medij distribucijskega sistema na primarni strani ločen
s prenosnikom toplote od ogrevnega medija na sekundarni
strani; direktna hišna postaja je hišna postaja, pri kateri interne
toplotne naprave odjemalca in distribucijski sistem niso ločeni
s prenosnikom toplote;
3. interne toplotne naprave: so naprave, ki omogočajo
izrabo toplote ogrevnega medija in zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno
postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja (radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in
prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo tople sanitarne
vode in drugo) ter tehnološke in druge namene;
4. merilna naprava: je merilnik toplote na odjemnem oziroma prevzemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno, in na katerem se odčita količina predane oziroma prevzete
toplote, ki je podlaga za obračunavanje dobavljene toplote;
5. merilno mesto: je mesto, kjer je nameščena merilna
naprava;
6. obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč
na toplotni postaji odjemalca, ki je lahko enaka ali manjša od
priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo strojnih instalacij in strojne opreme internih toplotnih
naprav. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v
toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
7. obračunsko obdobje: je obdobje, za katerega se izvaja
obračun stroškov za toploto in traja največ dvanajst mesecev;
8. odjemalec: je vsaka fizična ali pravna oseba, ki od distributerja toplote kupuje toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad.
Odjemalec na skupnem odjemnem mestu je skupina fizičnih
ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
9. odjemno mesto: pomeni mesto, na katerem se izvajajo
meritve ali drug način ugotavljanja količin toplote za končnega
odjemalca;
10. ogrevni medij: je medij v distribucijskem sistemu, s
katerim se prenaša toplota;
11. priključek: je vod, ki poteka od glavnega voda do
toplotne postaje pri distribuciji toplote in je del distribucijskega
sistema;
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12. priključitev: je izvedba fizične povezave priključka na
obstoječi distribucijski sistem;
13. priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih
naprav odjemalca, določena s projektno dokumentacijo;
14. priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer odjemalec prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
15. primarni merilnik toplote: je merilna naprava na odjemnem mestu v toplotni postaji, kjer odjemalec prevzema
dobavljeno toploto. Odčitek količine dobavljene toplote na
osnovi primarnega merilnika je osnova za obračun dobavljene
toplote;
16. razdelilnik stroškov dobavljene toplote: je preglednica deležev celotnih stroškov za toploto, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne
merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev
(uporabnikov posameznih delov stavbe) v obračunskem obdobju;
17. tarifna skupina: je skupina odjemalcev, za katere
veljajo enake tarifne postavke toplote;
18. toplotna postaja: je vezni člen med distribucijskim
sistemom (vključno s priključkom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne
toplotne naprave. Toplotne postaje so glede na ogrevni medij
vročevodne, toplovodne in parne postaje;
19. uporabnik sistema: je proizvajalec toplote, ki dobavlja toploto v distribucijski sistem, ali odjemalec, ki odjema
toploto iz distribucijskega sistema;
20. varnostni pas distribucijskega sistema (v nadaljnjem
besedilu: varnostni pas): je območje širine 1,0 metra na vsako
stran zunanjega gabarita elementov distribucijskega sistema.
II. OPREDELITEV DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
3. člen
(distribucijski sistem)
(1) Distribucijski sistem je sistem povezanih naprav,
objektov in vodov za transport ogrevnega medija, vključno
s proizvodnimi napravami, s črpališči, z glavnim vodom in
priključki do odjemnega mesta. Meje lastništva med distribucijskim sistemom in internimi toplotnimi napravami odjemalca
določa Shematični prikaz toplotne postaje in meja lastništva
med distributerjevimi napravami in odjemalčevimi napravami
(v nadaljnjem besedilu: Shema) iz Priloge 1, ki je sestavni
del tega akta.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem
distribucijskega sistema, s skrbnim upravljanjem in izvajanjem
nadzora nad distribucijskim sistemom ter nadziranjem vseh
posegov v varnostnem pasu, je distributer toplote dolžan
zagotavljati varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega
sistema.
4. člen
(naprave distribucijskega sistema)
(1) Distribucijski sistem je v lasti distributerja toplote.
(2) V upravljanju distributerja toplote so naslednji deli
distribucijskega sistema:
– proizvodne naprave, ki spreminjajo primarno energijo
goriv v toploto;
– črpališča, ki omogočajo transport toplotnega medija
po omrežju;
– glavni vodi distribucijskega sistema;
– priključki;
– toplotna postaja, ki je sestavljena iz ventilov na primarni strani, regulacijskega ventila in krmilnika s komunikacijsko
enoto, merilne naprave, izmenjevalca toplote, pogonske črpalke na sekundarni strani ter ventilov na sekundarni strani,
ki predstavljata mejo med distributerjevimi in odjemalčevimi
napravami.
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5. člen
(naloge distributerja toplote)
Distributer toplote je odgovoren za:
– distribucijo toplote;
– zagotavljanje nujne oskrbe gospodinjskim odjemalcem;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega
sistema, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop
do sistema;
– zanesljivost oskrbe s toploto s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distribucijskega
sistema;
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov sistema;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom sistema,
da lahko učinkovito uveljavljajo oskrbo s toploto iz distribucijskega sistema;
– napovedovanje porabe toplote z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri
porabnikih.
6. člen
(dolžnosti distributerja toplote)
Dolžnosti distributerja toplote so:
– da v skladu z določbami pogodbe o dobavi in tega akta
dobavlja odjemalcem potrebno količino toplote;
– da seznani odjemalca oziroma njegovega pooblaščenega predstavnika s tem aktom;
– obveščanje odjemalcev o zmanjšanju obsega dobave
in omejitvi ali odklopu;
– organiziranje 24-urne dežurne službe, ki ves čas sprejema informacije odjemalcev o motnjah pri dobavi energije in da
na zahtevo odjemalca motnjo, ki mu onemogoči odjem energije
v ustrezni količini in kakovosti, odpravi takoj, ko je to mogoče;
– da v primeru večjih okvar takoj ukrene vse potrebno za
preprečitev večje škode;
– da v primeru napačnega merjenja nemudoma dokumentira napake, o tem seznani odjemalca oziroma njegovega
pooblaščenega predstavnika ter takoj pristopi k odpravi vzrokov
za napačno merjenje;
– redno vzdrževanje distribucijskega sistema, s katerim
upravlja.
7. člen
(toplotne naprave uporabnika distribucijskega sistema)
(1) Interne toplotne naprave so v lasti odjemalcev, skladno
s Shemo iz Priloge 1 tega akta.
(2) Projektiranje, izgradnja in montaža internih toplotnih
naprav odjemalca je obveznost in strošek odjemalca.
(3) Distributer toplote ima pravico vršiti nadzor nad projekti in gradnjo ter montažo toplotnih naprav odjemalca.
8. člen
(dolžnosti odjemalca toplote)
Dolžnosti odjemalca toplote so:
– da skrbi za normalno obratovanje in redno vzdrževanje
svojih toplotnih naprav;
– da ne izvaja sprememb na svojih toplotnih napravah
brez pisnega soglasja distributerja toplote glede na izdano
soglasje za priključitev in veljavno pogodbo o dobavi;
– da sproti obvešča distributerja toplote o motnjah pri
dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu;
– obveščanje distributerja toplote o vseh napakah oziroma okvarah na distribucijskem sistemu;
– da omogoči distributerju toplote neoviran dostop na zemljišče, do delov stavbe in naprav, na katerih se izvajajo dela,
oziroma v prostore, v katerih so nameščene toplotne naprave,
ki niso v lasti distributerja toplote, ter mu omogoči izvajanje
vseh potrebnih del, kadar je to potrebno v skladu s pristojnostmi
distributerja toplote;
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– upoštevanje navodil distributerja toplote v primeru omejitve porabe;
– odjemalec je za svoje naprave, ki so del distribucijskega
sistema, dolžan poveriti vzdrževalne in konstrukcijske posege
podjetjem, oziroma usposobljenim osebam, ki takšna dela lahko opravljajo v skladu z veljavnimi predpisi;
– da nemudoma pisno obvesti distributerja toplote o vseh
lastninskih in statusnih spremembah, ki vplivajo na razmerje
med odjemalcem in distributerjem toplote.
III. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KAKOVOSTNE OSKRBE
S TOPLOTO
9. člen
(razvoj distribucijskega sistema)
Distributer toplote izdela predloge za nadaljnji razvoj distribucijskega sistema, skladno z odlokom samoupravne lokalne skupnosti o načinu izvajanja gospodarske javne službe
distribucije toplote ter na podlagi analize izvajanja distribucije in
dobave toplote, značilnosti temperaturnih, pretočnih in tlačnih
obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distribucijskega
sistema, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij za priključitev, anket ter drugih relevantnih podatkov.
10. člen
(pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje
distribucijskega sistema)
Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter
drugih delih na distribucijskem sistemu, se zaradi poenotenja
opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov, načinov izvedbe, geodetskih posnetkov in drugih elementov distribucijskega sistema uporabljajo tehnične zahteve za graditev
distribucijskega sistema toplote in toplotnih postaj (v nadaljnjem
besedilu: tehnične zahteve), ki jih pripravi distributer toplote ter
javno objavi na svoji spletni strani.
11. člen
(uravnotežene obratovalne razmere)
(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere v distribucijskem sistemu.
(2) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dolžan vzdrževati takšne temperaturne in pretočno-tlačne razmere
v distribucijskem sistemu, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem.
(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obračuna storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribucijski sistem in predane iz njega, morajo biti na vseh
prevzemnih in odjemnih mestih nameščene merilne naprave.
12. člen
(vzdrževanje, nadzor in varovanje distribucijskega sistema)
(1) Distributer toplote zagotavlja nadzor nad delovanjem
in vodenjem distribucijskega sistema. Odjemalec je dolžan zagotoviti distributerju toplote nemoten dostop do toplotne postaje
za potrebe nadzora.
(2) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
sistema se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske,
telemetrijske in programske opreme. Oprema omogoča:
– distribucijo toplote in vodenje distribucijskega sistema;
– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v
distribucijskem sistemu;
– ugotavljanje in javljanje motenj na distribucijskih sistemih in neuravnoteženih obratovalnih razmer;
– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribucijskem sistemu (kot na primer toplotnih postaj), ter drugih
objektov;
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– nadzor nad prevzemom in predajo toplote uporabnikom
sistema;
– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega
sistema, napovedovanje odjema toplote in določanje prevzetih
količin toplote;
– napajanje distribucijskega sistema z ustrezno kakovostjo vode in preprečevanje netesnosti v sistemu;
– intervencijsko odpravljanje netesnosti in večjih puščanj
distribucijskega sistema.
(3) Redne preglede merilnih naprav v zakonitem roku
in zamenjavo dotrajanih merilnih naprav opravlja distributer
toplote ali druga pooblaščena oseba, skladno z veljavno zakonodajo.
13. člen
(spremembe na distribucijskem sistemu)
(1) Distributer toplote ima zaradi zagotovitve zanesljivega
delovanja distribucijskega sistema pravico in dolžnost predlagati potrebne spremembe na distribucijskem sistemu ter podati
minimalne tehnične zahteve, katere mora distribucijski sistem
zagotavljati.
(2) Po končani izgradnji oziroma spremembi distribucijskega sistema, morajo nastale spremembe distribucijskega
sistema biti geodetsko posnete in vnesene v kataster energetskih in komunalnih vodov, skladno z veljavnimi predpisi.
14. člen
(soglasje za nameravane posege)
(1) Za zagotovitev varnosti distribucijskega sistema, ter
življenja in zdravja ljudi izdaja distributer toplote soglasja k
nameravanim posegom tretjih oseb v varnostni pas.
(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane
posege v območje varnostnih pasov in predložene projektne
dokumentacije distributer toplote, upoštevajoč določbe tehničnih zahtev, odloči o predlogu za izdajo soglasja iz prejšnjega
odstavka tega člena.
15. člen
(skladnost posega)
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se poseg v varnostnem pasu izvede skladno s predpisi o graditvi
objektov in s tehničnimi zahtevami distributerja toplote in zahtevami tega akta.
16. člen
(pravica do nadzora posegov)
V varnostnem pasu distribucijskega sistema ima distributer toplote pravico nadzorovati dejavnosti in posege, ki se
izvajajo, kakor tudi pravico dostopa do distribucijskega sistema.
17. člen
(služba stalne pripravljenosti)
(1) Distributer toplote organizira službo stalne pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distribucijskega
sistema.
(2) Vse prejete ali ugotovljene informacije o motnjah v
delovanju distribucijskega sistema ali nenavadnih dogodkih, ki
jih zazna služba stalne pripravljenosti, skladno z možnostmi,
pooblastili in usposobljenostmi takoj odpravi, dogodek pa zabeleži v obratovalni dnevnik.
18. člen
(izvajanje aktivnosti na distribucijskem sistemu)
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja
distribucijskega sistema je distributer toplote dolžan izvajati
naslednje aktivnosti:
– redno in investicijsko vzdrževanje distribucijskega sistema in toplotnih postaj, ki so v lasti ali upravljanju distributerja
toplote;
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– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravila, obnavljanje in rekonstrukcije distribucijskega sistema;
– zaščito distribucijskega sistema pred mehanskimi, električnimi in kemičnimi vplivi;
– sistemsko kontrolo distribucijskega sistema;
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v
varnostnem pasu;
– servisiranje naprav in opreme.
(2) Vsa dela na distribucijskem sistemu se morajo izvajati
skladno z tehničnimi zahtevami distributerja toplote. Izvedbo
del lahko distributer toplote prepusti tudi ustrezno usposobljenemu izvajalcu.
(3) Distributer toplote je dolžan za posege na internih
toplotnih napravah, ki so v lasti odjemalca, le-temu povrniti s
posegom povzročeno dejansko škodo v okviru splošnih določil
o odškodninski odgovornosti.
19. člen
(splošni ukrepi za varno obratovanje sistema)
Distributer toplote vzpostavi in vodi evidenco infrastrukture, ki obsega geodetski kataster distribucijskega sistema
toplote in tehnične značilnosti posameznih sestavin. V zbirni
kataster komunalne infrastrukture mora distributer toplote ob
vsaki spremembi posredovati podatke o obsegu in lokaciji nove
ali spremenjene infrastrukture v skladu z veljavnimi predpisi.
20. člen
(pridobitev podatkov o poteku vodov)
Pred začetkom projektiranja ali poseganja v prostor, v
katerem poteka distribucijski sistem, je dolžan projektant, izvajalec del ali investitor novogradnje pri distributerju toplote
pridobiti potrebne podatke o poteku vodov distribucijskega
sistema iz evidence infrastrukture. Če projektant, izvajalec del
ali investitor novogradnje ne pridobi navedenih podatkov za
območje novogradnje, odškodninsko odgovarja za škodo, ki
nastane distributerju toplote zaradi takšnega posega v prostor.
21. člen
(ukrepi v primeru izrednih del ali ogroženosti
distribucijskega sistema)
(1) Distributer toplote mora nemudoma in v najkrajšem
možnem času popraviti in odpraviti vse poškodbe in okvare, do
katerih pride na distribucijskem sistemu. Informacije o motnjah
v delovanju, poškodbah ali okvarah na distribucijskem sistemu
ter o nenadnih dogodkih, ki lahko vplivajo na delovanje distribucijskega sistema ali njegovega dela, mora služba stalne pripravljenosti nemudoma posredovati vodji distribucijskega sistema.
(2) Vodja distribucijskega sistema s pomočjo dežurnih
ekip in zunanjih izvajalcev izvede vse potrebne aktivnosti za
preprečevanje materialne škode in poškodb ljudi.
(3) Distributer toplote zagotavlja v stalni pripravljenosti
organizirano operativno osebje, ki je sposobno izvesti nujne
posege za odpravo oziroma omilitev poškodb oziroma motenj
na distribucijskem sistemu in organizacijo potrebnih popravil za
vzpostavitev uravnoteženega delovanja v najkrajšem možnem
času.
22. člen
(način izvajanja sistemske kontrole distribucijskega sistema)
Distributer toplote izvaja nadzor nad stanjem distribucijskega sistema praviloma po naslednjem časovnem razporedu:
– redna tedenska kontrola obratovanja toplotnih postaj;
– redna mesečna vizualna kontrola trase distribucijskega
sistema ob obhodu toplotnih postaj;
– redna dnevna kontrola distribucijskega sistema preko
sistema daljinskega nadzora primarnih parametrov delovanja
toplotnih postaj;
– redna letna kontrola distribucijskega sistema ob letnem
remontu (v mesecih izven ogrevalne sezone);

Uradni list Republike Slovenije
– izredna kontrola distribucijskega sistema, ki se izvede
na podlagi suma pojava netesnosti na zahtevo vodje distribucijskega sistema;
– pregled merilnih naprav skladno z zakonodajo.
23. člen
(dela zaradi potrebe tretjih oseb)
(1) Če je distributer toplote pozvan, da na distribucijskem
sistemu izvede določena dela zaradi potrebe tretjih oseb, izvede ta dela na stroške naročnika del po predhodni presoji
upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na uporabnike sistema.
(2) Distributer toplote prične z deli na zahtevo tretje osebe
potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi prizadetimi uporabniki sistema.
24. člen
(izredna in nepredvidena dela na distribucijskem sistemu)
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem sistemu,
ki nastanejo kot posledica višje sile ali delovanja tretje osebe,
mora distributer toplote v najkrajšem možnem času izvesti izredna in nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega delovanja distribucijskega sistema oziroma organizirati
potrebna popravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.
25. člen
(začasna omejitev distribucije toplote)
V primeru iz prejšnjega člena lahko distributer toplote, če
je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih
razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo toplote. O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih
motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce.
26. člen
(odgovornost zaradi izrednih in nepredvidenih del)
(1) Zaradi izrednih in nepredvidenih del z namenom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja distribucijskega
sistema, distributer toplote uporabnikom sistema ne odgovarja
za morebitno nastalo škodo zaradi omejene ali prekinjene
distribucije toplote.
(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje ali okvare na distribucijskem sistemu, nosi vse stroške potrebnih izrednih in
nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo škodo.
27. člen
(sistemske storitve)
Sistemske storitve, ki jih distributer toplote zagotavlja
uporabniku v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega sistema;
– pokrivanje nastalih izgub toplote;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do sistema.
28. člen
(vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa
do distribucijskega sistema)
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distribucijskega sistema vključuje predvsem naslednje aktivnosti:
– načrtovanje distribucijskega sistema;
– načrtovanje obratovanja distribucijskega sistema;
– zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega sistema;
– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distribucijskem sistemu;
– izvajanje meritev;
– obdelavo podatkov in obračun distribucije toplote in
sistemskih storitev.
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(2) Distributer toplote upravlja distribucijski sistem vključno s priključki in toplotno postajo do odjemnega mesta končnega odjemalca v skladu s prikazom meje lastništva v Prilogi 1.
V primeru priključitve odjemalca na distribucijski sistem, mora
odjemalec dovoliti in zagotoviti distributerju toplote brezplačno
uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo priključka ter
za namestitev merilnih naprav in ostalih priključnih elementov
sistema.
29. člen
(uravnotežene obratovalne razmere)
(1) Distributer toplote mora skrbeti za uravnotežene obratovalne razmere na distribucijskem sistemu.
(2) V okviru tehničnih možnosti je distributer toplote dolžan vzdrževati takšne temperaturne in pretočno-tlačne razmere
na distribucijskem sistemu, da zagotovi varno in zanesljivo
obratovanje ter zadostne količine toplote vsem odjemalcem.
(3) Za potrebe vodenja distribucijskega sistema in obračuna storitev ter ugotavljanja količin prevzete toplote v distribucijski sistem oziroma predane iz njega, morajo biti na vseh
odjemnih mestih ustrezne merilne naprave.
30. člen
(način vzdrževanja in dostop do toplotnih naprav)
(1) Odjemalec mora zagotoviti, da so njegove toplotne
naprave in napeljave izvedene, uporabljene in vzdrževane na
način, ki ne povzroča motenj na drugih napravah in napeljavah
v distribucijskem sistemu.
(2) Odjemalec mora distributerju toplote ali s strani distributerja toplote pooblaščeni osebi omogočiti dostop do naprav
in napeljav distributerja toplote in toplotne postaje po predhodni
najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, ki distributerju omogoča uresničevanje naslednjih pravic in dolžnosti:
– odčitavanje merilnih naprav in kontrola delovanja merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav in napeljav, ki so v upravljanju
distributerja toplote;
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.
31. člen
(zasedenost distribucijskega sistema)
(1) Distributer toplote podatke o zasedenosti distribucijskega sistema ugotavlja na podlagi temperaturnih in pretočno-
tlačnih razmer v distribucijskem sistemu, ki izhajajo iz obračunske moči in podatkov iz sklenjenih pogodb o dobavi ter izdanih
soglasij za priključitev na distribucijski sistem.
(2) Distributer toplote mora podatke o zasedenosti distribucijskega sistema posredovati morebitnemu uporabniku
sistema najkasneje v roku osem dni od prejema popolne pisne
zahteve uporabnika.
IV. POGOJI IN NAČIN IZVAJANJA PRIKLJUČITEV
NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM
32. člen
(postopek priključitve na distribucijski sistem)
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega sistema in toplotne postaje, ki se priključujejo na
obstoječ distribucijski sistem, morajo izpolnjevati predpisane
tehnične normative in druge pogoje za zagotavljanje varnega,
zanesljivega in učinkovitega obratovanja distribucijskega sistema. Distributer toplote poda na zahtevo investitorja minimalne
pogoje, ki jih mora upoštevati projektna rešitev in katera je
osnova za pridobitev soglasja s strani distributerja toplote.
(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in vodi distribucijskega sistema in toplotne postaje, ki se priključujejo na
obstoječ distribucijski sistem, morajo biti zgrajeni po enakih ali
primerljivih tehničnih normativih, kot del distribucijskega sistema, na katerega se priključujejo.
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(3) Neposredno (fizično) priključitev na distribucijski sistem izvede distributer toplote ali drug izvajalec pod nadzorom
distributerja toplote. Stroške izvedbe priključitve na distribucijski sistem nosi odjemalec.
(4) Polnitev distribucijskega sistema in internih toplotnih
naprav z ogrevnim medijem lahko izvede le distributer toplote. Stroške prve polnitve in ostale z izvedbo prve priključitve
povezane stroške prilagoditve obratovanja distribucijskega
sistema krije distributer toplote. Če se prva priključitev zaradi razlogov na strani odjemalca izvaja izven rokov, ki so
določeni v izdanem soglasju za priključitev, izvede distributer
toplote ta dela na stroške odjemalca po predhodni presoji
upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na
zanesljivost delovanja distribucijskega sistema oziroma na
odjemalce toplote.
(5) Stroške naslednjih polnitev in prilagoditev obratovanja
distribucijskega sistema, ki nastanejo zaradi odjemalčevih dejanj, krije odjemalec.
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36. člen
(pogoji za priključitev)
(1) Priključitev odjemalčevih toplotnih naprav na distribucijski sistem je potrebno izvesti skladno s predpisi, ki urejajo
prostorsko načrtovanje, graditev objektov, EZ-1, tem aktom in
drugimi veljavnimi predpisi.
(2) Soglasja, pogoji, mnenja so pisni dokumenti, ki jih
izdaja distributer toplote skladno s predpisi in pravili stroke za
priključitev odjemalčevih naprav na distribucijski sistem, ali za
spremembe že priključenih odjemalčevih naprav.
(3) Roki, v katerem mora distributer toplote odločiti o izdaji
ali zavrnitvi soglasja, so določeni v posameznem predpisu, ki
določa vrsto dokumenta, ki ga mora izdati distributer toplote.
37. člen
(soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja)

(1) Investitor oziroma odjemalec mora pred polnitvijo vsakega novega ali spremenjenega distribucijskega voda, priključka ali toplotne postaje distributerju toplote predložiti naslednje
dokumente:
– dokazila o usposobljenosti izvajalca, ki je izvedel distribucijski vod, priključek ali toplotno postajo;
– izjavo, da so naprave zgrajene v skladu s projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi, pravili stroke, tehničnimi
zahtevami distributerja toplote, soglasjem h gradnji in soglasjem k priključitvi na distribucijski sistem;
– geodetski posnetek distribucijskega voda, priključka in
shematski prikaz toplotne postaje.
(2) Investitor oziroma odjemalec mora po pridobitvi uporabnega dovoljenja za distribucijski vod, priključek in toplotno
postajo, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, uporabno
dovoljenje predložiti distributerju toplote.
(3) Z ogrevnim medijem napolnjeni in obratovalno usposobljeni distribucijski vod, priključek in toplotna postaja odjemalcu toplote ne dovoljujejo tudi odjema toplote. Odjem je
dovoljen šele po sklenitvi pogodbe o dobavi toplote.

(1) Distributer toplote izda soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja za stavbo in posamezni del stavbe, za katere
je po predpisih, ki urejajo graditev objektov, potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje.
(2) Pisni vlogi za izdajo soglasja za pridobitev gradbenega
dovoljenja je potrebno priložiti projektno dokumentacijo stavbe
v fazi idejne zasnove. Idejna zasnova mora biti izdelana skladno s pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji in mora
vsebovati shemo poteka priključka od priključnega mesta na
distribucijskem vodu do stavbe, dimenzijo priključka, potrebno
toplotno moč stavbe za različne vrste oskrbe s toploto (ogrevanje, tehnologija, itd.) in lokacijo toplotne postaje. S soglasjem
za pridobitev gradbenega dovoljenja se na podlagi podatkov iz
idejne zasnove stavbe potrdi mesto priključitve na distribucijski
sistem in podajo zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Distributer toplote na podlagi vloge in priložene dokumentacije izda oziroma zavrne izdajo soglasja za pridobitev
gradbenega dovoljenja z odločbo, zoper katero je dovoljena
pritožba na pristojno ministrstvo.
(4) Izdano soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja
velja dve leti od datuma izdaje.
(5) Projektno dokumentacijo in drugo gradivo priloženo
vlogi za izdajo soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja
hrani distributer toplote.

34. člen

38. člen

33. člen
(listine, ki jih je potrebno predložiti pred polnitvijo)

(nadzor nad uporabo ogrevnega medija)
Ogrevnega medija iz distribucijskega sistema ni dovoljeno
uporabljati za polnjenje internih toplotnih naprav ali v druge namene brez predhodnega dovoljenja distributerja toplote. Vsaka
uporaba ogrevnega medija mora potekati pod nadzorom distributerja toplote.
35. člen
(priključitev na distribucijski sistem)
(1) Fizična priključitev novega distribucijskega voda ali
priključka na obstoječ distribucijski sistem je praviloma možna
le izven ogrevalne sezone, to je običajno med 15. majem in
15. septembrom.
(2) Izjemoma je možna priključitev tudi med ogrevalno
sezono, če so izpolnjeni pogoji, kar predhodno preveri distributer toplote glede na vpliv predvidenih del na zanesljivost
delovanja distribucijskega sistema oziroma na odjemalce. Vse
stroške, ki nastanejo zaradi nove priključitve v času med ogrevalno sezono (zaustavitev obratovanja toplovodnega omrežja, izguba vode, ne dobava toplote obstoječim odjemalcem,
morebitni povišani stroški proizvodnje toplote zaradi vklopa
vršnega vira itd.) in temeljijo na veljavnem ceniku storitev
distributerja toplote in metodologiji izračuna povišanih obratovalnih stroškov zaradi priključitve odjemalca na distribucijski
sistem v ogrevalni sezoni, nosi bodoči odjemalec oziroma
investitor novega voda.

(informacija o priključitvi na distribucijski sistem)
Za priključitev obstoječih stavb in posameznih delov
stavb, za katere po zakonu o graditvi objektov ni potrebno
pridobiti gradbenega dovoljenja, projektant oziroma investitor
gradnje pridobi informacijo o možni priključitvi na distribucijski
sistem. V pisni vlogi za pridobitev informacije je potrebno navesti situacijo stavbe s predvideno lokacijo toplotne postaje,
opis namena uporabe toplote in podatke o potrebah po toploti.
39. člen
(vloga za izdajo soglasja za priključitev)
(1) Pred pričetkom gradnje odjemalčevih toplotnih naprav,
ki se jih priključuje na distribucijski sistem, mora investitor gradnje pridobiti soglasje za priključitev.
(2) Distributer toplote izda soglasje za priključitev na
osnovi pisne vloge investitorja.
(3) Pisni vlogi je potrebno priložiti:
– kopijo gradbenega dovoljenja;
– projekt za izvedbo distribucijskega voda, priključka,
toplotne postaje in internih toplotnih naprav;
– pisno izjavo s predvidenimi roki začetka gradnje distribucijskega voda in priključka ter roki fizične priključitve le-teh
na obstoječ distribucijski sistem.
(4) Za priključitev stavb in posameznih delov stavb, za
katere po zakonu o graditvi objektov ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, je potrebno pisni vlogi iz prejšnjega odstav-
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ka namesto kopije gradbenega dovoljenja priložiti dokazilo o
lastništvu stavbe ali dela stavbe in ustrezna soglasja lastnikov
in solastnikov, ali pisno izjavo, s katero investitor del izjavlja, da
je pridobil vsa soglasja lastnikov zemljišč, stavb, delov stavb in
obstoječih toplotnih naprav (priključek, toplotna postaja, interne
toplotne naprave), na katere bo predvidena gradnja vplivala
oziroma jih prizadela.
(5) Pisni vlogi iz prejšnjega odstavka je za gradnjo distribucijskega voda in priključka potrebno poleg izjave iz prejšnjega odstavka priložiti dokazilo o lastništvu oziroma soglasju
lastnika zemljišča, po katerem bo distribucijski vod in priključek
potekal.
(6) Investitor ali lastnik stavbe lahko določi pooblaščenca,
ki ga zastopa v postopku izdaje soglasja za priključitev. V tem
primeru je potrebno pisni vlogi za izdajo soglasja za priključitev
priložiti tudi pooblastilo o zastopanju.
40. člen
(obvezne vsebine soglasja za priključitev)
Soglasje vsebuje naslednje obvezne sestavine:
– naslov stavbe, za katero se izvaja priključitev (ulica,
hišna številka, kraj, identifikacijska številka stavbe ali dela
stavbe);
– navedba investitorja in lastnika stavbe:
a) za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca, kraj;
b) za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, zastopnik družbe;
– navedbo načrtov in dokumentov, ki so predloženi vlogi
za soglasje in na podlagi katerih je izdano soglasje;
– tehnične značilnosti distribucijskega voda ali priključka;
– priključno moč internih toplotnih naprav;
– namen uporabe toplote;
– pogoj, da bo priključitev stavbe na distribucijski sistem
možna, če bo investitor izvedel priključitev v skladu s tem aktom in tehničnimi zahtevami distributerja toplote in predloženimi
projekti za izvedbo;
– navedba, kdaj soglasje preneha veljati:
a) če investitor ne izvede priključitve stavbe na distribucijski sistem skladno z načrti, ki so sestavni del tega soglasja;
v skladu s tem aktom in tehničnimi zahtevami distributerja
toplote;
b) če investitor ne izvede priključitve stavbe na distribucijski sistem v roku dveh let od njene dokončnosti;
– pravni pouk.
41. člen
(veljavnost soglasja)
(1) Dokončno soglasje velja dve leti.
(2) V času iz prvega odstavka tega člena mora imetnik
soglasja za priključitev objekta izpolniti vse pogoje, predpisane
v soglasju za priključitev, in distributerju toplote naročiti izvedbo
priključitve ter skleniti z distributerjem toplote pogodbo o dobavi
toplote.
(3) Veljavnost soglasja za priključitev lahko operater sistema na zahtevo imetnika soglasja za priključitev podaljša največ
dvakrat, vendar vsakič največ za eno leto.
(4) Zahtevo za podaljšanje mora imetnik soglasja za
priključitev podati trideset (30) dni pred iztekom veljavnosti
soglasja za priključitev. V primeru zamud na strani distributerja
toplote se šteje, da je soglasje podaljšano, kar je distributer
toplote dolžan sporočiti imetniku soglasja za priključitev, ki še
ni izvedel priključitve na sistem.
42. člen
(postopek odločanja o soglasju za priključitev)
(1) Na podlagi podane vloge in priložene dokumentacije distributer toplote odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za
priključitev. Distributer toplote izda soglasje za priključitev, če
investitor ali lastnik stavbe izkaže, da izpolnjuje naslednje pogoje za izdajo soglasja:
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– če dokaže, da je lastnik oziroma solastnik stavbe
ali dela stavbe, ali ima pridobljeno gradbeno dovoljenje za
gradnjo;
– če so projekti za izvedbo distribucijskega voda, priključka, toplotne postaje in internih toplotnih naprav izdelani
v skladu s predpisi, tem aktom in tehničnimi zahtevami distributerja toplote;
– če je pridobil soglasje solastnikov stavbe oziroma solastnikov obstoječih vodov, toplotne postaje in internih toplotnih naprav, na katere se priključuje in o tem podal ustrezno
izjavo in
– če je namesto kopije gradbenega dovoljenja za distribucijski vod in priključek predložil dokazilo o lastništvu oziroma soglasju lastnika zemljišča, po katerem bo distribucijski
vod in priključek potekal, v primerih, ko gradbeno dovoljenje
ni potrebno.
(2) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča
distributer toplote z odločbo v upravnem postopku najkasneje v roku dveh mesecev od vložitve popolne vloge za izdajo
soglasja.
(3) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja
za priključitev odloča župan.
(4) Projektno dokumentacijo in drugo gradivo priloženo
vlogi za izdajo soglasja za priključitev hrani distributer toplote.
43. člen
(zavrnitev soglasja za priključitev)
(1) Investitor ali lastnik stavbe nima pravice do priključitve:
– če investitor ali lastnik stavbe ne izpolnjuje predpisanih
pogojev za priključitev;
– če bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi
s toploto ali
– če bi priključitev distributerju toplote povzročila nastanek nesorazmernih stroškov.
(2) Če investitor ali lastnik stavbe nima pravice do priključitve, distributer toplote zavrne soglasje za priključitev.
44. člen
(pridobitev novega soglasja zaradi spremembe
osnovnih parametrov)
(1) Sprememba osnovnih parametrov pomeni spremembo tehničnih značilnosti distribucijskega voda ali priključka,
spremembo nazivnih moči internih toplotnih naprav, ali spremembo namena uporabe toplote.
(2) V primeru sprememb osnovnih parametrov mora
lastnik stavbe ali investitor gradnje v vseh primerih, ne glede
na to, ali je do spremembe osnovnih parametrov prišlo po
sklenitvi pogodbe o priključitvi ali pred samo priključitvijo na
distribucijski sistem, vložiti pisno vlogo za novo soglasje za
priključitev po postopku iz 42. člena tega akta.
(3) Soglasje za spremembo osnovnih parametrov se
izda tako, da se izda novo soglasje za priključitev.
45. člen
(pogoji za prenos soglasja pred priključitvijo)
(1) Če imetnik soglasja umre (fizična oseba) ali preneha
(pravna oseba), če gre za spremembo gradbenega dovoljenja
iz razloga spremembe investitorja ali odsvojitev nepremičnine v času med izdajo soglasja in pred priključitvijo, se lahko
soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja in soglasje za
priključitev preneseta na pravnega naslednika, ki je pravna
ali fizična oseba.
(2) Novi lastnik nepremičnine mora najkasneje v petnajstih dneh po prejemu sodne odločbe ali sklenitve pogodbe o
nastali spremembi iz prejšnjega odstavka obvestiti distributerja toplote in o tem predložiti dokazila ter soglasje za priključitev, sicer mora zaprositi za novo soglasje za priključitev.
(3) Prenos soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni
mogoč.
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46. člen

(sprememba lastnika priključka)
(1) Če po sklenitvi pogodbe o priključitvi pride na podlagi
univerzalnega, singularnega pravnega nasledstva ali zaradi
statusnih sprememb lastnika priključka do spremembe lastnika
priključka, mora novi lastnik nepremičnine najkasneje v petnajstih dneh po prejemu sodne odločbe ali sklenitve pogodbe
o spremembi obvestiti distributerja toplote in o tem predložiti
dokazila ter soglasje za priključitev.
(2) Vsakokratni lastnik stavbe stopi na mesto pravnega
prednika kot pravni naslednik v pogodbo o priključitvi.
(3) Lastnik priključka lahko lastninsko pravico za priključek prenese na drugo osebo le s pravnim poslom, s katerim
prenese lastninsko pravico na nepremičnini, na kateri je priključek.
(4) Če lastnik priključka prenese na drugo osebo lastninsko pravico le glede dela nepremičnine, na kateri je priključek,
se priključek deloma ali v celoti prenese na drugo osebo le,
če se tako dogovorita v pogodbi o prenosu lastninske pravice
lastnik in novi lastnik priključka.
47. člen
(odstranitev stavbe)
(1) Če želi lastnik stavbo, v katero je napeljan priključek
odstraniti, mora pred začetkom odstranitve pridobiti od distributerja toplote soglasje.
(2) Vlogi za soglasje je potrebno priložiti načrt odstranjevalnih del, v katerem se prikaže način odstranitve priključka, ki
bo zaradi odstranitvenih del prizadet.
(3) Soglasje, ki ga izda distributer toplote, vključuje pogoje, ki jih mora odjemalec upoštevati pri odstranjevanju stavbe.
48. člen
(stroški priključitve)
(1) V primeru iz tretje alineje prvega odstavka 43. člena
tega akta ima lastnik stavbe ali investitor gradnje pravico do
priključitve, če se odloči, da bo sam kril nesorazmerne stroške
priključitve na obstoječ distribucijski sistem. Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s tem uredita odjemalec in distributer
toplote v pogodbi o priključitvi.
(2) Distributer toplote oceni ekonomsko upravičenost priključitve na podlagi analize stroškov in koristi ter z uporabo
metode sedanje vrednosti denarnih tokov, pri čemer se upoštevajo parametri iz splošnega akta agencije o metodologiji za
oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Pri izračunu
ekonomske upravičenosti investicije v gradnjo priključka do
točke v sistemu kjer je priključitev možna ali v ojačitev obstoječega sistema ali kombinacijo obojega se upošteva referenčna
ekonomska doba uporabe priključka 20 let.
(3) Pri analizi ekonomske upravičenosti priključitve distributer toplote upošteva:
– stroške za izvedbo potrebne investicije v priključek ali
v ojačitev obstoječega sistema (vrednost investicije) ali kombinacijo obojega;
– predvidene dodatne stroške distributerje toplote, kot na
primer stroške za vzdrževanje in obratovanje novega priključka;
– predvidene prihranke ali dodatne stroške, ki bi morebiti
nastali zaradi spremenjene višine vzdrževalnih in obratovalnih
stroškov kot posledica izvedenih ojačitev sistema;
– strošek iz naslova donosa na sredstva povezan z izvedeno investicijo;
– predvidene dodatne prihodke distributerja toplote, glede
na predviden obseg uporabe priključka s strani odjemalcev.
(4) Stroški priključitve so vsi stroški, ki jih ima distributer
toplote zaradi zahtevane priključitve iz prve, druge, tretje in
četrte alineje prejšnjega odstavka.
(5) Stroški za izvedbo potrebne investicije so stroški projektiranja, stroški pridobivanja upravnih dovoljenj in potrebnih
stvarnih pravic, stroški gradnje objektov in naprav in vsi drugi
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stroški, ki jih distributer toplote ne bi imel, če ne bi prišlo do zadevne priključitve. Za izračun stroškov se upoštevajo trenutne
cene na trgu in podatki iz pogodb preteklih gradenj primerljivih
objektov.
(6) Predvideni dodatni stroški distributerja toplote so vsi
stroški z obratovanjem ter rednim in investicijskim vzdrževanjem, ki jih bo imel distributer toplote, glede na izkustvena
merila s podobno energetsko infrastrukturo, v zvezi z investicijo
iz prejšnjega odstavka v ekonomski dobi uporabe priključka.
(7) Strošek iz naslova donosa na sredstva za namene
določitve nesorazmernih stroškov priključitve se določi kot povprečna vrednost obrestne mere zadnjih petih izdanih državnih
obveznic Republike Slovenije.
(8) Pri izračunu amortizacijskih dob se za posamezne
dele distribucijskega voda upoštevajo amortizacijske dobe in
stopnje, ki jih je distributer toplote upošteval pri pripravi zadnjih
revidiranih letnih računovodskih izkazov skladno s slovenskimi
ali mednarodnimi računovodskimi standardi in ki ne presegajo
davčno priznanih stopenj.
(9) Predvideni dodatni prihodki distributerja toplote so vsi
prihodki, ki jih bo imel distributer toplote zaradi nove priključitve,
upoštevaje s strani odjemalca napovedan odjem toplote.
(10) Dodatne prihodke in stroške, ki se upoštevajo pri
analizi ekonomske upravičenosti, ugotavlja distributer toplote
na podlagi podatkov, ki veljajo na dan, ko je s strani odjemalca
prejel popolno vlogo za izdajo soglasja za priključitev.
(11) Priključitev je ekonomsko upravičena, če predvideni
dodatni prihodki zadoščajo za pokritje vseh stroškov priključitve. Vse stroške priključitve, ki so ekonomsko upravičeni, nosi
distributer toplote (sorazmerni stroški priključitve).
(12) Če predvideni dodatni prihodki ne zadoščajo za
pokritje vseh stroškov priključitve, ima odjemalec pravico do
priključitve le, če sam pokrije tisti del stroškov, ki ni pokrit s
predvidenimi dodatnimi prihodki (nesorazmerni stroški).
(13) Distributer toplote določi nesorazmerne stroške kot
znesek, ki je potreben, da je v referenčni ekonomski dobi uporabe priključka v celoti upoštevana takšna pričakovana interna
stopnja donosnosti investicije kot znaša stopnja donosa na
sredstva distributerja toplote.
(14) Distributer toplote ni dolžan začeti z investicijo, dokler
odjemalec ne sklene pogodbe o priključitvi, s katero se odjemalec zaveže, da bo v referenčni ekonomski dobi uporabljal
priključek v napovedanem obsegu odjema toplote, ki izhaja iz
vloge za izdajo soglasja za priključitev, in dokler ne plača nesorazmernih stroškov, kot je opredeljeno v pogodbi o priključitvi.
(15) Posledice neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe
o priključitvi, predvsem če odjemalec ne odjema toplote v
napovedanem obsegu, in vračilo dela nesorazmernih stroškov
zaradi priključitve novih odjemalcev na isti distribucijski vod,
distributer toplote opredeli v pogodbi o priključitvi.
49. člen
(vsebina pogodbe o priključitvi)
(1) Po dokončnosti soglasja za priključitev in pred priključitvijo na distribucijski sistem skleneta investitor (oziroma
lastnik nepremičnine, odjemalec) in distributer toplote pogodbo
o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi
s priključitvijo stavbe na distribucijski sistem, plačilom nesorazmernih stroškov priključitve, lastništvom, izvedbo in nadzorom
nad gradnjo priključka, premoženjskimi vprašanji v zvezi s
priključkom in njegovim vzdrževanjem ter druga medsebojna
razmerja, ki se nanašajo na priključitev na distribucijski sistem.
Pogodba o priključitvi je pogoj za sklenitev pogodbe o dobavi
toplote, razen v primeru ko je v pogodbi o dobavi urejena tudi
vsebina pogodbe o priključitvi.
(2) Obvezna vsebina pogodbe o priključitvi je tudi ureditev vseh medsebojnih razmerij med distributerjem toplote
in lastnikom nepremičnine v zvezi z morebitno prekinitvijo ali
odstranitvijo priključka ter odgovornostjo za plačilo s tem povezanih stroškov.
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50. člen
(izgradnja priključka in toplotne postaje)
(1) Priključek mora biti zgrajen v skladu s tem aktom in
tehničnimi zahtevami distributerja toplote, graditelj pa mora distributerja toplote pred priključitvijo obvezno pozvati k izvajanju
nadzora nad njegovo izgradnjo.
(2) Distributer toplote mora biti prisoten pri vseh delih, ki
jih investitor ali tretja oseba izvaja na priključku.
(3) Investitor ali tretja oseba so dolžni obveščati distributerja toplote o morebitni netesnosti, okvarah oziroma poškodbah na priključku.
(4) Vse morebitne zamenjave, popravila in vzdrževalna
dela na priključku bremenijo lastnika priključka.
(5) Nadzor nad gradnjo priključka in toplotne postaje
obvezno izvaja distributer toplote, kar se uredi s pogodbo o
priključitvi.
(6) Distributer toplote s priključitvijo naprav lastnika stavbe
ali investitorja na distribucijski sistem ne prevzema odgovornosti za pravilno in brezhibno delovanje internih toplotnih naprav
in ne odpravlja napak, če naprave ne bi pravilno delovale.
51. člen
(določitev tehničnih značilnosti priključka)
Vrsto, število, lego in dimenzijo priključkov določi distributer toplote v postopku izdaje soglasij, glede na potrebe
stavbe, določila tega akta in upoštevaje ekonomičnost načina
priključitve.
52. člen
(obveznost odjemalca za dopustitev vgradnje tehnološko
sodobnih merilnih naprav)
Odjemalec je dolžan, v kolikor je to potrebno, v svojih
prostorih distributerju toplote omogočiti vgradnjo in obratovanje
tehnološko sodobnih merilnih naprav in naprav za namen nadzora in vodenja obratovanja distribucijskega sistema.
53. člen
(postopek začasnega odklopa)
(1) Distributer sme začasno odklopiti odjemalca zaradi:
– rednega ali izrednega vzdrževanja;
– pregledov ali remontov;
– preizkusov ali kontrolnih meritev;
– razširitev omrežja.
(2) Za predvideni odklop mora distributer izbrati čas, ki
čim manj prizadene odjemalce.
(3) Distributer toplote je dolžan o predvidenem odklopu v
pisni obliki pravočasno obvestiti odjemalce toplote, v primeru
večjega števila odjemalcev pa v sredstvih javnega obveščanja,
na oglasni deski odjemalcev in na spletni strani distributerja
vsaj 48 ur pred odklopom. Če ima stavba upravnika, distributer
toplote obvesti tudi upravnika stavbe.
(4) Distributer toplote je dolžan o nepredvideni prekinitvi
distribucije toplote v najkrajšem možnem času obvestiti prizadete odjemalce toplote v sredstvih javnega obveščanja in na
spletni strani distributerja. Če ima stavba upravnika, distributer
toplote obvesti tudi upravnika stavbe.
(5) Obvestilo iz tretjega odstavka mora vsebovati:
– navedbo dela distribucijskega sistema, na katerem bo
prekinjena distribucija toplote;
– obdobje prekinitve distribucije toplote;
– seznam stavb, katerim bo prekinjena distribucija toplote.
54. člen
(odklop po predhodnem obvestilu)
(1) Distributer toplote odklopi odjemalca po predhodnem
obvestilu, če le-ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni
svoje obveznosti, in sicer če:
– na opomin distributerja toplote ne poravna pogodbenih
obveznosti;
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– moti distribucijo toplote drugim odjemalcem;
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo
distributerja toplote, dostop do vseh delov priključka, toplotne
postaje, glavnih zapornih ventilov na dovodu in povratku, merilnih naprav ali internih toplotnih naprav v okviru pristojnosti
distributerja toplote po tem aktu, kadar obstaja sum, da te
naprave povzročajo motnje;
– brez soglasja distributerja toplote priključi na distribucijski sistem svoje toplotne naprave, ali, če omogoči prek svojih
toplotnih naprav priključitev toplotnih naprav drugih odjemalcev;
– na opomin distributerja toplote ne zniža odjema toplote
na s pogodbo o dobavi toplote dogovorjeno vrednost oziroma
količino v zahtevanem roku;
– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin,
ali če uporablja toploto brez zahtevanih oziroma dogovorjenih
merilnih naprav ali mimo njih;
– v roku, ki ga določi distributer toplote oziroma pristojni
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave, ali
napeljave.
(2) Rok za izpolnitev obveznosti v obvestilu znaša petnajst dni za gospodinjske odjemalce in osem dni za ostale
odjemalce od dneva prejema obvestila.
(3) Distributer toplote izvede odklop z zaprtjem in pečatenjem glavnih zapornih ventilov.
(4) Stroške odklopa in priklopa, ki so določeni v ceniku
distributerja toplote, nosi odjemalec.
55. člen
(odklop brez predhodnega obvestila)
(1) Distributer toplote izvede odklop brez predhodnega
obvestila, če odjemalec:
– z obratovanjem svojih toplotnih naprav ogroža življenje
ali zdravje ljudi, ali ogroža premoženje;
– ob pomanjkanju toplote ne upošteva posebnih ukrepov
o omejevanju odjema toplote iz distribucijskega sistema, s
čimer ogroža življenje ali zdravje ljudi;
– nepooblaščeno odjema toploto z uničenjem pečatov ali
s poškodovanjem merilne naprave, s čimer ogroža premoženje;
– nepooblaščeno priključi svoje toplotne naprave na distribucijski sistem, s čimer ogroža premoženje.
(2) Distributer toplote izvede odklop z zaprtjem in pečatenjem glavnih zapornih ventilov, ali s fizično prekinitvijo priključka na priključnem mestu na distribucijskem vodu.
(3) Vnovična dobava toplote po odklopu se začne potem,
ko so odpravljeni razlogi za odklop in ko odjemalec distributerju
toplote poravna nastale stroške v zvezi z odklopom.
(4) Stroške odklopa in priklopa, ki so določeni v ceniku
distributerja toplote, nosi odjemalec.
56. člen
(odklop na zahtevo odjemalca)
(1) Odjemalec, ki je imetnik soglasja za priključitev, lahko
zahteva od distributerja toplote, da njegovo odjemno mesto
trajno odklopi od distribucijskega sistema pod pogoji iz 63. člena tega akta.
(2) Distributer toplote izvede odklop z zapiranjem zapornih armatur na priključku in pečatenjem položaja armatur v
zaprtem položaju. V primeru ugotovljenih ponavljajočih kršitev
s strani odjemalca lahko distributer toplote izvede fizično prekinitev priključka na priključnem mestu na distribucijskem vodu.
(3) Pravica odjemalca do odklopa po tem členu ne posega
v obveznosti odjemalca toplote iz pogodbe o priključitvi, ki se
nanašajo na obveznost uporabe priključka do poteka ekonomske dobe priključka.
(4) Če se odjemalec ponovno priključi na sistem v roku, ki
je krajši od 12 mesecev, mora pred pričetkom dobave toplote
poravnati vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačeval, če bi
toploto prejemal nepretrgoma.
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(5) Distributer toplote lahko odjemalcu, ki je zahteval
odklop, zavrne ponovno priključitev na distribucijski sistem
ali izdajo novega soglasja za priključitev, dokler odjemalec ne
poravna vseh obveznosti iz pogodbe o priključitvi, ki izvirajo iz
časa pred odklopom.
(6) Odjemalec mora za ponovno priključitev pridobiti novo
soglasje za priključitev in skleniti novo pogodbo o priključitvi.
(7) Stroške odklopa in priklopa, ki so določeni v ceniku
distributerja toplote, nosi odjemalec.
57. člen
(ponovna priključitev in povrnitev škode)
(1) Distributer toplote je dolžan odjemalca, ki je bil odklopljen, na njegove stroške ponovno priključiti na distribucijski
sistem, v roku 30 dni, ko ugotovi, da je odjemalec odpravil
razloge za odklop in izpolnil pogoje iz tega akta. Distributer
odpravo razlogov za odklop ugotavlja na podlagi dokumentov,
ki mu jih lahko posreduje odjemalec ali pa razpolaga z njimi v
lastnih evidencah.
(2) Distributer toplote, ki je odjemalca neutemeljeno odklopil, mora v 24 urah od ugotovitve neutemeljenega odklopa
na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave
odjemalca omrežja na svoj distribucijski sistem, tako da nemudoma na lokacijo napoti službo stalne pripravljenosti.
(3) Odjemalec ima pravico do nadomestila zaradi neutemeljenega odklopa, ki ga uveljavi pri distributerju toplote, tako
da nanj naslovi vlogo, ki mora vsebovati:
– ime in priimek odjemalca;
– naslov odjemnega mesta;
– ocena časovne opredelitve nastanka stroškov;
– ocena višine stroškov.
(4) Distributer toplote mora obravnavati vlogo odjemalca
iz prejšnjega odstavka v roku osem dni tako, da mu pisno posreduje odobritev ali zavrnitev zahtevka.
(5) Odjemalec ima pravico do povračila škode, ki presega
višino odobrenega nadomestila iz tretjega odstavka zaradi
neutemeljenega odklopa po splošnih pravilih civilnega prava.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA DOBAVO IN ODJEM TOPLOTE
1. Dobava toplote
58. člen
(pogodba o dobavi toplote)
(1) Pogodba o dobavi toplote med odjemalcem in distributerjem toplote mora biti sklenjena v pisni ali elektronski obliki
skladno s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje.
(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj naslednje:
– ime in naslov distributerja toplote;
– opravljene storitve, ponujeno raven kakovosti storitev;
– pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z neizpolnjevanjem pogodbe;
– vrste vzdrževalnih storitev;
– načine pridobivanja podatkov o vseh veljavnih tarifah in
stroških vzdrževanja;
– trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje
vzdrževalnih storitev in pogodbe;
– dogovore o nadomestilu in povračilu v primeru, če ni
dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem toplote;
– informacije o pravicah odjemalcev.
(3) Splošni pogodbeni pogoji so sestavni del pogodbe o
dobavi in so znani vnaprej ter odjemalcu tudi dostopni.
(4) Vsako spremembo splošnih pogodbenih pogojev bo
distributer toplote odjemalcem sporočil najmanj en mesec pred
njihovo uveljavitvijo na računu s sklicem na spletno stran, kjer
se spremenjeni pogoji nahajajo in na spletni strani distributerja
toplote.
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59. člen
(sklepanje pogodbe o dobavi)
Če pogodba o dobavi ni sklenjena v pisni ali elektronski
obliki, pa odjemalec dejansko odjema toploto, se šteje, da je
pogodbeno razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem
nastalo z dnem dobave toplote.
60. člen
(sprememba pogodbe o dobavi)
(1) V primeru lastninsko pravnih sprememb pri odjemalcih, ki vplivajo na obstoječe pogodbeno razmerje med distributerjem toplote in odjemalcem, sta obstoječi ali novi odjemalec
dolžna distributerja toplote obvestiti o navedenih spremembah
najkasneje v 15 dneh po nastali spremembi ter poskrbeti, da
tudi novi odjemalec sklene pogodbo o dobavi toplote oziroma
vstopi v obstoječo pogodbo o dobavi toplote, v primeru, da gre
za skupno odjemno mesto.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka obsega:
a) podatke o dosedanjem odjemalcu oziroma vseh odjemalcih, če je skupno odjemno mesto in o lastniku stavbe oziroma lastnikih delov stavbe, če gre za skupno odjemno mesto:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca,
davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, zakoniti zastopnik družbe;
b) podatke o novem odjemalcu oziroma vseh odjemalcih,
če je skupno odjemno mesto in o lastniku stavbe oziroma lastnikih delov stavbe če je skupno odjemno mesto:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca, ali
davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, navedba zakonitega zastopnika družbe;
c) podatke o odjemnem mestu: številka in naslov merilnega mesta;
d) priloženo listine kot dokazilo o prenosu lastninske
pravice (fotokopijo);
e) podpisano izjavo novega odjemalca, da vstopa v že
sklenjeno pogodbeno razmerje v primeru, da gre za skupno
odjemno mesto;
f) stanje merilne naprave na dan prenosa lastninske pravice.
(3) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke iz prejšnjega odstavka tega člena, preide pogodbeno razmerje med
dosedanjim odjemalcem in distributerjem toplote na novega odjemalca. V kolikor odjemalec ni sporočil stanja merilne naprave
na dan prenosa lastninske pravice, se šteje, da velja obvestilo
o spremembi od prvega naslednjega obračunskega obdobja,
ko je distributer toplote prejel obvestilo.
(4) V primeru nepopolnega obvestila iz drugega odstavka
tega člena distributer toplote odjemalca obvesti o manjkajočih
podatkih oziroma dokumentih ter ga pozove k dopolnitvi vloge.
Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dosedanji odjemalec, ne glede na
prenos lastninske pravice.
(5) V primeru univerzalnega pravnega nasledstva vstopi
univerzalni pravni naslednik v pravice in obveznosti iz pogodbe
o dobavi toplote, sklenjene med dosedanjim odjemalcem in
distributerjem toplote. Univerzalni pravni naslednik odjemalca
je dolžan takoj po nastanku spremembe obvestiti distributerja
toplote o nastali spremembi.
(6) Distributer je dolžan obravnavati in vzpostaviti novo
pogodbeno razmerje v roku 30 dni.
61. člen
(ureditev pogodbenih razmerij z odjemalcem, ki ni lastnik
nepremičnine oziroma imetnik soglasja za priključitev)
(1) Imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik nepremičnine lahko distributerju pisno predlaga, da se pogodbeno
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razmerje uredi z odjemalcem, ki odjema toploto (npr. najemnik,
uporabnik) in ki ni imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik nepremičnine.
(2) Pisni predlog odjemalca mora vsebovati:
a) podatke o dosedanjem odjemalcu:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca,
davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, navedbo zakonitega zastopnika družbe;
b) podatke o odjemalcu toplote, ki ni lastnik nepremičnine:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca,
davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, navedbo zakonitega zastopnika družbe;
c) podatke o odjemnem mestu: številka in naslov odjemnega mesta;
d) soglasje imetnika soglasja za priključitev oziroma lastnika
nepremičnine za sklenitev pristopa k dolgu k pogodbi o dobavi.
(3) Distributer toplote in imetnik soglasja za priključitev
oziroma lastnik nepremičnine oziroma odjemalec, ki ni imetnik
soglasja za priključitev, pogodbeno razmerje uredijo s sklenitvijo pogodbe o dobavi toplote tako, da odjemalec pristopi k dolgu
imetnika soglasja za priključitev.
(4) Distributer toplote ima pravico, da ne privoli v sklenitev
pogodbe o pristopu k dolgu. Distributer toplote mora o tem
dejstvu pisno obvestiti odjemalca ter navesti razlog zavrnitve.
(5) Pristop k dolgu k pogodbi o dobavi toplote prične veljati s prvim naslednjim obračunskim obdobjem, ko je distributer
toplote prejel podpisan pristop k dolgu.
(6) Imetnik soglasja za priključitev oziroma lastnik nepremičnine lahko prekliče soglasje za sklenitev pristopa k dolgu
odjemalca tako, da o tem obvesti distributerja toplote in odjemalca, pri čemer preklic prične veljati s prvim naslednjim
obračunskim obdobje, ko je distributer toplote prejel podpisan
preklic pristopa k dolgu.
62. člen
(čas trajanja pogodbe o dobavi)
(1) Distributer toplote in odjemalec toplote skleneta pogodbo o dobavi za čas, določen v pogodbi o dobavi.
(2) Odjemalec lahko odpove pogodbo o dobavi pisno s
30 dnevnim odpovednim rokom. Distributer toplote upošteva
odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku
odpovednega roka.
(3) Odjemalec mora odpoved posredovati distributerju toplote v pisni obliki s priporočeno pošiljko ali z osebno vročitvijo
na sedežu distributerja.
63. člen
(izjeme glede odpovedi pogodbe o dobavi toplote)
Odstop od pogodbe o dobavi ni mogoč:
– če je podana zahteva s strani posameznega odjemalca
toplote na skupnem odjemnem mestu;
– v primeru zahteve po odstopu od pogodbe o dobavi,
ko bi se tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe o dobavi
odjemalec želel ogrevati, pa je na določenem območju na
podlagi posebnega kogentnega predpisa predpisana prioritetna
uporaba toplote iz distribucijskega sistema kot vira energije za
ogrevanje prostorov.
64. člen
(možnost odpovedi pogodbe v primeru spremembe splošnih
pogodbenih pogojev)
Če odjemalec zaradi sprememb splošnih pogodbenih pogojev ne želi več odjemati toplote pod navedenimi pogoji lahko,
razen v primerih, ko odstop od pogodbe o dobavi v skladu z
določbami prejšnjega člena ni mogoč, odstopi od pogodbe o
dobavi z odpovednim rokom 30 dni.
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2. Posebna razmerja na skupnih odjemnih mestih
65. člen
(skupno odjemno mesto)
Skupno odjemno mesto je odjemno mesto v večstanovanjski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem
se meri poraba toplote za več pravnih in/ali fizičnih oseb skupaj.
V tem primeru izvršujejo obveznosti in pravice, ki jih imajo po
teh pogojih odjemalci, vse te osebe skupaj in se jih obravnava
kot enega odjemalca (v nadaljnjem besedilu: skupno odjemno
mesto).
66. člen
(urejanje pogodbe na skupnih odjemnih mestih)
(1) Pogodbo o dobavi toplote za skupno odjemno mesto
sklene v imenu in za račun odjemalcev, ki se oskrbujejo s
toploto iz skupnega odjemnega mesta, upravnik stanovanjske
in/ali poslovne stavbe oziroma drug pooblaščenec lastnikov
posameznih delov stavb v skladu s pooblastili, ki jih ima pri
zastopanju lastnikov posameznih delov.
(2) Če večstanovanjska, poslovna ali stanovanjsko-poslovna stavba s skupnim odjemnim mestom nima upravnika
ali pooblaščenca lastnikov posameznih delov stavb, sklepa
distributer toplote pogodbe o dobavi toplote z vsakim odjemalcem posebej, razen, če se distributer toplote in odjemalci ne
dogovorijo drugače.
(3) Odjemalec, ki odjema toploto v delu stavbe ali v stavbi
iz skupnega odjemnega mesta več odjemalcev ali več stavb,
je dolžan najkasneje v 15 dneh po začetku odjemanja toplote
ali po njegovem prenehanju sporočiti distributerju naslednje
podatke:
a) ime in priimek ali firmo odjemalca:
– za fizične osebe: ime in priimek, naslov odjemalca,
davčno številko;
– za pravne osebe: naziv družbe, sedež družbe, davčno
številko ali ID za DDV, matično številko družbe, navedba zakonitega zastopnika družbe;
b) naslov in podatke o delu stavbe oziroma o stavbi, v
kateri odjema toploto;
c) datum začetka ali prenehanja odjema toplote;
d) priloženo listino kot dokazilo o prenosu lastninske
pravice (fotokopijo).
67. člen
(razdelilnik stroškov za toploto)
(1) Stroški oskrbe s toploto so določeni za skupno odjemno mesto, odjemalci sami ali po upravniku ali s pomočjo tretje
osebe na skupnem odjemnem mestu pa so dolžni distributerju
toplote v roku, ki ga določi distributer, posredovati razdelilnik
stroškov dobavljene toplote, s katerim si v odstotkih razdelijo
celotno obveznost plačila stroškov oskrbe s toploto in drugih
storitev na skupnem merilnem mestu. Vsota vseh deležev na
razdelilniku stroškov mora znašati 100 odstotkov.
(2) Razdelilniki stroškov dobavljene toplote morajo biti
izdelani v skladu s pravilnikom, ki ureja način delitve in obračuna stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavb
z več posameznimi deli (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in
posredovan v skladu z navodili distributerja toplote in sklenjenim sporazumom o načinu sporočanja mesečnih razdelilnikov
stroškov, če ta obstaja.
(3) Razdelilnik stroškov dobavljene toplote se lahko spremeni v skladu s pravilnikom in se upošteva s prvim naslednjim
obračunskim obdobjem, ko distributer toplote prejme razdelilnik
stroškov.
68. člen
(odgovornost glede razdelilnika toplote)
(1) Merjenje dobave toplote vsakemu posameznemu delu
stavbe ni obveznost niti strošek distributerja toplote.
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(2) Distributer toplote ni odgovoren za pripravo in pravilnost razdelilnika stroškov dobavljene toplote. Distributer toplote
ni izvajalec obračuna in izvajalec delitve stroškov dobavljene
toplote po pravilniku, razen če je s pogodbo drugače določeno.
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Če se pri pregledu ugotovi, da točnost merilne naprave presega vrednost predpisanega največjega dopustnega merilnega
pogreška, plača stroške pregleda distributer toplote, v nasprotnem primeru pa odjemalec oziroma lastnik merilne naprave.

69. člen

75. člen

(sprememba odjemalca na skupnem odjemnem mestu)

(okvara merilnih naprav)

(1) Ob spremembi odjemalca na skupnem merilnem mestu plača dotedanji odjemalec račun do konca obračunskega
obdobja, v katerem se je zgodila sprememba.
(2) Ne glede na dejstvo, da se je lastninsko pravna ali
statusna sprememba dogodila znotraj obračunskega obdobja,
je zavezanec za plačilo stroškov oskrbe s toploto do konca
obračunskega obdobja dotedanji odjemalec.

(1) V primeru okvare merilnih naprav, poškodbe ali motnje
v delovanju merilne naprave, mora odjemalec o tem takoj obvestiti distributerja toplote. Distributer toplote je dolžan navedene
napake odpraviti takoj, ko je glede na naravo napake mogoče.
(2) Če se ugotovi, da je odgovornost za okvaro, poškodbo
ali motnjo v delovanju merilne naprave na strani odjemalca,
bremenijo stroški popravila ali zamenjave merilne naprave
odjemalca, v nasprotnem primeru pa distributerja toplote.

3. Ugotavljanje dobavljenih količin toplote
70. člen
(ugotavljanje dobavljenih količin toplote)
(1) Količina dobavljene toplote se ugotovi na podlagi odčitka merilne naprave, nameščene na odjemnem mestu.
(2) Količine dobavljene toplote se merijo neposredno s
toplotnim števcem izražene v MWh.
(3) Pri ugotavljanju količine dobavljene toplote se ne upoštevajo merilne naprave, ki so namenjene za interno razdelitev
porabljene toplote.
(4) Merilne naprave odčitava pooblaščena oseba distributerja toplote ali po predhodnem dogovoru z distributerjem
toplote odjemalec sam ali se odčitavajo z napravo, ki omogoča
daljinski prenos podatkov.
(5) Šteje se, da odjemalec prevzame toploto na odjemnem mestu v enaki kakovosti, kot je bila predana, in v količini,
kot je bila izmerjena na odjemnem mestu.
(6) Kolikor odjemalec ne soglaša s kakovostjo ali količino
toplote, prevzete na odjemnem mestu, je dokazno breme na
strani odjemalca.
71. člen
(merilne naprave)
(1) Merilne naprave so v lasti distributerja toplote.
(2) Merilne naprave namešča na merilno mesto v priključni postaji distributer toplote.
(3) Merilne naprave, ki merijo odjem toplote, so merilniki
toplote za toplovodne sisteme, pripadajoča tipala temperature
in pretoka ter računske enote.
72. člen
(ustreznost merilnih naprav)
Tip, velikost in mesto namestitve merilne naprave določi
projektant v skladu s pogoji distributerja toplote. Vse merilne
naprave morajo imeti veljavno overitveno oznako v skladu
z zakonom o meroslovju. Po namestitvi merilne naprave, se
lahko na napravo in njene sestavne dele namestijo plombe, ki
onemogočajo njeno demontažo brez poškodbe.

76. člen
(naprave za daljinski prenos podatkov)
(1) Naprave, ki v toplotni postaji omogočajo daljinski prenos podatkov za potrebe obračuna in učinkovito delovanje
toplotne postaje namešča, premešča in vzdržuje distributer
toplote na svoje stroške. Distributer toplote tudi predpiše zahtevane lastnosti naprav s funkcijo daljinskega prenosa podatkov.
(2) Odjemalci, pri katerih so nameščene merilne naprave
in naprave, ki omogočajo daljinski prenos podatkov, ki za svoje
delovanje potrebujejo električno energijo, morajo distributerju
toplote brezplačno omogočiti priklop na električno omrežje.
4. Merjenje količin toplote in obračunsko obdobje
77. člen
(obveznost distributerja toplote za zagotavljanje
merilnih podatkov)
Distributer toplote je odgovoren za zagotavljanje merilnih
podatkov za obračun prevzetih in dobavljenih količin toplote.
78. člen
(obračunsko obdobje)
Redno obračunsko obdobje je mesečno.
79. člen
(obveznost odjemalca glede zagotavljanja meritev)
(1) Pri izvajanju aktivnosti iz 77. člena tega akta mora
odjemalec distributerju toplote omogočiti neoviran dostop do
vseh merilnih naprav. Odjemalec mora poskrbeti, da so merilne naprave vedno dostopne in lahko čitljive. Odjemalec mora
zavarovati merilne naprave pred poškodbami overitvenih oznak
merilnih naprav, poškodbo plomb in drugimi poškodbami.
(2) Če distributer toplote zaradi odsotnosti odjemalca ali
zaradi drugih razlogov na strani odjemalca ni mogel odčitati
merilne naprave, je odjemalec dolžan na osnovi obvestila distributerja toplote javiti pravilen odčitek v roku in na način, ki ga
določi distributer toplote.

73. člen

80. člen

(pregled in vzdrževanje merilnih naprav)

(določanje količin dobavljene toplote brez odčitka)

(1) Merilne naprave pregleduje, vzdržuje in zamenjuje
ter izvaja redne menjave distributer toplote na svoje stroške.
(2) Tehnični pogoji in način izvajanja meritev so določeni
s tehničnimi zahtevami distributerja toplote.

Za obračunsko obdobje, za katerega niso bile odčitane
merilne naprave zaradi odsotnosti odjemalca ali drugih razlogov
na strani odjemalca (kot npr. onemogočanje dostopa do merilne
naprave), distributer toplote zaračuna toploto na osnovi ocenjene
porabe v obračunskem obdobju, upoštevajoč preteklo porabo
in dejanski temperaturni primanjkljaj v obračunskem obdobju.

74. člen
(kontrola merilnih naprav)
(1) Redne preglede merilne naprave in njihovo zamenjavo
v zakonitem roku izvaja na svoje stroške distributer toplote v
skladu z zakonodajo.
(2) Distributer toplote in odjemalec imata poleg rednih
pregledov vedno pravico kontrolirati točnost merilne naprave.

81. člen
(določanje količin dobavljene toplote zaradi okvare
merilne naprave)
(1) Če se ugotovi, da so zaradi okvare merilne naprave,
ki je nastala brez krivde odjemalca, količine predane toplote
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nepravilno registrirane oziroma nepravilno merjene, se na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjene količine toplote sporazumno popravijo za čas od zadnje kontrole merilne naprave
do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ 12 mesecev od
dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene.
(2) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih
količin, se popravek izvrši tako, da distributer predane količine
toplote za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave
niso pravilno merile oziroma registrirale teh količin, določi na
osnovi srednjih vrednosti predanih količin, v obdobju pred in
po nastanku okvare, z upoštevanjem dinamike dobave toplote
oziroma temperaturnega primanjkljaja.
82. člen
(izračun količine dobavljene toplote v primeru okvare
merilne naprave)
(1) Za obdobje, ko je merilna naprava pokvarjena, se določi dobavljena količina na podlagi porabe v primerljivem obračunskem obdobju, ko je merilna naprava še pravilno delovala,
z upoštevanjem vseh okoliščin, ki vplivajo na odjem toplote.
(2) Primerljivo obračunsko obdobje določi distributer toplote, kot sledi:
– raba toplote za ogrevanje je sorazmerna temperaturnemu primanjkljaju (Kdan). Specifična raba toplote Qsp
(MWh/Kdan) kot kvocient med izmerjeno rabo toplote (MWh) in
temperaturnim primanjkljajem (Kdni) je karakteristična veličina,
ki je ob nespremenjenih bivalnih navadah konstantna vrednost
posameznega objekta.
– v primeru okvare toplotnega števca se raba toplote v obračunskem obdobju kot najboljši približek izračuna kot produkt
specifične rabe toplote Qsp (MWh/Kdan), izračunane iz predhodnih izmerjenih podatkov, ko je števec deloval brezhibno in
izračunanega temperaturnega primanjkljaja (Kdni).
– temperaturni primanjkljaj v obračunskem obdobju je
vsota dnevnih razlik temperature med 20 °C in zunanjo dnevno
povprečno temperaturo zraka za tiste dni, ko je dnevna povprečna temperatura nižja ali enaka 12 °C.
– v primeru vzpostavljene kontinuirane meritve zunanje
temperature na desetinko stopinje Celzija natančno se dnevna
povprečna temperatura izračuna kot povprečje 24 vrednosti v
dnevu. Če ni vzpostavljenih kontinuiranih meritev zunanje temperature, se dnevna povprečna zunanja temperatura izračuna
iz treh izmerkov temperature (ob 7., 14. in 21. uri po srednjeevropskem času) na desetinko stopinje Celzija natančno kot četrtina skupne vsote jutranje, popoldanske ter dvakratne večerne
vrednosti temperature.
83. člen
(neupravičen odjem)
(1) Za neupravičen odjem toplote se šteje:
– odjem toplote brez sklenjene pogodbe o dobavi toplote,
kljub pozivom odjemalcu, da se pogodbo sklene;
– odjem toplote, ki ni merjen z merilno napravo za ugotavljanje količin dobavljene toplote;
– odjem toplote, merjen z merilno napravo, ki ni overjena
pri akreditiranem kontrolnem organu;
– odjem toplote, merjen z merilno napravo, ki je namerno
poškodovana;
– odjem toplote, merjen z merilno napravo, kjer so nepooblaščeno odstranjeni oziroma poškodovani pečati merilne
naprave oziroma njeni sestavni deli, če so bili nameščeni;
– odjem toplote, merjen z merilno napravo, katere overitev
pri akreditiranem kontrolnem organu je potekla, zamenjava
merilne naprave pa ni mogoča iz razlogov na strani odjemalca;
– odjem toplote, izveden z nedovoljenim posegom v distribucijski sistem;
– odjem toplote, ki ga izvaja odjemalec s tem, da je priključil svoje interne toplotne naprave na distribucijski sistem brez
soglasja distributerja toplote.
(2) Dokazno breme upravičenega odjema je na strani
osebe, za katero obstaja utemeljen sum, da izvaja neupravičen
odjem toplote.
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(3) Če trajanje neupravičenega odjema ni mogoče ugotoviti,
se neupravičen odjem toplote obračuna od zadnjega odčitka merilne naprave s strani distributerja toplote. V primeru, da zadnjega
odčitka merilne naprave ni mogoče pridobiti, določi distributer
količine na podlagi izkustvenih podatkov primerljivih odjemalcev.
(4) Količina neupravičenega odjema toplote se obračuna
v skladu s tarifnim sistemom, povečano za faktor 3.
(5) Odjemalec mora distributerju toplote plačati tudi vso
škodo, ki jo povzroči z neupravičenim odjemom toplote.
(6) Vsak neupravičen odjem toplote, odstranitev oziroma
poškodovanje pečata merilne naprave oziroma njenih sestavnih delov se lahko prijavi organom pregona in energetskemu
inšpektorju.
5. Storitev dobave toplote
84. člen
(čas dobave toplote)
Distributer toplote dobavlja odjemalcu toploto v času ogrevalne sezone in mu zagotavlja na odjemnem mestu s pogodbo
o dobavi dogovorjeno obračunsko moč. Za prvi dan ogrevalne
sezone se šteje dan po tistem, ko je v drugi polovici leta ob
21. uri (srednjeevropski zimski čas) tri dni zapored temperatura
zraka nižja ali enaka +12 °C. Zadnji dan ogrevalne sezone je
tretji zaporedni dan v prvi polovici leta, ko je ob 21. uri temperatura zraka višja od +12 °C in po tem dnevu ob 21. uri živo
srebro trikrat zapored ne pade več pod omenjeno vrednost
temperature zraka. Trajanje ogrevalne sezone je število dni
med prvim in zadnjim dnem ogrevalne sezone.
85. člen
(način zagotavljanja parametrov toplote)
Distributer toplote zagotavlja parametre dobavljene toplote tako, da je temperatura ogrevane vode v priključni postaji
taka, kot je določena s tem aktom.
6. Začetek dobave toplote
86. člen
(začetek dobave toplote)
Dobava toplote se začne izvajati:
– ko je izdano soglasje za priključitev in so izpolnjeni vsi
pogoji tega soglasja;
– ko je priključitev pravilno izvedena;
– ko je sklenjena pogodba o priključitvi in/ali ko je sklenjena pogodba o dobavi.
87. člen
(zapisnik o začetku dobave toplote)
Distributer toplote in odjemalec potrdita začetek dobave
toplote odjemalčevim toplotnim napravam z zapisnikom. Zapisnik mora vsebovati:
– naslov naročnika (investitorja ali odjemalca);
– odjemno mesto;
– obračunsko moč;
– tip merilnika toplote;
– začetno stanje merilnika toplote;
– datum priključitve;
– podpis distributerja toplote in odjemalca.
7. Nujna oskrba gospodinjskega odjemalca
88. člen
(nujna oskrba gospodinjskih odjemalcev)
(1) Distributer toplote v primeru predvidenega odklopa
distribucije toplote zaradi neporavnanih pogodbenih obveznosti
obvesti gospodinjskega odjemalca o datumu predvidenega odklopa, možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki jih mora predložiti,
ter rokih za predložitev dokazil.
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(2) Nujna oskrba je ukrep, ki preloži odklop gospodinjskega odjemalca in je namenjena samo skrajnim primerom
ogrožanja življenja in zdravja gospodinjskega odjemalca, ki
si zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih
socialnih okoliščin ne more zagotoviti drugega vira energije
za ogrevanje, ki bi mu povzročil enake ali manjše stroške za
najnujnejšo ogrevanje stanovanjskih prostorov.
(3) Do nujne oskrbe so upravičeni gospodinjski odjemalci iz drugega odstavka tega člena izključno v primeru,
da bi bilo v primeru odklopa ogroženo življenje in zdravje
gospodinjskega odjemalca in oseb, ki z odjemalcem prebivajo
v skupnem gospodinjstvu.
(4) Gospodinjski odjemalec, ki je prejel obvestilo distributerja toplote o odklopu zaradi neporavnanih pogodbenih
obveznosti in želi uveljaviti pravico do nujne oskrbe na podlagi
prvega odstavka 296. člena EZ-1, mora v roku desetih dni
od prejema obvestila o odklopu podati distributerju toplote
vlogo za priznanje te pravice in predložiti ustrezna dokazila.
Obrazec vloge za uveljavitev pravice do nujne oskrbe je
odjemalcem dostopen na spletni strani distributerja toplote.
(5) Distributer toplote pri presoji upravičenosti do nujne
oskrbe najprej ugotavlja, ali gospodinjski odjemalec izpolnjuje
kriterije iz drugega odstavka tega člena, nato pa, ali obstajajo
okoliščine, zaradi katerih bi bilo v primeru odklopa ogroženo
življenje ali zdravje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb,
ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu, ki se ugotavljajo na podlagi izpolnjevanja enega izmed naslednjih dveh
pogojev:
– ali glede na letni čas in temperaturne razmere ter vrsto
stavbe, v kateri gospodinjski odjemalec prebiva, odklop distribucije toplote ogroža življenje in zdravje tega odjemalca ter
oseb, ki z njim prebivajo, zaradi neobstoja možnosti uporabe
drugega vira ogrevanja z enakimi ali nižjimi stroški;
– ali bi bilo v primeru odklopa distribucije toplote ogroženo zdravstveno stanje gospodinjskega odjemalca oziroma
oseb, ki z njim prebivajo v skupnem gospodinjstvu.
(6) Do nujne oskrbe glede na letni čas in temperaturne
razmere so gospodinjski odjemalci lahko upravičeni le v obdobju ogrevalne sezone.
(7) Do nujne oskrbe v obdobju ogrevalne sezone niso
upravičeni gospodinjski odjemalci, ki prebivajo v stavbah, v
katerih je vsaj v enem bivalnem prostoru odjemalca omogočeno ogrevanje s trdimi gorivi ali drugim virom ogrevanja.
(8) Distributer toplote kot ustrezno dokazilo za izpolnjen pogoj, da gre za gospodinjskega odjemalca iz drugega
odstavka tega člena, upošteva potrdilo Centra za socialno
delo, iz katerega je razvidno, da je odjemalec vložil vlogo za
dodelitev redne denarne socialne pomoči že pred prejemom
obvestila o odklopu.
(9) Distributer toplote v postopku ugotavljanja upravičenosti do nujne oskrbe zaradi letnega časa in temperaturnih
razmer zahteva potrdilo oziroma zapisnik o rednem letnem
pregledu kurilnih naprav pristojne dimnikarske službe, iz katerega je nedvoumno razvidno, da ni vsaj v enem prostoru možno ogrevanje na trda ali druga goriva in izjavo odjemalca, da
v nobenem prostoru ni vgrajena kurilna naprava za ogrevanje
na trda ali druga goriva ali druga ogrevalna naprava. Dokazilo
ne sme biti starejše od enega leta.
(10) Upravičenost do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega
stanja distributer toplote presoja na podlagi dokazila, iz katerega izhaja, da bi bilo v primeru odklopa ogroženo življenje
in zdravje gospodinjskega odjemalca oziroma oseb, ki z njim
prebivajo v skupnem gospodinjstvu.
(11) Distributer toplote v postopku ugotavljanja upravičenosti do nujne oskrbe zaradi zdravstvenega stanja upošteva
potrdilo osebnega zdravnika, da gospodinjski odjemalec za
ohranjanje življenja in zdravja nujno potrebuje distribucijo
toplote z namenom zagotavljanja ustreznih bivalnih razmer.
Potrdilo mora biti izdano posebej za namen ugotavljanja
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upravičenosti do nujne oskrbe in mora natančno opredeliti
obdobje, v katerem bi odklop ogrožal življenje in zdravje gospodinjskega odjemalca.
(12) Če distributer toplote presodi, da je gospodinjski
odjemalec upravičen do nujne oskrbe, o tem pisno obvesti odjemalca. Obvestilu, ki je namenjeno odjemalcu, priloži seznam
nasvetov za varčevanje z energijo, ki lahko pripomorejo k znižanju porabe energije oziroma stroškov ogrevanja. Distributer
toplote sme pri izvajanju nujne oskrbe omejiti odjem toplote
gospodinjskemu odjemalcu do količine, ki je nujno potrebna,
da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja tega odjemalca
ter oseb, ki z njim prebivajo.
(13) Gospodinjski odjemalec je upravičen do nujne oskrbe
za čas od predvidenega odklopa, kot izhaja iz obvestila iz prvega odstavka tega člena in dokler obstajajo okoliščine, ki povzročajo ogrožanje življenja in zdravja tega odjemalca ter oseb, ki z
njim prebivajo, vendar najdlje do dokončne odločbe Centra za
socialno delo glede dodelitve redne denarne socialne pomoči.
Za ta čas se odklop gospodinjskega odjemalca preloži.
(14) Če distributer toplote presodi, da niso izpolnjeni
pogoji za nujno oskrbo, o tem nemudoma pisno obvesti gospodinjskega odjemalca in nadaljuje s postopkom odklopa.
8. Obveščanje uporabnikov
89. člen
(kontaktna točka za odjemalce)
Kontaktna točka za odjemalce je http://www.petrol.
si/za-dom/energija/daljinsko-ogrevanje/sistemi-daljinskega-
ogrevanja/daljinsko-ogrevanje-v-oplotnici in brezplačna številka 080 22 66, prav tako pa lahko odjemalci informacije o
svojih pravicah n obveznostih dobijo na sedežu distributerja.
90. člen
(obveščanje odjemalcev)
(1) Distributer toplote odjemalcem toplote dvakrat letno
poda informacije o obračunu toplote, ki vključujejo:
– veljavne dejanske cene;
– dejansko porabo energije in dejanske stroške v obračunskem obdobju;
– primerjave porabe energije odjemalca s porabo energije
v istem obdobju prejšnjega leta;
– primerjave s povprečnim normaliziranim ali referenčnim
porabnikom energije iz iste porabniške kategorije vedno, kadar
je to mogoče in koristno.
(2) Distributer toplote odjemalcem toplote posreduje podatke o pravnih in fizičnih osebah, ki nudijo informacije o
učinkoviti rabi energije, vključno z naslovi spletnih strani, na
katerih je mogoče dobiti informacije o razpoložljivih ukrepih za
izboljšanje energetske učinkovitosti.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora distributer
toplote odjemalcem podati informacije o obračunu toplote najmanj štirikrat letno, vendar ne več kot dvanajstkrat letno:
– na zahtevo odjemalca ali
– če je odjemalec izbral možnost elektronskega prejemanja obračuna.
(4) Distributer toplote daje odjemalcem podatke o obračunu toplote in informacije o njih ter dostop do informacij o njihovi
porabi brezplačno.
91. člen
(kakovost toplote)
(1) Kakovost dobavljene toplote se ugotavlja na odjemnem mestu.
(2) Temperatura ogrevne vode v distribucijskem omrežju
se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature že na proizvodnem viru. Sprememba temperature ogrevne vode na merilnem mestu odjemalca v odvisnosti od zunanje temperature
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Št.

je razvidna iz temperaturnega diagrama za zunanjo projektno
temperaturo –13 °C, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega akta.
(3) Najnižja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja
distributer toplote na odjemnem mestu odjemalca znaša v dovodu 65 °C.
(4) Najvišja temperatura ogrevne vode, ki jo zagotavlja
distributer toplote na odjemnem mestu odjemalca znaša v dovodu 90 °C pri zunanji projektni temperaturi –13 °C.
(5) Dovoljena odstopanja temperature ogrevne vode na
odjemnem mestu so ±3 °C.
(6) Če odjemalec oporeka kakovosti toplote, mora distributer toplote ali njegov pooblaščenec opraviti meritve in rezultate meritev posredovati odjemalcu skupaj z izjavo o kakovosti
toplote. Distributer toplote v osmih dneh po obvestilu odjemalca začne postopek preverjanja kakovosti toplote, vključno s
prekinitvami ali z omejitvami dobave in ga v osmih dneh po
končanih meritvah obvesti o svojih ugotovitvah. Če distributer
toplote izda izjavo o skladnosti kakovosti toplote, nosi stroške
meritev odjemalec.
(7) Če se odjemalec z izsledki meritev o kakovosti toplote
ne strinja, lahko opravi meritve na lastne stroške. Uporabljene
merilne naprave in metodologija merjenja morajo ustrezati
stanju tehnike in morajo biti skladne z določili predpisov s področja o akreditaciji in predpisov o načinu določanja organov
za ugotavljanje skladnosti.
(8) Distributer toplote mora v osmih dneh preizkusiti ugotovitve odjemalca glede kakovosti toplote, vključno s prekinitvami
ali z omejitvami dobave. Distributer toplote je dolžan obvestiti
odjemalca o svojih ugotovitvah v osmih dneh po izvedbi meritev.
(9) Če odjemalec dokaže odstopanja, višino nadomestila,
način in rok plačila nadomestila za posamezno vrsto kršitve
določita distributer toplote in odjemalec sporazumno. Nadomestilo mora biti sorazmerno glede na višino nastale škode, težo
kršitve in stopnjo odgovornosti distributerja.
(10) Ne glede na plačilo nadomestila, lahko odjemalec
od distributerja po splošnih predpisih o odškodninski odgovornosti zahteva povrnitev škode, če škoda presega izplačano
nadomestilo.
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VI. TARIFNI SISTEM IN TARIFNI ELEMENTI
ZA DOBAVO TOPLOTE
92. člen
(obračun distribucije toplote)
Obračun distribucije toplote v obračunskem obdobju temelji na zaračunavanju tarifnih postavk tarifnih elementov:
– obračunske moči, ki odraža fiksne stroške distributerja
toplote povezane z varnim in zanesljivim obratovanjem ter
vzdrževanjem distribucijskega sistema in
– dobavljene količine toplote, ki odraža variabilen strošek
distributerja toplote povezan predvsem s stroški proizvodnje
toplote oziroma zagotavljanja ustrezne količine toplote za namen oskrbe odjemalcev.
93. člen
(tarifni elementi in tarifne postavke)
(1) Distributer toplote določi tarifne postavke za tarifne
elemente na način in pod pogoji, določenimi s tem aktom.
(2) Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– fiksni del tarife za toploto (TPF), ki predstavlja ceno za
enoto obračunske moči v EUR/MW/leto;
– variabilni del tarife za toploto (TPV), ki predstavlja ceno
za enoto dobavljene količine toplote v EUR/MWh.
(3) Fiksni in variabilni del tarifnih postavk toplote za namen ogrevanja prostorov, distributer toplote oblikuje in določi v
skladu s tarifnim sistemom, opredeljenim v tem aktu, in aktom,
ki ureja metodologijo za oblikovanje cene toplote za daljinsko
ogrevanje.
94. člen
(tarifni sistem toplote za namen ogrevanja prostorov)
Distributer toplote razvrsti odjemalce, ki uporabljajo toploto za namen ogrevanja prostorov, glede na vrsto odjemalca in
njegovo obračunsko moč (POBR) v posamezne tarifne skupine
naslednjega tarifnega sistema:

Tarifna postavka (TP)
Tarifna skupina (TSOGP)

Variabilni del cene
Toplota (TPV)

Fiksni del cene
Obračunska moč
(TPF)

Vroča voda/para

[EUR/MWh]

[EUR/MW/leto]

Vroča voda/para

[EUR/MWh]

[EUR/MW/leto]

Vroča voda/para

[EUR/MWh]

[EUR/MW/leto]

Ogrevni medij

OGP01

Gospodinjski odjem

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

OGP02

Industrijski odjem

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

3. podskupina

POBR > 0,300 MW

OGP03

Poslovni in ostali odjem

1. podskupina

0 < POBR ≤ 0,050 MW

2. podskupina

0,050 < POBR ≤ 0,300 MW

3. podskupina

POBR > 0,300 MW
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95. člen

97. člen

(priprava in objava tarifnih postavk)

(plačilo električne energije)

(1) Distributer toplote mora pred začetkom zaračunavanja
tarifnih postavk tarifne postavke javno objaviti na sedežu podjetja
in spletni strani distributerja toplote ter vsaj tri dni pred objavo
obvestiti Agencijo za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Distributer toplote posreduje obvestilo agenciji v obliki
in na način, kot ga določi agencija v skladu s splošnim aktom,
ki ureja način posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev
energetskih dejavnosti.

Porabljeno električno energijo in strošek uporabe distribucijskega sistema električne energije za obratovanje toplotne postaje plača odjemalec dobavitelju oziroma distributerju
električne energije, razen, če ima distributer toplote v toplotni
postaji lastno odjemno mesto električne energije, ko je strošek
električne energije vključen v ceno toplote skladno s tarifnim
sistemom.

96. člen
(plačilo dobavljene toplote)
(1) Odjemalec se zavezuje, da bo distributerju toplote
plačal dobavljeno toploto (variabilni del cene) in storitve, vključno z obračunsko močjo (fiksni del cene), v skladu s tarifnim
sistemom, ki je sestavni del tega akta. Storitve distributerja
toplote, ki so vključene v ceni za enoto obračunske moči, so
strošek meritev toplote in obračun po primarnem merilniku
toplote, strošek obračuna po posameznih odjemalcih toplote,
oziroma po posameznih stanovanjih po v naprej določenem ali
dogovorjenem razdelilniku stroškov.
(2) Ostale storitve, ki niso vključene v ceni za enoto obračunske moči, distributer toplote ponudi na osnovi dogovora z
odjemalcem in obračuna skladno z veljavnim cenikom storitev
ali skladno z veljavnim cenikom ostalih storitev distributerja
toplote, dostopnim na spletni strani distributerja in sedežu
družbe. Veljavni cenik mora biti stroškovno naravnan, odražati
mora dejanske stroške teh storitev in mora biti javno dostopen
vsem odjemalcem.
(3) Rok plačila vseh finančnih obveznosti za odjemalce, ki
so fizične osebe je 25. dan v mesecu za pretekli mesec.
(4) Rok plačila vseh finančnih obveznosti za odjemalce, ki
so pravne osebe je 30. dan od izdaje računa, razen če odjemalec in distributer toplote v pogodbi o dobavi ne določita drugače.
(5) Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti, mu distributer toplote zaračunava zakonske zamudne
obresti od dneva zapadlosti terjatve do dneva priliva iz naslova
terjatve na transakcijski račun distributerja toplote, naveden
na računu oziroma obračunu. V primeru zamude pri plačilu,
je distributer toplote upravičen odjemalcu zaračunati stroške
opomina, izterjave in morebitne druge stroške.
(6) Če nastane dvom o odjemalčevi plačilni sposobnosti, ali zaradi neredne poravnave plačilnih obveznosti, lahko
distributer toplote zahteva plačilo vnaprej. Količina toplote, za
katero lahko distributer toplote zahteva predplačilo, se določi z
izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
(7) Če odjemalec zamuja s plačilom, mu distributer posreduje opomin za plačilo. Stroške opomina distributer zaračuna
na opominu za plačilo, ki zapade v plačilo 15. dan od izdaje
opomina. Strošek opomina je določen s cenikom storitev.

98. člen
(reševanje reklamacij)
(1) Kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec pisno, po elektronski pošti ali osebno
na zapisnik na sedežu distributerja toplote.
(2) Odjemalec lahko pri distributerju toplote reklamira:
– količino in kvaliteto prevzete toplote;
– obračun prevzete toplote;
– nepravilno delovanje merilnih naprav;
– druge storitve.
(3) V primeru, da se reklamacija nanaša na izvajanje
delitev skupnega stroška toplote na posameznega odjemalca
na skupnem odjemnem mestu, ima distributer toplote pravico
odjemalca za rešitev reklamacije napotiti na izvajalca delitve
stroškov.
(4) Distributer toplote je dolžan na reklamacijo odgovoriti
v roku osem delovnih dni od prejema reklamacije.
(5) Distributer toplote je dolžan odpraviti napako v roku
30 koledarskih dni, razen v primeru ko je odprava napake povezana s tehničnimi ali drugimi objektivnimi omejitvami.
(6) Reklamacija ne zadrži plačila nespornega dela računa.
Če se ugotovi, da je obračun napačen, je distributer toplote
dolžan preveč plačani znesek vrniti v roku osmih dni od dneva,
ko je ugotovljeno, da je reklamacija upravičena.
VII. KONČNA DOLOČBA
99. člen
(uveljavitev akta)
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1 Oplotnica/ 2018
Ljubljana, dne 26. novembra 2018
EVA 2018-2430-0038
PETROL d.d., Ljubljana
član uprave
mag. Rok Vodnik l.r.

V LASTI UPORABNIKA

V LASTI DISTRIBUTERJA

OBTOČNA ČRPALKA

6
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MEJA DOBAVE DISTRIBUTERJA DALJINSKEGA OGREVANJA

Št.

SHEMA TOPLOTNE POSTAJE

DALJINSKO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO

ELEKTRONSKI REGULATOR
EKSPANZIJSKA POSODA

PRENOSNIK TOPLOTE

3
4

KOMBINIRAN REGULACIJSKI VENTIL

2

5

MERILNIK TOPLOTNE ENERGIJE

1

L E G E N D A:

PRILOGA1: Shematični prikaz toplotne postaje in meja lastništva med distributerjevimi napravami in odjemalčevimi napravami.
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OBČINE
BRASLOVČE
256.

Sklep o začetku priprave Sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Braslovče, št. 2 (SD OPN 2)

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni
list RS, št. 69/12, 22/17) je župan Občine Braslovče dne 4. 2.
2019 sprejel

SKLEP
o začetku priprave Sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega
načrta Občine Braslovče,
št. 2 (SD OPN 2)
1. člen
(vsebina in pravna podlaga)
(1) Občina Braslovče ima veljaven Občinski prostorski
načrt Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18; v nadaljevanju: OPN). S tem sklepom župan Občine Braslovče
določa začetek in način priprave njegovih drugih sprememb,
tj. Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Občine Braslovče, št. 2 (v nadaljevanju: SD OPN 2).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD OPN 2 je Zakon o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju:
ZUreP-2).
(3) S tem sklepom se potrdi oziroma določi:
– potrditev izhodišč za pripravo SD OPN 2
– območje in predmet načrtovanja
– način pridobitve strokovnih rešitev
– vrsto postopka
– roke za pripravo SD OPN 2 in njegovih posameznih
faz
– navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj
– načrt vključevanja javnosti in
– seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti
udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja.
2. člen
(potrditev izhodišč)
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo
SD OPN 2 z dne 1. 2. 2019.
3. člen
(območje in predmet načrtovanja)
(1) Predmet načrtovanja SD OPN 2 je zasebna potreba,
in sicer umestitev Lesno predelovalnega centra v Šmatevžu
(LPC Gomilsko) s potrebnimi ureditvami, in sicer:
– območje 1: umestitev LPC Gomilsko v severnem
delu naselja Šmatevž v skupni površini cca 14,93 ha, tj.
sprememba osnovne namenske rabe v območja proizvodnih
dejavnosti (I) na območju proizvodnje, sprememba osnovne
namenske rabe v območja centralnih dejavnosti (C) in podrobnejše namenske rabe v druga osrednja območja centralnih dejavnosti (CU) na vmesnem območju med proizvodnjo
in stanovanjskim naseljem in območja centralnih dejavnosti
(CD) na območju Dvorca Štrovsenek

– območje 2: območje nadomeščanja kmetijskih resursov kot krčitev gozda v kmetijske namene v skupni površini
cca 16,37 ha, tj. sprememba osnovne namenske rabe v
območja kmetijskih zemljišč (K) in podrobnejše namenske
rabe najboljša kmetijska zemljišča (K1)
– območje 3: nova navezovalna cesta, tj. sprememba
osnovne namenske rabe v območja prometne infrastrukture
(P) in podrobnejše namenske rabe površine cest (PC) v
dolžini pribl. 1,7 km.
(2) Na območju 1 je v severnem delu Šmatevža predvidena ureditev lesno predelovalnega centra z naslednjimi
proizvodnimi / prostorskimi enotami: sprejemanje, lupljenje
in sortiranje in odlaganje oziroma hlodovine pred žaganjem,
žaganje, sortiranje in deponiranje žaganega lesa, sušenje
lesa, skobljanje, izraba lesne mase za namene pridobivanja
energije, proizvodnja montažnih hiš, stavbnega pohištva
in fasadnih ovojev, ter obnova in posodabljanje pripadajočih ureditev kot so cestna infrastruktura z manipulativnimi
površinami, deponije, parkirišča, komunalna infrastruktura.
Kot usmeritve za načrtovanje se na območju 1 smiselno
upoštevajo do sedaj podana mnenja v predhodnih postopkih
umeščanja LPC Gomilsko v prostor. Ob tem mora biti zagotovljen dostop do Dvorca Štrovsenek, cerkve Sv. Matevža in
stanovanjske hiše na parceli št. *30, 208/7, k.o. Šmatevž.
Ves tovorni in osebni promet, ki ga generira LPC Gomilsko, se mora neposredno navezati na novo navezovalno
cesto (območje 3). V severnem delu naselja Šmatevž se za
potrebe LPC Gomilsko dopustijo samo intervencijske poti
in dostop do Dvorca Štrovsenek, če ta ni rešen drugače.
Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) se za območje LPC Gomilsko, lahko pa tudi širše, pripravijo v podrobnosti občinskega
podrobnega načrta.
(3) Na območju 2 je zaradi izgubljenih resursov kmetijskih zemljišč predvideno njihovo nadomeščanje kot krčitev
gozda v kmetijske namene. Le-ta se izvede zahodno od
naselja Šmatevž.
(4) Območje 3 predstavlja umestitev nove navezovalne ceste med plinsko postajo ob lokalni cesti LC 490141
Šentrupert–Zakl–Gomilsko in lokalno cesto LC 490152 Kamenče–Gomilsko v pribl. dolžini 1,7 km. Ta cesta bo služila
za tovorni in osebni promet, ki ga bo generirala nova cona,
navezovala pa se bo na sistem daljinskih cest in preko
teh na avtocesto Ljubljana–Celje (na priključku Šentrupert).
Trasa ceste je izbrana na podlagi predhodnih posvetovanj z
nosilci urejanja prostora in je še v fazi preverjanja s strokovnimi podlagami. Zato se lahko tekom postopka trasa ceste
zaradi optimizacije, tehničnih parametrov, zahtev nosilca
urejanja prostora s področja varstva pred poplavam ali drugih okoliščin še spremeni. Umestitev navezovalne ceste v
območju 3 in možnost neposrednega dostopa do regionalne
ceste R1 1246 Soteska–Šentrupert preko predvidene servisne ceste znotraj Državnega prostorskega načrta za državno
cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper
do priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 3/17) je ključni
pogoj za umestitev LPC Gomilsko v območju 1.
(5) Območje načrtovanja je navedeno v tabeli 1 kot
okvirno območje, ki se lahko v nadaljnjih fazah načrtovanja
še spremeni, še posebej v delu, ki se nanaša na umestitev
navezovalne ceste, v manjšem delu na robnih območjih
cone, kjer so možne korekcije predvsem zaradi optimalnega
načrtovanja prometne infrastrukture ter na vzhodu cone,
ki se nahaja v poplavnem območju in se lahko na podlagi
ustrezne študije tudi zmanjša in podobno.
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tabela 1 (pojasnilo kratice: k.o. – katastrska občina, NR - namenska raba):
ZAPOREDNA
št. parcele
k.o.
ŠT. POBUDE

NR IZ
OPN

območje 1

ŠMATEVŽ

SS

ŠMATEVŽ

SK

CU

1.1.3.

4/2 (del), 4/3, 4/4 (del), 4/5 (del), 10/3,
13/2 , 13/3, 15/1, 15/2, 15/3 (del), 15/4
(del), 15/5 (del), 487/8 (del)
17/2, 17/15 (del), 17/16, 17/18, 17/22,
17/23, 17/24, 17/25, 17/26 (del), 487/9
(del), 492/1 (del)
17/12 (del), 17/26 (del)

predlog
NR SD
OPN 2
I

ŠMATEVŽ

SK

1.2.1.

4/2 (del), 4/4 (del), 4/5 (del), 15/5 (del)

ŠMATEVŽ

1.2.2.

10/1, 10/4, 15/5 (del)

1.3.1.

1.1.1.

površina
v m2

Stran

577

površina
v ha

27.108,05

2,71

8.630,01

0,86

I

513,43

0,05

BT

I

824,03

0,08

ŠMATEVŽ

BT

CD

1.621,33

0,16

6/5 (del), 10/2 (del), 15/4 (del), 15/5 (del), ŠMATEVŽ
17/9, 17/10, 17/27, 17/28, 17/29, 17/30
(del), 17/31, 17/32, 17/33, 17/34, 17/35,
17/37, 17/38, 17/39, 17/40 (del), 17/41,
208/8, 487/7 (del)
17/27 (del), 17/28 (del)
ŠMATEVŽ

K1

I

57.077,33

5,71

K1

G

4.656,78

0,47

6/1 (del), 6/5 (del), 7/1 (del), 8/1 (del), 10/2 ŠMATEVŽ in K1
(del), 15/4 (del), 487/4, 487/7 (del), 500/2 TRNAVA
(del) in 900, 901
17/4 (del), 17/6 (del), 17/8 (del), 17/30
ŠMATEVŽ K1
(del)

I

22.008,90

2,20

I

14.229,87

1,42

1.4.1.

15/3 (del), 15/4 (del), 17/1 (del), 17/21
(del), 487/8 (del), 487/9 (del)

ŠMATEVŽ

K2

I

1.582,64

0,16

1.4.2.

15/3 (del), 15/5 (del)

ŠMATEVŽ

K2

I

2.382,19

0,24

1.4.3.

17/1 (del), 17/15 (del), 17/21 (del)

ŠMATEVŽ

K2

I

245,09

0,02

1.4.4.

17/1 (del), 17/15 (del), 17/21 (del)

ŠMATEVŽ

K2

CU

491,98

0,05

1.5.1.

17/1 (del), 17/15 (del), 17/21 (del), 487/9
(del)

ŠMATEVŽ

G

I

6.743,46

0,67

1.5.2.

17/1 (del), 17/15 (del), 487/9 (del)

ŠMATEVŽ

G

CU

1.148,65

0,11

1.5.3.

17/21 (del)

ŠMATEVŽ

G

I

47,71

0,00

148.115,09

14,93

1.1.2.

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

skupaj sprememba v območju 1
območje 2

8 / 7. 2. 2019 /

2.1.

deli parcel: 204/1, 205/4, 205/5, 296, 305

PODVRH

G

K1

12.260,61

1,23

2.2.

deli parcel: 105/54, 105/55, 105/57,
PODVRH
105/58, 105/62, 105/63, 105/64, 105/71,
105/72, 105/77, 105/78, 105/82, 105/83,
105/86, 105/89, 105/91, 205/1, 205/2,
205/3, 206, 207, 208, 209/1, 210, 211,
212, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 238, 243, 244, 249,
250, 255, 256, 262, 263, 269, 270, 276,
277, 278, 279, 280, 281, 282, 1445/6,
1453
deli parcel: 105/91, 105/94, 105/95,
PODVRH
105/97, 105/98, 105/99, 105/100, 105/101,
105/102, 1445/4, 1445/6
deli parcel: 192/2, 192/3, 192/4, 203,
PODVRH
204/1, 205/3, 205/4, 205/5

G

K1

73.170,67

7,32

G

K1

16.174,73

1,62

G

K1

47.164,50

4,72

204/1, 205/3, 205/4, 205/5, 284, 294, 295, PODVRH
296, 297, 305

G

K1

14.905,21

1,49

163.675,72

16,37

2.3.
2.4.
2.5.

skupaj sprememba v območju 2
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ZAPOREDNA
ŠT. POBUDE
območje 3

št. parcele

Uradni list Republike Slovenije
k.o.

3.1.

NR IZ
OPN

deli parcel: *31, 139, 15/4, 17/4, 17/40,
ŠMATEVŽ
17/5, 17/6, 17/8, 17/9, 195, 198, 199/1,
199/2, 201/1, 203, 204, 206, 208/1, 208/2,
208/3, 212/2, 213/1, 213/2, 216, 217,
218/5, 218/6, 273/1, 273/2, 273/3, 467/1,
487/7, 500/2, 500/3, 7/1, 8/1, 885/1, 886
deli parcel: 1108, 1111/9, 1178, 1179,
TRNAVA
1180, 1181, 273/3, 277/2, 277/4, 277/5,
437, 438, 621, 622, 623, 624/1, 625,
627/1, 629/1, 630/2, 631/1, 631/2, 631/3,
632/1, 632/2, 633, 861/2, 863/1, 869/13,
875/1, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882,
883/1, 883/2, 883/3, 885/1, 885/2, 886
3.2.
deli parcel: 1111/9, 426, 427, 431, 432,
TRNAVA
433/3, 434, 651, 652/2, 659, 660, 661,
662/2, 663, 664/1, 664/4, 672/6, 863/2,
863/3
skupaj sprememba v območju 3

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Način pridobitve strokovnih rešitev je izdelava ustreznih strokovnih podlag skladno s 60. členom ZUreP-2, ki jih
zagotovi investitor.
(2) V postopku SD OPN 2 se smiselno upoštevajo že
izdelane strokovne podlage, in sicer:
– strokovne podlage, ki so bile izdelane v postopku priprave OPN, in sicer:
– Izdelava pedološke karte in karte bonitetnih vrednosti Občine Braslovče ter interpretacija pedoloških
podatkov za potrebe pridobivanja bonitetnih ocen kmetijskih, gozdnih in drugih zemljišč v Občini Braslovče,
št. PT1/2014 z datumom januar 2014, izdelovalec ProTellus d.o.o. in
– Elaborat posegov na kmetijska zemljišča v Občini Braslovče z dne 20. 10. 2016, izdelovalec ProTellus d.o.o.
– strokovne podlage, ki so bile izdelane v postopku priprave Sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja občine in Prostorskega reda Občine Braslovče (SD SPRO,
SD PRO), katerega predmet je bilo umeščanje LPC Gomilsko
v prostor in ki se je predčasno zaključil, in sicer:
– Ocena primernosti spremembe namenske rabe
gozdnih v kmetijska zemljišča na območju visokonapetostnega daljnovoda med Šmatevžem in Prekopo v
Savinjski dolini, datum december 2017, izdelovalec ProTellus d.o.o. in
– Priprava prostorskih izvedbenih pogojev pri usposobitvi nadomestnih kmetijskih zemljišč, september 2018,
izdelovalec ProTellus d.o.o.

predlog
NR SD
OPN 2
K1, VC PC

K1

PC

površina
v m2

površina
v ha

21.019,34

2,10

2.461,36

0,25

23.480,70

2,35

(3) V postopku SD OPN 2 se smiselno uporabi in ustrezno
dopolni gradivo, ki je bilo izdelano v okviru celovite presoje
vplivov SD SPRO, SD PRO na okolje, in sicer:
– Okoljsko poročilo za Spremembe in dopolnitve Strategije prostorskega razvoja občine in Prostorskega reda Občine
Braslovče (LPC Gomilsko) (SD SPRO in PRO), izdelovalec
GLSP, ekološke storitve in posredništvo, Gorazd Lipnik s.p.,
Šempeter v Savinjski dolini, št. proj.: GLSP-SVO-17-02.
(4) V postopku SD OPN 2 se izdelajo tudi nove strokovne
podlage, ki se skladno z 61. členom ZUreP-2 pripravijo v obsegu, vsebini in obliki, ki bo ustrezala zahtevnosti obravnavane
problematike, in sicer:
– IDZ komunalne opreme LPC Gomilsko (dopolnitev za
razširjeno območje)
– Elaborat križanj z elektroenergetskimi vodi
– Hidrološko hidravlična študija za območje navezovalne
ceste skupaj s preveritvijo možnosti umestitve LPC Gomilsko
za del, ki posega v poplavno območje.
(5) Kot obvezna strokovna podlaga bo v postopku SD OPN
2 skladno z 62. členom ZUreP-2 izdelan elaborat ekonomike.
5. člen
(vrsta postopka)
SD OPN 2 se skladno s 123. členom ZUreP-2 pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za pripravo in
sprejetje OPN.
6. člen
(roki za pripravo SD OPN 2 in njegovih posameznih faz)
(1) Postopek SD OPN 2 skladno z ZUreP-2 teče po
naslednjih fazah in v naslednjih rokih, navedenih v tabeli 2:

tabela 2
FAZA:
(1) Izdelava izhodišč za pripravo SD OPN 2
(2) Župan sprejem sklep o začetku priprave SD OPN 2, objava sklepa
in izhodišč v uradnem glasilu in prostorskem informacijskem sistemu,
dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
(3) Izdelava manjkajočih strokovnih podlag
(4) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (NUP) o verjetnosti
pomembnejših vplivov SD OPN 2 na okolje
(5) Pridobivanje odločbe ministrstva, pristojnega za prostor in okolje
(MOP), ali je potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)

ROKI:
1. 2. 2019
4. 2. 2019 (potrditev izhodišč in sprejem sklepa)
predvideno do 8. 2. 2019 (objava v uradnem glasilu)
januar–marec 2019
NUP: 30 dni
MOP: 21 dni po fazi (4)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

FAZA:
(6) Pridobivanje konkretnih smernic NUP
(7) Izdelava osnutka SD OPN 2
(8) Občina izvede sodelovanje z javnostjo
(9) Izdelava okoljskega poročila (OP), v kolikor je z odločbo MOP potrjena
izdelava CPVO za SD OPN 2
(10) Objava osnutka SD OPN 2 in OP v prostorskem informacijskem
sistemu in pridobivanje mnenj NUP na osnutek SD OPN 2 in mnenj NUP
o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 2 na okolje (mnenje na OP)
(11) Pridobivanje odločbe MOP o ustreznosti OP
(12) Dopolnitev osnutka SD OPN 2 in OP na podlagi mnenj iz faze (10)
(13) Objava osnutka SD OPN 2 in OP v prostorskem informacijskem
sistemu in javna razgrnitev ter javna obravnava
(14) Občina zavzame stališča do pripomb in predlogov javnosti podanih
v času javne razgrnitve
(15) Izdelava predloga SD OPN 2 na podlagi stališč iz faze (14)
(16) Objava predloga SD OPN 2 in OP v prostorskem informacijskem
sistemu in pridobivanje mnenj NUP na predlog SD OPN 2 in mnenj NUP
o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 2 na okolje (mnenje na OP),
če ga niso podali v fazi (10)
(17) Izpeljava postopka prevlade javne koristi (samo v primeru negativnih
mnenj NUP iz faze (16))
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ROKI:
NUP: 30 dni, hkrati s fazo (4)
Izbrani načrtovalec SD OPN 2
Tekom faze (7)
Izbrani izdelovalec OP
NUP: 30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)
30 dni po fazi (10)
izbrani načrtovalec SD OPN 2 in izdelovalec OP
Trajanje javne razgrnitve minimalno 30 dni
30 dni
Izbrani načrtovalec SD OPN 2
NUP: 30 dni (+30 dni, v kolikor to zahteva NUP)

MOP, NUP

(18) Pridobivanje odločbe MOP, ali so vplivi izvedbe SD OPN 2 na okolju MOP
sprejemljivi
(19) Izdelava usklajenega predloga SD OPN 2, posredovanje na MOP,
da ga potrdi s sklepom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze (16)
in ugotovitvi MOP iz faze (18), da so vplivi izvedbe predloga SD OPN 2
na okolje sprejemljivi)
(20) Objava potrjenega predloga SD OPN 2 v prostorskem
informacijskem sistemu
(21) Sprejem SD OPN 2 na OS, posredovanje SD OPN 2 na MOP,
da ga javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu kot veljaven
SD OPN 2, objava v uradnem glasilu

(2) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, razen zakonsko
določenih, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
(3) Poleg rokov priprave SD OPN 2 iz tabele 2 mora biti
do sodelovanja z javnostjo iz faze 8 (tabela 2) sklenjena pogodba o medsebojnih obveznostih skladno s četrtem odstavku
118. člena ZUreP-2 zlasti glede obveznosti investitorja o financiranju in rokih izgradnje v SD OPN 2 predvidenih gradenj v
komunalno infrastrukturo, predvsem nove navezovalne ceste,
brez katere območje LPC Gomilsko ne more obratovati v polni
zmogljivosti.
7. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani
za podajo mnenj)
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo
pozvani za podajo mnenj, zaradi narave prostorskega akta
(načrtovanje PIP v podrobnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta na delu območja SD OPN 2) pa tudi za podajo
konkretnih smernic, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana za
področje razvoja poselitve
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana za
področje kmetijstva
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22,

Izbrani načrtovalec SD OPN 2
MOP: 30 dni
MOP
OBČINA, MOP

1000 Ljubljana in Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana za področje gozdarstva, lovstva in ribištva
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana in Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska c. 13, 3000 Celje za področje gozdarstva
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana za področje upravljanja z vodami
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3,
3000 Celje za področje ohranjanja narave
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana za področje varstva kulturne
dediščine
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana za področje prometne
infrastrukture
– Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Sektor za železnice, Kopitarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana za področje prometne
infrastrukture
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski
promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana in DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ul. XIV. divizije 4,
3000 Celje za področje cestnega in železniškega prometa in
za področje avtocest
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
za področje trajnostne mobilnosti
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za področje
pomorskega in zračnega prometa
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– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
Sektor za rudarstvo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za
področje rudarstva
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
Sektor za energetiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana za
področje energetike
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana za področje zaščite in
reševanja
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana za področje obrambe
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana za področje vojnih
in prikritih grobišč
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba
za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova
ulica 5, 1000 Ljubljana za področje blagovnih rezerv
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade
Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje
– Eles Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b,
p.p. 3720, 1001 Ljubljana
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21,
1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
(2) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti
v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in
mnenj.
8. člen
(načrt vključevanja javnosti)
(1) Šteje se, da je bilo pri pripravi izhodišč iz 2. člena tega
sklepa sodelovanje zainteresirane javnosti, ki je predpisano v
108. členu ZUreP-2, zagotovljeno v obliki javnega posveta v
postopku SD OPN 1, katerega predmet je bilo do sprejema
sklepa o pripravi SD OPN 2 tudi območje LPC Gomilsko z
navezovalno cesto in krčitvami gozdov.
(2) Šteje se, da je bil pri pripravi izhodišč iz 2. člena tega
sklepa posvet z nosilci urejanja prostora, ki je predpisan v
108. členu ZUreP-2, zagotovljen na naslednji način:
– vsa dosedanja sodelovanja z nosilci v predhodnih postopkih umeščanja LPC Gomilsko v prostor, in sicer z OPN
in SD SPRO, SD PRO kot npr. usklajevalni sestanki, posveti,
usklajevanja po telefonu, elektronski pošti ipd. (zapisniki vseh
sestankov se nahajajo v spisih postopka priprave prostorskih
aktov)
– seznanitev z vsemi dokumenti, izdanimi s strani nosilcev
v postopku SD SPRO, SD PRO, med njimi predvsem vsa prva
mnenja:
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, 350-54/2018/3800191619, 13. 4. 2019
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
352-42/2005/121, 23. 4. 2018
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditve in stanovanja, 35032-23/2018/20-10922-1, 5. 6.
2018
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
35012-47/2018-2, 16. 5. 2018
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,
350-139/2017/170, 5. 4. 2018
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– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
(področje rudarstva), 350-1/2018/138 (00931294), 17. 4.
2018
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in
pomorski promet, 350-65/2012/321-02021254, 3. 5. 2018
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,
350-64/2018-2, 10. 4. 2018
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, 350-110/2018-2-DGZR, 16. 4. 2018
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 350-9/2018/6, 18. 4. 2018
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
350-1/2018-114, 3. 4. 2018
– Ministrstvo za kulturo, 3501-28/2018/5, 26. 4. 2018
– Plinovodi d.o.o., S18-173/P-MZ/RKP, 18. 4. 2018
– DARS, 351/D-33/18-PTPP/VD-1797, 18. 4. 2018
– ELES, S18_048/594/vk, 19. 4. 2018
– JKP Žalec, 421/18-TV, 20. 4. 2018
– Simbio, d.o.o., M-4-2018/RS, 6. 4. 2018
– Telemach d.o.o., 163/1-2018, 6. 4. 2018
– Elektro Celje, št. 2122, 23. 4. 2018
– Zavod za gozdove, OE Celje, 3407-73/2018, 23. 4.
2018
– Zavod RS za varstvo narave, 1-III-211/2-O-18/TA,
20. 4. 2018
(3) Posvet z drugimi udeleženci prostora pri oblikovanju
izhodišč iz 2. člena tega sklepa, ki je predpisan v 108. členu
ZUreP-2, je bil izveden v neformalnih oblikah na različne načine, kot npr. posvet z občinsko upravo in županom, posvet
z ministrstvom, pristojnim za prostor glede načina vodenja
postopka in podobno.
(4) Javnost se seznani s tem sklepom z njegovo objavo v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Braslovče,
http://www.braslovce.si/ in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
(5) Javnost se seznani s potrjenimi izhodišči iz 2. člena
tega sklepa z njihovo objavo na spletni strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/ in na spletni strani ministrstva,
pristojnega za prostor.
(6) Javnost se z namenom soočenja in usklajevanja različnih interesov v prostoru, z namenom posvetovanja ali z namenom splošne seznanitve z okvirnim predmetom načrtovanja
in drugo vsebino seznani z osnutkom SD OPN 2 (faza (8) iz
tabele 2), kot je predpisano v 111. členu ZUreP-2. V ta namen
se izvede javni posvet, delavnice ali drug način sodelovanja z
javnostjo. Za usklajevanje interesov se lahko skliče tudi posvet
z nosilci urejanja prostora.
(7) Javnost se z namenom dajanja predlogov in pripomb
seznani z osnutkom SD OPN 2 tekom javne razgrnitve in njegove javne obravnave (faza (13) iz tabele 2), kot je predpisano
v 112. členu ZUreP-2. V ta namen se osnutek SD OPN 2 (in
morebitno okoljsko poročilo) objavi v prostorskem informacijskem sistemu oziroma v kolikor ta še ni vzpostavljen, na spletni
strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/.
(8) Občina Braslovče lahko z namenom vključevanja javnosti v SD OPN 2 organizira tudi dodatne posvete, delavnice
in podobno, objavlja informacije v občinskem glasilu, na svoji
spletni strani, oglasni deski ali podobno.
9. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev
pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)
(1) Investitor v postopku SD OPN 2 zagotovi:
– posebne strokovne podlage, kot je opisano v 4. členu,
– elaborat ekonomike kot obvezno strokovno podlago,
– okoljsko poročilo,
– morebitne druge strokovne podlage, ki so določene z
zakonom, in se nanašajo na predmet SD OPN 2.
(2) Pri pripravi SD OPN 2 se upoštevajo:
– OPN in vse strokovne podlage, ki so priloga OPN,
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– določila ZUreP-2 in podzakonskih aktov ter druge
relevantne zakonodaje,
– izhodišča hierarhično višjih prostorskih aktov, tj. izhodišča Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni
list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2),
– Poročilo o prostorskem razvoju (MOP, Direktorat za
prostor, graditve in stanovanja, 2016),
– podatki iz sistema spremljanja stanja prostorskega
razvoja (SSSPR), ki jih v Prostorskem informacijskem sistemu
(http://www.pis.gov.si/) vodi Ministrstvo za okolje in prostor,
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– podatke iz prikaza stanja prostora (priloga OPN), ki
se s SD OPN 2 ažurirajo in pripravijo kot nov prikaz stanja
prostora,
– prostorske podatke in evidence, kot npr. topografske
podatke, podatke katastra stavb, gospodarske javne infrastrukture in podobno.
(3) Sredstva v zvezi s financiranjem vodenja postopka
SD OPN 2 zagotovi Občina Braslovče. Sredstva v zvezi s
financiranjem izdelave prostorskega akta, morebitnega okoljskega poročila in vseh drugih potrebnih strokovnih podlag
zagotovi investitor.
10. člen
(določitev objave in začetek veljavnosti)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. člena tega sklepa
objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in
na spletni strani Občine Braslovče, http://www.braslovce.si/.
Št. 3504-5/2018-5
Braslovče, dne 4. februarja 2019
Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar l.r.

KOPER
257.

Sklep o znižanju najemnin poslovnih
prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra
v lasti Mestne občine Koper

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)

RAZGLAŠAM SKLEP
o znižanju najemnin poslovnih prostorov
v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti
Mestne občine Koper
Št. 35280-5/2019
Koper, dne 31. januarja 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan l.r.
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05,
67/06, 39/08 in 33/18), Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18
in 79/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
30. januarja 2019 sprejel
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SKLEP
o znižanju najemnin poslovnih prostorov
v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti
Mestne občine Koper
1.
S tem sklepom se najemnine za poslovne prostore v lasti
Mestne občine Koper znižajo za 30 % od obračunane mesečne
najemnine.
2.
Ta sklep velja za poslovne prostore, ki so locirani v historičnem mestnem jedru Kopra, kot ga določa Odlok o razglasitvi
historičnega mestnega jedra Kopra za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 98/07).
3.
Ta sklep velja za najemnike, vse pravne in fizične osebe, ki
opravljajo pridobitno dejavnost ter društva, ob pogoju da imajo
do dneva zapadlosti v celoti poravnane tako obveznosti iz naslova najemnin, kot obveznosti iz naslova obratovalnih stroškov.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019
do 31. decembra 2019.
Št. 35280-5/2019
Koper, dne 30. januarja 2019
Župan
Mestne občine Koper
Aleš Bržan l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e
la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)

PROMULGO LA DELIBERA
sulla diminuzione degli affitti dei vani
commerciali di proprietà del Comune città
di Capodistria ubicati nel centro storico
di Capodistria
N. 35280-5/2019
Capodistria, 31 gennaio 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan m.p.
Visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale
della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18),
la Legge sul patrimonio reale dello Stato e delle autonomie
locali (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/18
e 79/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria,
nella seduta del 30 gennaio 2019 ha approvato la

DELIBERA
sulla diminuzione degli affitti dei vani
commerciali di proprietà del Comune città
di Capodistria ubicati nel centro storico
di Capodistria
1
Con la presente delibera l'affitto mensile dei vani commerciali di proprietà del Comune città di Capodistria viene ridotto
del 30 %.
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2
La presente delibera si applica per i vani commerciali ubicati nel centro storico di Capodistria, come definito dal Decreto
sul riconoscimento del centro storico di Capodistria quale bene
culturale monumentale di rilevanza locale (Gazzetta ufficiale
della RS, n. 98/07).
3
La presente delibera si applica nei confronti dei locatari,
sia persone fisiche, sia persone giuridiche, che svolgono attività commerciali nonché delle associazioni che hanno adempiuto agli obblighi di pagamento derivanti dall'affitto e dai costi
operativi.
4
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
della sula pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Uradni list Republike Slovenije
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto

Naziv konta

1

2

I.

Predlog
proračuna
2019
3

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

40.638.916

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

33.540.459

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

20.304.173

700

Davki na dohodek in dobiček

16.475.193

703

Davki na premoženje

704

Domači davki na blago in storitve

3.263.400
563.550

706

Drugi davki in prispevki

71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

711

Takse in pristojbine

22.000

712

Globe in druge denarne kazni

55.200

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

64.400

714

Drugi nedavčni prihodki

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

207.003

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

970.000

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 –
ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) ter 16. in 79. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na
2. seji dne 31. 1. 2019 sprejel

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

2.000

730

Prejete donacije iz domačih virov

2.000

731

Prejete donacije iz tujine

74

TRANSFERNI PRIHODKI

5.879.701

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

3.930.919

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije
in drugih držav

1.948.782

78

PREJETA SREDSTVA IZ EU
IN DRUGIH DRŽAV

ODLOK
o proračunu Občine Krško za leto 2019

787

Prejeta sredstva iz drugih evropskih
institucij in iz drugih držav

39.753

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

41.399.715

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

9.042.911

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.088.381

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

160.100

409

Rezerve

397.292

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

8.770.114

412

Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

1.442.934

413

Drugi domači transferi

3.905.037

414

Tekoči transferi v tujino

N. 35280-5/2019
Capodistria, 30 gennaio 2019
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan m.p.

KRŠKO
258.

Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Krško za leto 2019 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)
(1) 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:

2.030
13.236.286
2.627.889

10.466.797
1.177.003

0

39.753

333.529
6.063.608

14.905.185
787.100

0
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42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

16.800.698

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

16.800.698

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)

650.921

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki

197.736

432

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

453.185

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.–II.)

–760.799

III/1.

Primarni presežek (primanjkljaj)

–620.699

III/2.

Tekoči presežek (primanjkljaj)

9.592.364

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev

0

VI.

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

561.370

50

ZADOLŽEVANJE

561.370

500

Domače zadolževanje

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

1.708.237

55

ODPLAČILA DOLGA

1.708.237

550

Odplačila domačega dolga

1.708.237

IX.

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

–1.907.666

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–1.146.867

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)

760.799

XII.

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

561.370

1.912.498

(2) Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov
neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne
programe (GPR) in podprograme (PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so
razdeljeni na proračunske postavke (PP), te pa na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Krško.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, ki
jo sestavljata postavka in konto.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A,
15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in
83/12 – ZVPoz-D),
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek
ter drugi prihodki,
– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki od komunalnih prispevkov.
5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika
(v nadaljevanju: predlagatelji FN) so:
– Občinski svet,
– Nadzorni odbor,
– Župan,
– Občinske volilne komisije,
– služba in oddelki občinske uprave po področjih,
– krajevne skupnosti,
– Medobčinski inšpektorat – skupni prekrškovni organ
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče
in Sevnica.
6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva, ki jih določa zakon
in odpiranje postavk ter zagotavljanje pravic porabe na njih)
(1) Če so namenski prihodki, določeni v 4. členu tega
odloka, vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, občina prevzema in plačuje
obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih prejemkov.
(2) Če so namenski prihodki, določeni v 4. členu tega
odloka, vplačani v proračun v večjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, občina prevzema in plačuje
obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe v sprejetem
proračunu občine.
(3) Za izvajanje politik in programov, ki se financirajo iz državnega proračuna ali iz proračuna EU lahko župan na predlog
predlagatelja med letom odpre nove postavke. Pravice porabe
se zagotovijo s prerazporeditvami pravic porabe oziroma iz
naslova večjih prihodkov proračuna od načrtovanih.
7. člen
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča
občinski svet)
Na predlog župana občinski svet lahko neomejeno odloča
o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela
proračuna in načrta razvojnih programov.
8. člen

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

(prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča župan)

3. člen

(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno
odloča o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe, v kolikor se prerazporeditve nanašajo na
isti projekt.

(izvrševanje proračuna)
(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona,
ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi, in tega odloka.
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(3) Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med in v okviru področij proračunske
porabe znotraj finančnega načrta posameznega predlagatelja
in med finančnimi načrti predlagateljev v posebnem delu proračuna.
(4) Ob prerazporeditvah iz tretjega odstavka tega člena
posamezno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne
sme presegati 5 % finančnega načrta predlagatelja iz katerega
se sredstva prerazporejajo.
(5) O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno
poroča občinskemu svetu.
(6) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju 2019 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi
realizaciji.

gotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov
v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2019.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne veljajo za prevzemanje obveznosti za študije, investicijsko
dokumentacijo, idejne zasnove in drugo osnovno dokumentacijo, ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih
programov. Omejitve iz tretjega odstavka tega člena prav tako
ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
in zakupnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode komunalnih in drugih storitev potrebno
za operativno delovanje predlagateljev FN.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena morajo biti načrtovane v okviru finančnega načrta in
načrta razvojnih programov predlagatelja FN.

9. člen

(plačilni roki v breme občinskega proračuna)

(prerazporeditve pravic porabe o katerih odločajo
predlagatelji FN)
Predlagatelji FN lahko prerazporejajo pravice porabe med
konti v okviru proračunske postavke. Pri tem se ne smejo spreminjati vrednosti posameznih projektov oziroma programov.
10. člen
(obravnavanje in potrjevanje investicijske dokumentacije
ter spreminjanje načrta razvojnih programov)
(1) Župan na podlagi predloga vodje projekta obravnava
in potrjuje investicijsko dokumentacijo, kadar je skupna vrednost projekta do 500.000 EUR z DDV ter potrjuje investicijsko
dokumentacijo, potrebno za prvo fazo prijave na razne razpise.
(2) O tem župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu,
to je pri polletnem poročilu in pri zaključnem računu.
(3) Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do
20 % vrednosti celotnega projekta ali programa. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski
svet.
(4) O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vrednost iz prejšnjega odstavka, odloča občinski svet.
(5) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov
na podlagi odločitve občinskega sveta.
(6) Župan lahko na predlog predlagatelja finančnega načrta odobri spremembo proračunskih virov v NRP v obdobju
sprejetih proračunov v okviru finančnega načrta predlagatelja
in v obsegu skupnega zneska proračunskih sredstev, v kolikor
to ne vpliva na uravnoteženost proračuna.
(7) Župan lahko usklajuje spremembe proračunskih virov
v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj glavnega programa sprejetega načrta razvojnih programov
za posamezno leto.
11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda
javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati:
– v letu 2020 višine 60 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2019;
– v letu 2021 višine 40 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2019.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2020 za blago in storitve
in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe, za-

12. člen
(1) Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
(2) Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana in če je dosežen popust s strani izvajalca, dobavitelja
oziroma prejemnika sredstev. Za vsak dan predčasnega plačila
znaša popust najmanj 0,0164 % dnevno, kar mora biti opredeljeno v pogodbi oziroma aneksu k osnovni pogodbi, v katerem
se določi predčasno plačilo.
13. člen
(proračunski sklad)
(1) Proračunski sklad je:
– proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini
0,75 % od realiziranih prihodkov proračuna.
(3) Župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF,
pri tem skupna višina porabljenih sredstev ne sme presegati
15.000 EUR. O porabi sredstev proračunske rezerve župan
dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
(pooblastilo županu in svetu krajevne skupnosti
za odpis dolga)
(1) Župan lahko dolžniku do višine 1.100 EUR odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi
nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni
mogoče izterjati, vendar v proračunskem letu skupno največ
25.000 EUR.
(2) Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem
letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
(3) Svet krajevne skupnosti lahko dolžniku do višine
800 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali
če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da
terjatve ni mogoče izterjati.
(4) O odpisih dolga župan in svet krajevne skupnosti
dvakrat letno obvesti Občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine)
(1) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v
bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad pre-
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jemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila
dolgov v računu financiranja se Občina Krško za proračun
leta 2019 lahko zadolži do višine 561.370 EUR pri državnem
proračunu.
(2) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 %
sprejetega proračuna.
(3) O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča
župan.
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb v katerih ima
občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje)
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih
ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2019 kratkoročno in
dolgoročno zadolžijo do skupne višine 300.000 EUR.
(2) Pravna oseba, v kateri ima občina prevladujoč vpliv se
lahko v letu 2019 dolgoročno zadolži do višine 500.000 EUR.
(3) Pravna oseba, v kateri ima občina prevladujoč
vpliv lahko v letu 2019 izdaja poroštva do višine glavnic
50.000 EUR.
17. člen
(splošna proračunska rezervacija)
(1) Za namene splošne proračunske rezervacije se v
proračunu predvidijo sredstva v višini 92.500 EUR.
(2) O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z
zakonom odloča župan.

Št.

21. člen
(nadzor nad izvrševanjem občinskega proračuna)
(1) Nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno in namensko porabo sredstev pridobljenih iz občinskega proračuna pri
neposrednih in posrednih uporabnikih ter drugi prejemnikih
opravlja pristojni organ občinske uprave in nadzorni odbor.
(2) Na zahtevo župana ali nadzornega odbora neposredni in posredni uporabniki ter drugi prejemniki sredstev
občinskega proračuna morajo za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna omogočiti opravljanje nadzora in dati vse
zahtevane podatke, listine, poročila, ki se nanašajo na nadzor
in omogočiti računalniško obdelavo teh podatkov. Drugi prejemnik sredstev proračuna mora omogočiti nadzor za sredstva
pridobljena iz občinskega proračuna.
(3) Če neposredni ali posredni uporabnik in drugi prejemnik sredstev občinskega proračuna ne ravna skladno z
določili 2. odstavka tega člena, lahko župan izda sklep, s
katerim v celoti ali delno začasno ustavi financiranje proračunskega uporabnika.
8. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen

(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)

(prerazporeditev pravic porabe v okviru
finančnega načrta KS)
(1) V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko
pravice porabe na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti prerazporeja svet krajevne skupnosti.
(2) Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega načrta
razvojnih programov lahko spreminja vrednost posameznih
projektov ali programov.
(3) V kolikor gre za prerazporeditve znotraj proračunske postavke lahko o tem odloča predsednik sveta krajevne
skupnosti.
(4) O opravljenih prerazporeditvah v okviru finančnega
načrta in spremembah načrta razvojnih programov krajevna
skupnost obvesti župana in Oddelek za javne finance in
proračun.
20. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevne skupnosti)
(1) Posamičen pravni posel, ki ga sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, je veljaven, če nje-
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18. člen

19. člen

Stran

gova skupna vrednost ne presega 8.000 EUR. Če skupna
vrednost posameznega pravnega posla presega 8.000 EUR,
mora krajevna skupnost pridobiti predhodno soglasje župana,
sicer je takšen pravni posel ničen.
(2) Iz določila iz 1. odstavka tega člena so izvzeti pravni
posli, ki se nanašajo na promet nepremičnin. Za njih je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje.
(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti je pristojen za
izbor izvajalcev, storitev in nabavo materiala za realizacijo finančnega načrta in programa dela, če svet krajevne skupnosti
ne določi, da bo sam izvajal izbor izvajalcev.

6. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

(1) Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti
se določi na podlagi Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško.
(2) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih
skupnosti.
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(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Krško v letu
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
23. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-234/2018-O802
Krško, dne 31. januarja 2019
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

METLIKA
259.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o povračilu stroškov šolskega prevoza
otrokom s posebnimi potrebami v Občini
Metlika

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,

Stran
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65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 56. člena Zakona o
osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16
– ZOFVI-L) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 3. redni seji
dne 24. 1. 2019 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o povračilu
stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi
potrebami v Občini Metlika
1. člen
V Pravilniku o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami v Občini Metlika (Uradni list RS,
št. 89/12; v nadaljevanju: pravilnik) se v 3. členu doda nov
sedmi odstavek, ki se glasi:
»Če otrok zaradi zdravstvenih razlogov dejansko ne more
sam uporabljati sredstva organiziranega posebnega prevoza,
lahko občina v sodelovanju z zavodom na tem prevozu organizira in financira stroške spremljevalca, če bi se to izkazalo za
ekonomsko upravičeno.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena pravilnika se beseda »osmih«
nadomesti z besedo »petnajstih«.
3. člen
Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2019 dalje.
Št. 600-2/2012
Metlika, dne 24. januarja 2019
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

260.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 –
ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 38. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 8. in 19. člena
Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski
svet Občine Metlika na 3. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu
1. člen
Cena storitve programa pomoči družini na domu znaša:
– ekonomska cena storitve 16,33 EUR na efektivno uro,
– cena storitve za uporabnika 5,47 EUR na efektivno uro,
– subvencija občine 10,86 EUR na efektivno uro.
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2. člen
Cena storitve za delo v nedeljo znaša:
– ekonomska cena storitve 22,86 EUR na efektivno uro,
– cena storitve za uporabnika 7,66 EUR na efektivno uro,
– subvencija občine 15,20 EUR na efektivno uro.
3. člen
Cena storitve za delo na dan državnega praznika ali dela
prostega dne znaša:
– ekonomska cena storitve 24,50 EUR na efektivno uro,
– cena storitve za uporabnika 8,18 EUR na efektivno uro,
– subvencija občine 16,32 EUR na efektivno uro.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2019 dalje.
Št. 122-1/2019
Metlika, dne 24. januarja 2019
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

261.

Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih
programov v javnem vrtcu v Občini Metlika

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, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Zakona za uveljavljanje
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, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl.
US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter
16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je
Občinski svet Občine Metlika na 3. redni seji dne 24. januarja
2019 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno varstvenih programov
v javnem vrtcu v Občini Metlika
1. člen
Cene vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v
Občini Metlika znašajo mesečno na otroka:
Program

Ekonomska
cena
programa

Dnevni
strošek
živil

Celodnevni program – oddelek
prvega starostnega obdobja

490,97

1,57

Celodnevni program – oddelek
drugega starostnega obdobja

345,71

1,57

2. člen
Za dneve, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Metlika po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno v
poletnih mesecih, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka
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Št.

najmanj en in največ dva meseca v času od 1. junija do
30. septembra.
Prav tako lahko starši na podlagi ustreznega zdravniškega
dokazila uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka zaradi bolezni, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v
trajanju najmanj en mesec in največ dva meseca v tekočem letu.
Starši plačajo rezervacijo za počitniške odsotnosti in odsotnosti zaradi bolezni v višini 50 % višine njihovega plačilnega
razreda. Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko
ceno programa krije Občina Metlika.
To določilo velja le za starše otrok, za katere je Občina
Metlika po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa,
za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike
med ceno programa in plačilom staršev.
Pravico do uveljavljanja rezervacij v breme proračuna
Občine Metlika imajo tudi starši s stalnim prebivališčem na območju Občine Metlika, katerih otroci so vključeni v javne vrtce
v drugih občinah v Sloveniji, če jo je skladno z odločitvami teh
občin možno uveljavljati.
4. člen
Staršem pripada pravica do znižanega plačila za vrtec od
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. V primeru, da
je otrok vključen v vrtec med mesecem in starši iz upravičenih
razlogov niso mogli oddati vloge v preteklem mesecu, temveč
so vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim
pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve
otroka v vrtec. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za
program vrtca, vrtec poračuna višino plačila od datuma vključitve.
5. člen
Starši so dolžni plačevati ceno programa, v katerega je
vključen njihov otrok do konca šolskega leta.
6. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
prične veljati 1. 2. 2019. Z začetkom veljavnosti tega sklepa

Oznaka odjemnega mesta
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preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika št. 602-3/2017 z dne 4. 7.
2017.
Št. 602-3/2018
Metlika, dne 24. januarja 2019
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

262.

Sklep o spremembi Sklepa o ugašanju in delni
nočni redukciji javne razsvetljave na območju
Občine Metlika

Na podlagi 5. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07,
62/10 in 46/13) ter 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 3. redni seji
dne 24. 1. 2019 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o ugašanju in delni
nočni redukciji javne razsvetljave na območju
Občine Metlika
1. člen
Prvi člen Sklepa o ugašanju in delni nočni redukciji javne razsvetljave na območju Občine Metlika (Uradni list RS,
št. 41/15, 86/15 in 51/16) se pri odjemnih mestih OJR Podzemelj – mrliška vežica, OJR Zemelj, OJR Otok, OJR Gornji Suhor, OJR Dolnji Suhor, OJR Hrast, OJR Ravance in OJR Dole
spremeni, tako da po novem glasi:

Ugašanje/redukcija (U/R)

Lokacija delovanja

Ura ugašanja/redukcije

R

Državna cesta

23.00–05.00

R

Občinska cesta

23.00–05.00

OJR Zemelj

R

Občinska cesta

23.00–05.00

OJR Otok

R

Občinska cesta

23.00–05.00

OJR Gornji Suhor

R

Občinska cesta

23.00–05.00

R

Državna cesta

23.00–05.00

R

Občinska cesta

23.00–05.00

R

Državna cesta

23.00–05.00

R

Občinska cesta

23.00–05.00

OJR Ravnace

R

Občinska cesta

23.00–05.00

OJR Dole

R

Občinska cesta

23.00–05.00

OJR Podzemelj – mrliška vežica

OJR Dolnji Suhor

OJR Hrast

2. člen
O ugašanju in delni nočni redukciji javne razsvetljave na
območju Občine Metlika v bodoče odloča občinska uprava
Občine Metlika v soglasju s svetom mestne oziroma krajevne
skupnosti.
3. člen
V ostalih določbah se sklep ne spreminja.

Stran

588 /

Št.

8 / 7. 2. 2019

Uradni list Republike Slovenije

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-6/2015-29
Metlika, dne 24. januarja 2019

3.400

73

–

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

–

721 Prihodki od prodaje zalog

–

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premož.

–

PREJETE DONACIJE

–

731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.825.231

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.825.231

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.651.930

40

TEKOČI ODHODKI

1.642.608

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

198.595

401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost

ODLOK
o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2019

402 Izdatki za blago in storitve

30.980
1.340.023

403 Plačila domačih obresti

18.010

409 Rezerve

1. SPLOŠNA DOLOČBA

41

TEKOČI TRANSFERI

55.000
1.727.329

410 Subvencije

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Podčetrtek za leto 2019
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

42

2. člen

43

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v
naslednjih zneskih:
V EUR
Proračun
leta 2019

18.000

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

969.450

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

140.639

413 Drugi tekoči domači transferi

599.240

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.194.493

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.194.493

INVESTICIJSKI TRANSFERI

87.500

430 Investicijski transferi

87.500

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

V.

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

VI.

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

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

6.561.925

C.

RAČUN FINANCIRANJA (VII.-VIII.)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.736.694

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

DAVČNI PRIHODKI

3.508.774

50

ZADOLŽEVANJE

700 Davki na dohodek in dobiček

–90.005

–

–
–

2.623.904

500 Domače zadolževanje

–

703 Davki na premoženje

302.900

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

165.915

704 Domači davki na blago in storitve

581.970

55

706 Drugi davki
71

675.620

KAPITALSKI PRIHODKI

730 Prejete donacije iz domačih virov

Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto
2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4
in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek
(Uradni list RS, št. 54/10, 17/16) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 3. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel

70

–

714 Drugi nedavčni prihodki
72

PODČETRTEK

Skupina/Podskupina kontov

3.500

712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

263.

711 Takse in pristojbine

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

–

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

1.227.920

IX.

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

545.400

X.

PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA

165.915
– 255.920
255.920

Uradni list Republike Slovenije
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 kontov in načrta razvojnih
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Podčetrtek
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in programi.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določeni s proračunom. V imenu Občine Podčetrtek se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene porabe
določeni v zakonu o izvrševanju proračuna. Dogovarjanje o
predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju
predplačil ter na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, oziroma župana.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih
sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev
upoštevati določila zakona o javnem naročanju in uredbe o
enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo
preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk, ki jih s
sklepom določi župan.
Med izvrševanjem proračuna Občine Podčetrtek se lahko
odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za
izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
prejemka proračunskih sredstev ali načina izvedbe projekta.
Nov konto se odpre v okviru že obstoječe proračunske postavke.
Pristojnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, razen
krajevnih skupnosti, izvršuje župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
Pristojnosti krajevnih skupnosti izvršujejo predsedniki
svetov krajevnih skupnosti.
4. člen
(namenski odhodki in prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom, ki se uporabljajo za namen, določen v tem
zakonu
2. prihodki krajevnih skupnosti (najemnine za grobove in
najemnine za poslovne prostore)
3. izvirni del prihodkov iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4. prihodki turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje
razvoja turizma
5. prihodki takse za obremenjevanje voda
6. prihodki drugih ekoloških taks
7. prihodki iz naslova poslovanja stanovanjskega področja.
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Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v tekočem letu, razen pravic porabe sredstev, ki jih neposredni proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se
prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.
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 področji proračunske porabe v okviru posameznega neposrednega
PU odloča na predlog predlagatelja župan oziroma v primeru
ožjih delov predsednik sveta KS.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
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 – kontih v sprejetem proračunu.
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 2020 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % 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
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) 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 župana, ki o tem poroča občinskemu svetu
na naslednji seji.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini
50.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
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(splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje
posameznih namenov, ki jih ob spreminjanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko
oblikujejo največ v višini 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov. Višini splošne proračunske rezervacije je določena
v posebnem delu proračuna.
O namenu uporabe sredstev splošne proračunske rezervacije v višini, določeni v posebnem delu proračuna, odloča
župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 450 EUR odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga, o čemer poroča občinskemu svetu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V letu 2019 se občina ne namerava dodatno zadolževati.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o
najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5 % sprejetega
proračuna, kar pa mora biti odplačano do konca proračunskega
leta, oziroma za EU projekte, do višine že odobrenih EU sredstev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih soustanoviteljica je Občina Podčetrtek, v letu 2019 ne
sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2020)
V obdobju začasnega financiranja Občine Podčetrtek v
letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2019.
Št. 032-0001/2019-1
Podčetrtek, dne 28. januarja 2019
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

264.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini
Podčetrtek

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-D, 11/11,

Uradni list Republike Slovenije
28/11 – odl. US, 98/13) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek
(Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 3. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Podčetrtek
I.
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom
za volitve župana in list kandidatov za Občinski svet Občine
Podčetrtek.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
III.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko
povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
IV.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člana
občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za člane
v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljen glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz finančnega poročila preko portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v
nadaljnjem besedilu: AJPES).
V.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR
za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na
ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov le za
dobljene glasove, pridobljene na ponovnem glasovanju.
VI.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
delno povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine
Podčetrtek v roku 30 dni po oddaji in objavi finančnega poročila
o kampanji preko portala AJPES.
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
VIII.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 32/10).
Št. 032-0001/2019-3
Podčetrtek, dne 28. januarja 2019
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

Uradni list Republike Slovenije
265.

Sklep o ukinitvi družbene lastnine
v splošni rabi na nepremičnini
v k. o. 1219 – Sodna vas

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine
Podčetrtek na 3. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel

SKLEP
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
na nepremičnini v k. o. 1219 – Sodna vas
1.
S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splošni rabi
na nepremičnini, parc. št. 506/2, površine 184 m2, k. o. 1219
– SODNA VAS. Za navedeno parcelo se vpiše lastninska pravica za Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek,
matična številka 5883997 000.
2.
Pristojno Okrajno sodišče na predlog Občine Podčetrtek,
Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vpiše v zemljiško knjigo
lastninsko pravico Občine Podčetrtek na zemljišču, ki je navedeno v 1. točki tega sklepa.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občina Podčetrtek, bo za navedeno nepremičnino sklenjen pravni posel po
postopku in na način, ki ga določajo predpisi.
številka
pripombodajalec
pripomba podana
datum
povzetek pripombe
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3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2019-6
Podčetrtek, dne 28. januarja 2019
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

ŠENTJUR
266.

Stališče do pripomb in predlogov na dopolnjen
osnutek Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za izvedbo suhega
zadrževalnika Lokarje (EUP ŠE23/1)

Na podlagi 60. člena v povezavi s šestim odstavkom
50. člena Zakona v prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni
list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP) je
Občina Šentjur proučila pripombe in predloge javnosti in zavzela

STALIŠČE
do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za izvedbo suhega zadrževalnika Lokarje
(EUP ŠE23/1)
V času javne razgrnitve, od 21. 3. 2018 do 23. 4. 2018,
je bila na dopolnjen osnutek OPPN pridobljena naslednja pripomba oziroma vprašanje:

1.
/
pisno – elektronska pošta
23. 4. 2018
Navedba (citirano):
Jutri poteče javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za suhi zadrževalnik Lokarje (EUP
ŠE23/1). Sem lastnik nekaterih zemljišč, ki ležijo v vplivnem območju-preplavitvi zaradi izvedbe ukrepov iz OPPN
v sedanji obliki (iz prikaza v OPPN sklepam, da so vplivi zaznani na mojih parcelah št. 675/5, 676/7, 676/9 vse
k.o. 1134 Zlateče). Iz povzetka za javnost in dokumentacije, ki je bila na voljo za pregled, določenih podatkov, ki
me kot lastnika zemljišč zanimajo, nisem dobil. V zvezi z OPPN imam naslednja vprašanja/pripombe:
1.1. Nikjer ni razvidnega poplavnega stanja ter primerjave za obstoječe in nameravano stanje na Dolah
oziroma Trnovcu ter ožji okolici (to je gorvodno od sotočja Križničevega vira in Pešnice). Ali je bila
hidrološko hidravlična analiza za ta del opravljena? V OPPN je prikazan le doseg pri max ojezeritvi
za Q100 in Q5000, niso pa prikazane poplavne površine z upoštevanjem preplavitve omenjenih dveh
potokov. Pošteno bi bilo, da izdelovalec na celotnem območju OPPN poplavne razmere bolje predstavi
in argumentira, sploh vpliv predvidene max ojezeritve na poplavne razmere potokov.
1.2. Glede na dosegljive podatke menim, da smernice DRSV Celje niso bile v celoti upoštevane. To velja
predvsem za tiste postavke, ki zahtevajo, da se poplavnih razmer oziroma poplavne ogroženosti
obstoječi poselitvi ne sme poslabševati. Predvidena kota ojezeritve pri Q100 je namreč 264,00 m
n.m. Groba preverba dosega te ojezeritve (doseg glede na javno dostopen Lidar posnetek iz portala
eVode) kaže, da je vpliv v strugi potoka Križničev vir zaznan še cca 220 m gorvodno od mosta v Dolah
in gorvodno obstoječe poselitve. Tam je majhen zaselek hiš. Kaj to pomeni za njihovo poplavno (ne)
varnost? Podobno velja za zajezbo v strugi Pešnice, ki je glede na grobo preverbo zaznana še cca 140 m
gorvodno od mosta na cesti Trnovec–Primož. Tam stoji stanovanjski objekt, kakšen vpliv ima ta zajezba
nanj? Pri Q5000 je vpliv glede na Lidar posnetek zaznan še bistveno dlje.
1.3. Ali so bile za območje OPPN izdelane karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti
za obstoječe in nameravano stanje in če, kje jih je mogoče videti? Ali ima uporaba Q5000 podlago v
kakšnem aktu?
1.4. V vplivnem območju ukrepov iz OPPN nismo vsi lastniki parcel kmetje. Iz prikaza dokumentacije
OPPN je razvidno, da vse moje parcele ležijo na skrajnem robu dosega zajezitve zaradi pregrade za
nameravano stanje pri Q5000 oziroma Q100, nobena parcela pa pri tem ni popolnoma poplavljena. S tem
se ekonomska vrednost mojega zemljišča zmanjša in a priori onemogoči kakršen koli morebiten poseg
iz vidika gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Glede na to, da moje parcele ležijo neposredno
ob obstoječi prometnici obstajajo tudi interesi za vlaganja v različne gospodarske in negospodarske
dejavnosti, kar mora biti tudi v interesu občine. V kolikor dovolim posege predvidene v OPPN pri katerih
bodo vplivi posegali na moje parcele, pričakujem, da se mi tam dovoli morebitna gospodarska ali
negospodarska dejavnost (gradnja ...) ob izvedbi ustreznih omilitvenih ukrepov znotraj meja mojih parcel.
V nasprotnem primeru se z izvedbo OPPN, kjer bo vpliv segal na moje parcele, ne strinjam.
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1.1. Odgovor / obrazložitev:
V sklopu elaborata »Izdelava kart razredov poplavne nevarnosti in z njimi povezane erozijske nevarnosti
za potrebe priprave OPN Občine Šentjur«, št. proj.: 132/12, julij 2012, Hidrosvet d.o.o., je bila izvedena
hidravlična analiza obstoječega stanja do konca poselitve v Šentjurju (do Benjaminove ulice). Na podlagi
te študije je bilo ugotovljena potreba po izvedbi suhega zadrževalnika na vodotoku Pešnica.
V sklopu izdelave strokovnih podlag za umestitev suhega zadrževalnika je bila izdelana tudi hidrološko
hidravlična študija »Suhi zadrževalnik Lokarje na Pešnici v Šentjurju« faze IDZ, št. proj.: 103/16,
marec 2016, Hidrosvet d.o.o. V navedeni dokumentaciji je bila temeljito obravnavana lokacija suhega
zadrževalnika s prikazom gladin poplavitve Q100 in Q5000. Tako je bilo ugotovljeno, da za Q5000 objekti
niso v območju poplavitvenega dosega.
Karte poplavnih nevarnosti – globine in razredi so objavljeni na spletnih portalih (denimo portal atlas voda).
1.2. Odgovor / obrazložitev:
V sklopu elaborata 132/12 je bilo analizirano območje kot je navedeno v točki 1.1. Vse upoštevane
prispevne površine vodotokov, niso izkazale stanja poplavitvene nevarnosti pri max. poplavitvi oziroma
ojezeritvi območja obravnave.
Pristojno ministrstvo in Direkcija RS za vode sodeluje kot nosilec urejanja prostora pri pripravi predmetnega
prostorskega akta kakor tudi v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Vse strokovne podlage ter kasnejša izvedba zadrževalnika temelji na določilih Zakona o vodah (Uradni
list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15).
Postopek v celoti upošteva vse smernice in določila pristojnih nosilcev urejanja prostora kamor spada
tudi Direkcija RS za vode.
1.3. Odgovor / obrazložitev
Izdelane strokovne podlage so navedena v predhodnih odgovorih. Doseg Q5000 je običajna maksimalna
projektirana kota suhih zadrževalnikov in pregrad, za izdelavo kart poplavnih nevarnosti pa je običajna
kota Q500 za ojezeritev in Q500 za vodotoke, skladno s področno zakonodajo in ostalimi tehničnimi
smernicami.
1.4. Odgovor / obrazložitev
Na podlagi Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13)
je območje parcelnih številk 675/5, 676/7, 676/9, k.o. 1134 – Zlateče, zavedeno delno kot območje
stavbnega zemljišča, delno kot območje kmetijskega zemljišča. Enota urejanja prostora (EUP) kjer se
nahaja del parcelne številke 676/9, k.o. 1134 – Zlateče je DL3/3, s podrobno namensko rabo CDo – druga
območja centralnih dejavnosti.
Parcelni številki 675/5 in 676/7, k.o. 1134 – Zlateče pa se nahajata v območju odprtega prostora EUP
SOB15. Podrobna namenska raba zemljišč je K1 – najboljša kmetijska zemljišča.
Potrebno je pojasniti, da je gradnja objektov, mogoča izključno na območju stavbnih zemljišč, ki se
izkazujejo po podrobni namenski rabi znotraj posameznih EUP.
Tako je na obravnavanem območju pripombodajalca mogoča gradnja ali rekonstrukcija legalno zgrajenih
objektov izključno na območju EUP DL3/3. Na območju kmetijskih zemljišč gradnja ni mogoča. Prav
tako so navedena kmetijska zemljišča visoke bonitetne vrednosti (66), kar govori o tem, da ni mogoče
razmišljati o spremembi namembnosti osnovne namenske rabe.
Ekonomska vrednost zemljišč se z izgradnjo suhega zadrževalnika visokih voda Lokarje ne spreminja.
Kmetijska zemljišča po sedanjem OPN ostajajo enako uporabna za kmetijsko pridelavo. V primeru
poplavitvene dobe Q5000 in morebitnega poslabšanja kvalitete kmetijskih zemljišč je Občina Šentjur v
postopku priprave OPPN izdelala »Študijo predhodnih analiz lastnosti tal in snovi v tleh na razlivni površini
predvidenega suhega zadrževalnika Lokarje v Občini Šentjur«, ki jo je izdelala Univerza v Ljubljani,
Biotehnična fakulteta. Katedra za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora in ekonomiko ter
razvoj podeželja (marec 2017). Na podlagi primerjav po morebitni poplavitvi in izkazov analiz navedene
študije bo možno primerjanje in ocena poslabšanja kvalitete kmetijskih zemljišč. Študija vsebuje tudi
načrt monitoringa tal, ki obravnava vse dejavnike z vidika onesnaženosti, fizikalne degradacije tal in
pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč.
Občina kot pripravljavec prostorskega akta, skladno z vsemi pridobljenimi soglasji posameznih nosilcev
urejanja prostora nima zadržkov pri izvedbi OPPN v kolikor so zagotovljeni vsi pogoji, ki so jih navedli
posamezni nosilci urejanja prostora.
Št. 430-0017/2015(261)
Šentjur, dne 7. junija 2018
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

267.

Stališča do pripomb in predlogov na javno
razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
Občine Šentjur – izvedbeni del – sprememba
št. 1 (SD OPN – ID št.1) z okoljskim poročilom

Na podlagi 60. člena, v povezavi s šestim odstavkom
50. člena, Zakona o prostorskem načrtovanju – 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, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) je Občina Šentjur
proučila pripombe in predloge javnosti ter zavzela
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STALIŠČA
do pripomb in predlogov na javno razgrnjen
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur
– izvedbeni del – sprememba št. 1
(SD OPN – ID št.1) z okoljskim poročilom
V času javne razgrnitve, od 24. septembra 2018 do 24.
oktobra 2018, so bile na dopolnjen osnutek SD OPN – ID št.1
pridobljene naslednje pripombe in predlogi:
številka

1

pripombodajalec

/

pripomba podana

pisno v času javne razgrnitve

datum pripombe

24. 10. 2018

Pripomba/ povzetek
pripombe

Pripomba 1.1.
V tekstualnem delu dokumenta Neuradno prečiščeno besedilo z označenimi spremembami (odlok_
sdipnSentjur_st_1_september_2018 _neuradno_precisceno_besedilo.docx) naj se črtajo popravki
v prvem in v četrtem odstavku 104. člena, ki niso predmet obravnave v tem postopku. Pojasnilo:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za Energijo je v prvem mnenju k osnutku nameravanih
sprememb in dopolnitev, v dokumentu št. 350-3/2016-245, dne 18. 10. 2016, podalo opozorilo: "V
preteklosti je bila podeljena rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine tudi na pridobivalnem
prostoru Hrastje, vendar je koncesionarju rudarska pravica ugasnila."
Za pridobivalni prostor kamnoloma Hrastje je podeljena in še vedno veljavna koncesija št. 354-14-227/1
z dne 5. 1. 2002 in njenim Aneksom št. 1 z dne 8. 12. 2006 podaljšana do leta 2021. Torej še ni
prenehala, prav tako pa ni ugasnila rudarska pravica, ki obstaja vse do izteka Koncesijske pogodbe
(oziroma Aneksa). Takšno stališče je enkrat že zavzelo Upravno sodišče RS, in sicer v sodbi, opr.
št. IV U 155/2017 z dne 15. 6. 2018, sedaj pa o tem vprašanju na podlagi vložene tožbe z dne 11. 9.
2018 ponovno odloča isto sodišče v upravnem sporu opr. št. IV U 146/2018. Kamnolom je redno
pregledan s strani pristojne rudarske inšpekcije. V teku so sodni postopki.
Pripomba 1.2.
Moj predlog je, da se ne bi s sprejetjem sedaj objavljene spremembe OPN, pred pravnomočno
zaključenimi postopki – ki so v teku (zaradi zaščite zakonitosti), posegalo v že pridobljene pravice,
ki so bile nosilcu rudarske pravice in koncesije podeljene v pravnomočnih upravnih postopkih. Zato
predlagam, da se v prvem odstavku 104. člena kjer je navedeno: "Za obstoječi kamnolom EUP HR7
Hrastje1 je predvidena sanacija kamnoloma", to besedilo črta iz vsebine.
V prvem odstavku 104. člena naj ostane zapisano: ”Območja EUP z oznakami DO12, HR7, LŽ10 in
PT2 so namenjena izkoriščanju mineralnih surovin.
Pripomba 1.3.
104. člen naj vsebuje cilje rabe mineralnih surovin in naj vsebuje dopustnost raziskovanja mineralnih
surovin na celotnem območju občine. Prav tako naj se ob izkazanem interesu za izkoriščanje
pretehta in smotrno določi območja za namen izkoriščanja mineralnih surovin. Poleg tega je nujno,
da se preprečuje možna razvrednotenja teh območij, saj so potrebe in povpraševanje po mineralnih
surovinah v naši občini zelo velike, prav tako se z mineralnimi surovinami oskrbuje tudi sosednje
občine.
Pripomba 1.4.
V naslovu 104.a člena ”Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za EUP HR7 za sanacijo kamnoloma
Hrastje” je termin sanacija neustrezen, zato naj se v skladu z določili Zakona o rudarstvu (Uradni list
RS, št. 14/14) ustrezno popravi. Sanacija je le en del pri izkoriščanju mineralnih surovin.
(2. člen ZRud-1, pomen izrazov)
Smiseln bi bil zapis: ”Podrobni prostorski izvedbeni pogoji za EUP HR7 za ureditev območja
kamnoloma Hrastje".
Pripomba 1.5.
Vsebina 104.a člena naj se uskladi tudi z vsebino veljavne rudarske tehnične dokumentacije za
obstoječi pridobivalni prostor znotraj območja EUP HR7 in z veljavnimi predpisi za področje rudarstva
in okolja. Upoštevajo naj se pojmi navedeni v zakonskih določilih (ZRud-1-UPB3, GZ ipd.), opredelijo
naj se tehnično, brez subjektivnih navedb.
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1.1 Pripomba se delno upošteva.
V skladu s pripombo se uskladi določilo prvega (1) odstavka 104. člena tako, da se glasi:
»(1) Območja EUP z oznakami DO 12, HR 7, LŽ 10, SK9 in TP 2 so namenjena izkoriščanju mineralnih
surovin. Država je podelila rudarsko pravico za izkoriščanje mineralne surovine kamnolomu Žusem,
Žamerk, Zelence in za del območja kamnoloma Hrastje.«
Določilo četrtega (4) odstavka ostane nespremenjeno.
1.2 Pripomba se upošteva.
Zadnji stavek prvega (1) odstavka 104. člena, ki se glasi: »Za obstoječi kamnolom HR 7 Hrastje je
predvidena sanacija kamnoloma.« se črta.
1.3 Pripomba se smiselno upošteva.
Kamnolom Sotensko pod Kalobjem SK 9 se opredeli v 104. členu, črta pa se določilo 162. člena
odloka, ki se glasi:
»Območje z oznako EUP SK 9 v Sotenskem pod Kalobjem:
Ne glede na določila 14. člena tega odloka (glede na namensko rabo določeno za EUP) se na
navedeni lokaciji pristopi k sanaciji nelegalnega kopa (brez nadaljnjega izkoriščanja mineralnih
surovin).«
1.4 Pripomba se upošteva.
Naslov 104.a člena se uskladi s podano pripombo.
1.5 Pripomba se upošteva.
Določila posameznih poglavij v 104.a členu se dopolnijo in uskladijo z veljavnimi predpisi za področje
rudarstva in okolja, prav tako se uskladijo tudi pojmi kot jih uporablja predpis.

Št. 350-0001/2016-(261)
Šentjur, dne 23. januarja 2019
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

268.

Stališča do pripomb in predlogov na ponovno
javno razgrnjen dopolnjen osnutek
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
industrijske cone Šentjur za območje EUP
z oznako ŠE 119 z okoljskim poročilom

Na podlagi 60. člena, v povezavi s šestim odstavkom
50. člena, Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10

številka
pripombodajalec
pripomba podana
datum pripombe
Pripomba/ povzetek
pripombe

– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2)
je Občina Šentjur proučila pripombe in predloge javnosti ter
zavzela

STALIŠČA
do pripomb in predlogov na ponovno javno
razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega
podrobnega prostorskega načrta industrijske
cone Šentjur za območje EUP z oznako ŠE 119
z okoljskim poročilom
V času ponovne javne razgrnitve, od 12. oktobra 2018
do 12. novembra 2018, je bila na dopolnjen osnutek OPPN
IC Šentjur za območje EUP z oznako ŠE 119 pridobljena ena
pripomba, in sicer:

1
/
pisno v času ponovne javne razgrnitve
7. 11. 2018
1.1./ 1. Potek razbremenilnega kanala Loka je neustrezen na območju križišča regionalne ceste (RC III –
681) in javne poti (JP 897600). Korigirati ga je potrebno na način, da se z radijem kanala v največji možni
meri približa križišču. S tem se pridobijo večje površine za pozidavo na južnem delu FCF.
1.2./ Korigirati je potrebno dostop do funkcionalne celote FCF na način, da se ukine dostopna pot do FeF3
in se ga nadomesti z dostopom z regionalne ceste vzhodno od križišča med regionalno cesto in javno
potjo (JP 897600).
1.3./ Vzdolž regionalne ceste južno od FCF in javne poti (JP 897600) je potrebno umestiti še kolesarsko
stezo in pločnik za pešce ter predvideti površine za zasaditev dreves (minimalne širine 1,2 m).
1.4./ Na podlagi HH študije in okoljskega poročila se na območju funkcionalne celote FCB vzdolž Voglajne
predvidi terasasto preoblikovanje terena za potrebe vzpostavitve nadomestnega habitata in razširitve
pretočnosti vodotoka. S tem se na območju FCB zmanjša poplavna ogroženost. Ostale površine znotraj
FCB razen Fe B1 in Fe B2 se nameni zelenim površinam na katerih se dopustijo infrastrukturni objekti in
morebitni dodatni vodnogospodarski ukrepi, oboje na način, da se ne zmanjšuje volumen razlivnih povšin.
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704 Domači davki na blago
in storitve

78.500,00

706 Drugi davki

15.000,00

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

ŠKOCJAN

712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

Odlok o proračunu Občine Škocjan
za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US,
76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10
Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.), 110/11
– ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFis, 96/15 – ZIPRS1617) ter
15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je
Občinski svet Občine Škocjan na 2. seji dne 29. 1. 2019 sprejel

714 Drugi nedavčni prihodki
72

73

74

ODLOK
o proračunu Občine Škocjan za leto 2019
1. SPLOŠNA DOLOČBA

773.705,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

773.705,00

PREJETE DONACIJE

6.000,00

730 Prejete donacije iz domačih
virov

6.000,00

TRANSFERNI PRIHODKI

318.486,00

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

1.246.00,00

1.251.369,00

400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim

378.930,00

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

2

I.

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

6.185.950,76

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.841.759,76

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

2.530.583,00

700 Davki na dohodek in dobiček

2.259.973,00

70

703 Davki na premoženje

42

v EUR

1

43

3

177.110,00

1.564.486,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

7.028.570,00

41

Proračun
za leto 2019

1.127.043,28

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+404+409)

2. člen

Konto Naziv konta

21.000

KAPITALSKI PRIHODKI (722)

409 Rezerve

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

3.600,00
11.696,48

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

S tem odlokom se za Občino Škocjan za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

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

147.837,00

40

(vsebina odloka)

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

1.311.176,76

II.

1. člen

A.

595

1.1./ Pripomba se upošteva.
1.2./ Pripomba se upošteva.
1.3./ Pripomba se upošteva.
1.4./ Pripomba se upošteva.

Št. 430-15/2017(261)
Šentjur, dne 10. decembra 2018

269.

Stran

III.

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

61.010,00
781.429,00
30.000,00
1.431.800,00

410 Subvencije

143.500,00

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

894.400,00

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

105.000,00

413 Drugi tekoči domači transferi

288.900,00

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

4.237.010,00

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

4.237.010,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430+431)

108.391,00

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

97.000,00

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

11.391,00

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.)

1.158.590,76

Stran
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B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

440 Dana posojila
VI.

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

0

– prihodki od komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za
izgradnjo nove komunalne infrastrukture,
– transferni prihodki države iz naslova sofinanciranja projektov, ki se uporabijo za izvajanje investicij – projektov, za
katere so bila sredstva pridobljena,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij.
5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika
(v nadaljevanju: predlagatelji FN) so:
– občinski svet,
– nadzorni odbor,
– župan,
– občinska uprava.

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

501.117,00

6. člen

500 Domače zadolževanje

501.117,00

(dodatno pridobljena namenska sredstva)

ODPLAČILA DOLGA (550)

41.497,76

550 Odplačila domačega dolga

41.497,76

IX.

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

–383.000

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

459.619,24

XI.

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

842.619,24

XII.

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

Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva
razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena
ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre
nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega
člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v
proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa
in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.

383.000,00

VIII.

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 ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk
oziroma kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Škocjan.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta oziroma podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih
financah, tudi naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporablja
za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja,
ki se uporablja za nakup novega stvarnega premoženja,
– prihodki iz naslova požarne takse, ki se namenijo za
sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– prejete donacije, ki se uporabijo za namen, za katerega
so bila pridobljena,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izvajanje investicij – projektov na področju ravnanja z odpadno vodo,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za izvajanje investicij – projektov
na področju zbiranja in ravnanja z odpadki,

7. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča
občinski svet)
Na predlog župana občinski svet lahko neomejeno odloča
o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela
proračuna.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča župan)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno odloča
o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske
porabe, v kolikor se prerazporeditev nanaša na isti projekt.
Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med in v okviru področij proračunske
porabe znotraj finančnega načrta posameznega predlagatelja
v posebnem delu proračuna. Posamezno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne sme presegati 30 % področja
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 2019 in njegovi realizaciji.
9. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odločajo
predlagatelji FN)
Predlagatelji finančnega načrta lahko prerazporejajo pravice porabe med konti v okviru proračunske postavke. Pri
tem se ne smejo spreminjati vrednosti posameznih projektov
oziroma programov.
10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov
ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do
30 % vrednosti projekta ali programa. O spremembi vrednosti
projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vrednost
iz prejšnjega odstavka, odloča občinski svet. Novi projekti se
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uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo s sklepom potrdi župan občine,
in sicer Dokumente identifikacije investicijskih projektov – DIIP
ter Novelacije investicijskih programov. Občinski svet s sklepom
potrdi Investicijske programe – IP in Predinvesticijske zasnove
– PIZ (v primeru potrebne prijave na javne razpise za pridobitev
nepovratnih sredstev jih lahko potrdi župan, občinski svet pa jih
naknadno potrdi na prvi naslednji seji občinskega sveta).
11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu
za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so
zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2019 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2020 do višine 60 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2019;
– za leto 2021 do višine 40 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2019.
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 za študije, idejne zasnove,
investicijsko dokumentacijo in drugo osnovno dokumentacijo,
ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena prav tako
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
predlagatelja finančnega načrta.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
12. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna)
Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna
se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
V skladu s tem zakonom se občina lahko pogodbeno
dogovori za krajše plačilne roke, če doseže nižjo pogodbeno
ceno (popust za predčasno plačilo).
Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana
in če je dosežen popust s strani izvajalca, dobavitelja oziroma
prejemnika sredstev.

Št.

Stran

597

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne
višine 500,00 EUR.
Obseg sredstev se v primeru, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroškov dveh
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu,
v tekočem letu dolga ni možno ponovno odpisati.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do
višine 501.117,00 EUR.
O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči
o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.
16. člen
(proračunska rezervacija)
Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 10.000,00 EUR.
O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z
zakonom odloča župan.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Škocjan v letu
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0009/2018
Škocjan, dne 29. januarja 2019
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

13. člen
(proračunski sklad in proračunska rezerva)
Proračunski sklad je:
– proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini
20.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000,00 EUR
župan in o tem s pisnimi poročili dvakrat letno obvešča občinski
svet.

8 / 7. 2. 2019 /

270.

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto
2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US,
76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10

Stran
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Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.), 110/11 –
ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15)
je Občinski svet Občine Škocjan na 2. seji dne 29. 1. 2019
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Škocjan za leto 2020

74

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+404+409)

1.233.047,76

400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim

398.238,76

402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
41

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
42

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

Konto Naziv konta

v EUR

2

I.

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

5.108.734,08

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.836.048,08

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

2.525.583,00

700 Davki na dohodek in dobiček

2.259.973,00

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

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

177.110,00
78.500,00
10.000

148.337,00
3.600,00

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

21.000,00

KAPITALSKI PRIHODKI (722)

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

1.125.828,08
0
0
0

PREJETE DONACIJE

3.000,00

730 Prejete donacije iz domačih
virov

3.000,00

66.180,00
738.629,00
30.000,00
1.386.104,00

410 Subvencije

113.500,00

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

916.500,00

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

80.000,00
276.104,00

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

3.459.270,00

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

3.459.270,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430+431)

128.391,00

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

117.000,00

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

11.391,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

440

Dana posojila

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

1.310.465,08

11.700,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

3

712 Denarne kazni

714 Drugi nedavčni prihodki
72

43

Proračun
za leto 2020

1

70

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

413 Drugi domači transferi

2. člen

750.00,00
6.206.812,76

1. člen
S tem odlokom se za Občino Škocjan za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

519.686,00

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost

(vsebina odloka)

1.269.686,00

II.

1. SPLOŠNA DOLOČBA

A.

TRANSFERNI PRIHODKI

VIII.

1.216.896,32

0
101.117

500 Domače zadolževanje

101.117

ODPLAČILA DOLGA (550)

73.038,32

550 Odplačila domačega dolga

73.038,32

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

28.078,68

XI.

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

1.098.078,68

XII.

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

1.070.000,00

–1.070.000,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
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podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk
oziroma kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Škocjan.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta oziroma podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih
financah, tudi naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporablja
za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja,
ki se uporablja za nakup novega stvarnega premoženja,
– prihodki iz naslova požarne takse, ki se namenijo za
sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– prejete donacije, ki se uporabijo za namen, za katerega
so bila pridobljena,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izvajanje investicij – projektov na področju ravnanja z odpadno vodo,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za izvajanje investicij – projektov
na področju zbiranja in ravnanja z odpadki,
– prihodki od komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za
izgradnjo nove komunalne infrastrukture,
– transferni prihodki države iz naslova sofinanciranja projektov, ki se uporabijo za izvajanje investicij – projektov, za
katere so bila sredstva pridobljena,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij.
5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika
(v nadaljevanju: predlagatelji FN) so:
– občinski svet,
– nadzorni odbor,
– župan,
– občinska uprava.
6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva
razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena
ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre
nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega
člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v
proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa
in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
7. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča
občinski svet)
Na predlog župana občinski svet lahko neomejeno odloča
o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela
proračuna.
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8. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča župan)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno odloča
o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske
porabe, v kolikor se prerazporeditev nanaša na isti projekt.
Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med in v okviru področij proračunske
porabe znotraj finančnega načrta posameznega predlagatelja
v posebnem delu proračuna. Posamezno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne sme presegati 30 % področja
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 2020 in njegovi realizaciji.
9. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odločajo
predlagatelji FN)
Predlagatelji finančnega načrta lahko prerazporejajo pravice porabe med konti v okviru proračunske postavke. Pri
tem se ne smejo spreminjati vrednosti posameznih projektov
oziroma programov.
10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov
ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do
30 % vrednosti projekta ali programa. O spremembi vrednosti
projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vrednost
iz prejšnjega odstavka, odloča občinski svet. Novi projekti se
uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo s sklepom potrdi župan občine, in sicer Dokumente identifikacije investicijskih projektov
– DIIP ter Novelacije investicijskih programov. Občinski svet s
sklepom potrdi Investicijske programe – IP in Predinvesticijske
zasnove – PIZ (v primeru potrebne prijave na javne razpise za
pridobitev nepovratnih sredstev jih lahko potrdi župan, občinski
svet pa jih naknadno potrdi na prvi naslednji seji občinskega
sveta).
11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu
za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so
zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v
sprejetem proračunu.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2020 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2021 do višine 60 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2020;
– za leto 2022 do višine 40 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2020.
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 za študije, idejne zasnove,
investicijsko dokumentacijo in drugo osnovno dokumentacijo,
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ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov. Omejitve iz prvega in drugega ostavka tega člena prav
tako 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 storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje predlagatelja finančnega načrta.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
12. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna)
Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna
se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
V skladu s tem zakonom se občina lahko pogodbeno
dogovori za krajše plačilne roke, če doseže nižjo pogodbeno
ceno (popust za predčasno plačilo).
Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana
in če je dosežen popust s strani izvajalca, dobavitelja oziroma
prejemnika sredstev.
13. člen

Uradni list Republike Slovenije
16. člen
(proračunska rezervacija)
Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 10.000,00 EUR.
O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z
zakonom odloča župan.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Škocjan v letu
2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2020.
Št. 410-0010/2018
Škocjan, dne 29. januarja 2019
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

(proračunski sklad in proračunska rezerva)
Proračunski sklad je:
– proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini
20.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000,00 EUR
župan in o tem s pisnimi poročili dvakrat letno obvešča občinski
svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne
višine 500,00 EUR.
Obseg sredstev se v primeru, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroškov dveh
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu,
v tekočem letu dolga ni možno ponovno odpisati.

271.

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe za vzdrževanje občinskih cest in drugih
prometnih površin na območju Občine
Škocjan

Na podlagi določila 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), določila tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah (Uradni list
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18), določila 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Škocjan (Uradni list RS, št. 40/97, 43/17) in določila 16. člena
Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski
svet Občine Škocjan na 2. redni seji dne 29. 1. 2019 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja gospodarske javne
službe za vzdrževanje občinskih cest in drugih
prometnih površin na območju Občine Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do
višine 101.117,00 EUR.
O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči
o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.

1. člen
S tem odlokom se ureja način vzdrževanja občinskih cest
in drugih prometnih površin v Občini Škocjan (v nadaljevanju
občinskih cest), zlasti:
– organizacijska in prostorska zasnova vzdrževanja občinskih cest,
– vrsta in obseg izvajanja gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih cest in njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo občinskih cest,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe, ki so v lasti Občine Škocjan ter del javne lastnine,
ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa in
– nadzor nad izvajanjem odloka.

Uradni list Republike Slovenije
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST
2. člen
Izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
občinskih cest se izvaja s podelitvijo koncesije pravni ali fizični
osebi ali konzorciju pravnih oziroma fizičnih oseb. Koncesijo
podeli Občina Škocjan z odločbo.
Gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest opravlja na podlagi podeljene koncesije za opravljanje
te javne službe koncesionar.
Javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest se izvaja na celotnem območju Občine Škocjan.
3. člen
Investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cestah izvaja Občina Škocjan na podlagi izbora izvajalca po izvedenih
postopkih oddaje javnih naročil v skladu s predpisi o javnem
naročanju.
III. VRSTA IN OBSEG IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST IN NJIHOVA
PROSTORSKA RAZPOREDITEV
4. člen
Gospodarska javna služba po tem odloku je redno vzdrževanje občinskih cest skladno z veljavno zakonodajo s področja
vzdrževanja javnih cest in odlokom o občinskih cestah v Občini
Škocjan.
Redno vzdrževanje občinskih cest obsega vzdrževalna
dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost
in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in
cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih
in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje
javnih cest).
Dela rednega vzdrževanja in način njihovega izvajanja
so določena v predpisu, ki ureja vrste in način izvedbe rednih
vzdrževalnih del na javnih cestah in potrebni nivo rednega
vzdrževanja cest in obsega:
1. pregledniško službo,
2. redno vzdrževanje prometnih površin,
3. redno vzdrževanje cestnih objektov,
4. redno vzdrževanje bankin,
5. redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
6. redno vzdrževanje brežin in berm,
7. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
8. redno vzdrževanje vegetacije,
9. zagotavljanje preglednega polja in prostega profila
ceste,
10. čiščenje cest,
11. redno vzdrževanje mejnikov,
12. redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin,
13. intervencijske ukrepe in
14. izvajanje zimske službe.
5. člen
Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in drugih prometnih površin izvaja izvajalec gospodarske javne službe v
skladu z izvedbenim programom vzdrževanja občinskih javnih
cest in drugih prometnih površin v občini (v nadaljevanju: izvedbeni program vzdrževanja). Izvedbeni program vzdrževanja
za prihodnje leto pripravi izvajalec gospodarske javne službe
in ga posreduje v uskladitev strokovnim službam občine do
15. oktobra tekočega leta. Izvedbeni program vzdrževanja
določa pogostnost in prioritete vzdrževanja občinskih javnih
cest in drugih prometnih površin in obseg ostalih del pri vzdrževanju, urejanju in čiščenju cest in javnih površin. Sestavni del
izvedbenega programa vzdrževanja je ocena stroškov rednega
vzdrževanja. Izvedbeni program vzdrževanja za prihodnje leto
se uskladi s proračunom. Izvajalec gospodarske javne službe
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je dolžan najkasneje do 28. februarja vsakega leta pristojnemu
organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe
v preteklem letu, ki mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji
izvedbenega programa vzdrževanja.
6. člen
Gospodarska javna služba se izvaja na vseh občinskih
cestah v Občini Škocjan, ki so kategorizirane z veljavnim odlokom s področja kategorizacije občinskih cest, kot tudi na
cestah, ki bi so bile predane v uporabo četudi še niso kategorizirane, kadar tako odloči občinska uprava.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
OBČINSKIH CEST
7. člen
Izvajalec gospodarske javne službe vodi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
Izvajalec gospodarske javne službe mora občinski upravi zagotoviti vse podatke o stanju in spremembah stanja obstoječih
javnih cest in objektov na njih, ki so posledica izvajanja rednih
vzdrževalnih del na njih.
8. člen
Izvajalec gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
občinskih cest mora o neprevoznosti in ovirah na občinskih
cestah in o uporabnosti drugih prometnih površin nemudoma
obvestiti strokovne službe občine ter z naznanilom v sredstvih
javnega obveščanja uporabnike občinskih cest.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
OBČINSKIH CEST
9. člen
Občinske ceste so prometne površine splošnega pomena
za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način
in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in
varnost prometa na njih.
10. člen
Uporabnik občinske javne ceste mora pristojni strokovni
službi občine sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na
občinski cesti, ki lahko vpliva na varnost prometa na občinskih
javnih cestah.
VI. VIRI FINANCIRANJA
11. člen
Gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest se financira iz občinskega proračuna in drugih virov.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE,
KI SO V LASTI OBČINE ŠKOCJAN TER DEL JAVNE
LASTNINE, KI JE JAVNO DOBRO IN VARSTVO,
KI GA UŽIVA
12. člen
Gospodarska javna služba se izvaja na občinskih javnih
cestah. Občinske javne ceste predstavljajo vse ceste v Občini
Škocjan, ki so kategorizirane z veljavnim odlokom s področja
kategorizacije občinskih cest. Vse ceste, ki so kategorizirane z
občinskim odlokom so javne.
13. člen
Občinske javne ceste so javno dobro in so izven pravnega
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic, razen:
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– stvarne služnosti na podlagi pravnega posla za gradnjo
objektov gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo
ter vodov, ki predstavljajo minimalno komunalno oskrbo stavb,
pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in predpisi,
ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države, pokrajin
in občin,
– ustanovitve stvarne služnosti na zemljiščih cestnega
sveta za gradnjo cestnega priključka,
– ustanovitve stavbne pravice na servisnih površinah
javnih cest.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
14. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzira pristojni občinski inšpektor. Pristojni občinski inšpektor odreja ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Pristojni občinski organ ima pravico kadarkoli vpogledati
v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri
čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
IX. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 371-0001/2019
Škocjan, dne 29. januarja 2019
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

272.

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe za vzdrževanje
občinskih cest in drugih prometnih površin
na območju Občine Škocjan

Na podlagi določila 33. 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), določil
tretjega odstavka 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18), določila
36. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06, v nadaljevanju: ZJZP), določila 2. člena Odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan (Uradni list RS,
št. 40/97, 43/17), določil Odloka o občinskih cestah (Uradni
list RS, št. 87/99) in določila 16. člena Statuta Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na
2. redni seji dne 29. 1. 2019 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe za vzdrževanje občinskih cest
in drugih prometnih površin na območju
Občine Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi predmet in pogoje za podelitev
koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe

Uradni list Republike Slovenije
vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v Občini
Škocjan (v nadaljevanju: občinskih cest), zlasti:
– dejavnosti, ki so predmet gospodarske javne službe,
– območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe
in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsto in obseg monopola,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– vire financiranja in način plačila koncesionarja,
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja in organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
Ta odlok je koncesijski akt za postopek podelitve koncesije za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest.
Koncesija se podeljuje ločeno za zimsko in letno vzdrževanje.
2. člen
Izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
občinskih cest se izvaja s podelitvijo koncesije pravni ali fizični
osebi ali konzorciju pravnih oziroma fizičnih oseb.
Gospodarsko javno službo rednega vzdrževanja občinskih cest opravlja na podlagi podeljene koncesije za opravljanje
te javne službe koncesionar.
Koncedent je Občina Škocjan.
3. člen
Koncesija gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest predstavlja javnonaročniško javno-zasebno
partnerstvo po ZJZP.
Koncedent izbere koncesionarja z javnim razpisom, ki se
objavi na Portalu javnih naročil Republike Slovenije in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE
4. člen
Predmet gospodarske javne službe je redno vzdrževanje
občinskih cest, skladno z veljavno zakonodajo s področja vzdrževanja javnih cest in Odlokom o občinskih cestah ter Odlokom
o načinu opravljanja gospodarske javne službe za vzdrževanje
občinskih cest in drugih prometnih površin na območju Občine
Škocjan, ki določa tudi vrsto in obseg rednega vzdrževanja
občinskih cest.
Podrobnejši način izvajanja del, ki so predmet koncesije
se uredi v koncesijski pogodbi.
5. člen
Investicijsko vzdrževalna dela na občinskih cest izvaja
Občina Škocjan na podlagi oddaje javnih naročil v skladu s
predpisi o javnem naročanju.
III. OBMOČJE IZVAJANJA GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE, UPORABNIKI TER RAZMERJA
DO UPORABNIKOV
6. člen
Koncesija se izvaja na vseh občinskih cestah v Občini
Škocjan, ki so kategorizirane z veljavnim odlokom s področja
kategorizacije občinskih cest.
Predmet koncesije je tudi morebitno izvajanje rednih vzdrževalnih del na občinskih cestah, ki bi bile predane v uporabo
tekom izvajanja koncesije, ne glede na to, da še niso kategorizirane, če tako odloči koncedent.
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7. člen
Uporabniki storitev javne službe so vse osebe, ki uporabljajo občinske ceste.
8. člen
Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene
vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba storitev javne službe
je za uporabnike brezplačna.
9. člen
Koncesionar je odgovoren, da so občinske ceste vzdrževane v skladu z določbami veljavne zakonodaje s področja
urejanja cest tako, da je ob normalnih vremenskih razmerah
in ob upoštevanju postavljene signalizacije in predpisov s področja varnosti cestnega prometa, zagotovljena varna vožnja
udeležencev v prometu.
10. člen
Za vse morebitne poškodbe in škode, ki bi nastale izključno kot posledica slabo vzdrževane ali ne vzdrževane občinske
ceste kazensko in odškodninsko odgovarja koncesionar. Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe povzročijo pri
njem zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu,
uporabnikom ali tretjim osebam.
Napram uporabnikom koncedent subsidiarno odgovarja
za škodo.
Koncesionar je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino
enotne zavarovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo.
IV. POGOJI KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
11. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje s tem odlokom in zakoni predpisane pogoje za opravljanje
gospodarske javne službe, ki je predmet tega odloka. Koncesionar je lahko tudi skupina več fizičnih ali pravnih oseb.
12. člen
Koncesionar mora izpolnjevati sledeče pogoje:
– biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega odloka
in imeti vsa potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, če so
ta zahtevana z zakonom,
– izpolnjevati obvezne pogoje, ki jih določa zakonodaja s
področja javnega naročanja za gospodarski subjekt in osebe,
ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,
– izpolnjevati finančne pogoje, ki jih določi občina z razpisom za izbor koncesionarja,
– razpolagati z zadostnim številom oseb, ki so ustrezno
usposobljene za izvajanje javne službe,
– razpolagati z ustrezno tehnično opremo,
– izpolnjevati zahteve glede tehnične in strokovne usposobljenosti,
– zagotovi ustrezna finančna zavarovanja, ki jih bo koncedent določil v razpisnih pogoji.
Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo z
razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca javne službe.
V. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE IN ZA UPORABO JAVNIH DOBRIN,
KI SE Z NJO ZAGOTAVLJAJO
13. člen
Koncesionar izvaja vzdrževalna dela v dogovorjenem obsegu pod naslednjimi pogoji:
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– da zagotavlja kontinuirano in kvalitetno izvajanje vzdrževanja občinskih cest;
– da pri opravljanju dejavnosti upošteva vse tehnične,
stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative;
– da opravlja storitve v skladu s cenami iz ponudbe, ki jo
je podal na javni razpis občine;
– da zagotovi vodenje ustreznih evidenc o poteku vzdrževanja in stanju na lokalnih cestah in javnih prometnih površinah;
– kot dober gospodarstvenik uporablja, upravlja in/oziroma vzdržuje objekte, naprave in druga sredstva, namenjena za
učinkovito uporabo občinskih cest;
– skrbi za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi
z izvajanjem gospodarske javne službe;
– ažurno in strokovno vodi poslovne knjige;
– pripravi ustrezne poslovne načrte, letne programe in
dolgoročen plan izvajanja gospodarske javne službe;
– poroča koncedentu o izvajanju koncesijskega razmerja;
– v prvotno stanje povrne nepremičnine, na katerih so
se izvajala vzdrževalna in druga dela v zvezi s koncesijskim
razmerjem;
– omogoča koncedentu ali pristojnim inšpekcijam nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
– obvešča pristojne organe o sumu kršitev predpisov, ki jih
zazna v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe.
14. člen
Koncesionar mora za izvajanje gospodarske javne službe
voditi ločeno računovodstvo skladno z veljavno zakonodajo.
Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je
registriran, če te dejavnosti ne vplivajo na opravljanje gospodarske javne službe in zanje koncesionar vodi ločeno računovodstvo.
Letni računovodski izkazi morajo biti revidirani. Pri reviziji
se ugotavlja tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost uporabe sredstev, ki jih zagotovi koncedent.
15. člen
Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za
svoj račun. Del dejavnosti javne službe lahko koncesionar, ob
soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci. Koncesionar
mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko podizvajalcev v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb
nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
16. člen
Dolžnosti koncedenta so:
– sodelovanje s koncesionarjem s ciljem, da se gospodarska javna služba izvrši pravočasno in kakovostno,
– tekoče obveščanje koncesionarja o vseh spremembah
in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvrševanje
koncesijske pogodbe,
– varovati kot poslovno tajnost vse podatke, ki jih izve od
koncesionarja in se nanašajo na izvedbo gospodarske javne
službe.
VI. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA
17. člen
Za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest podeli koncedent koncesionarju izključno
pravico (monopol) za celotno območje Občine Škocjan.
VII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
18. člen
Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli za obdobje 5 let.
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VIII. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN PLAČILA
KONCESIONARJA
19. člen
Gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest se financira iz občinskega proračuna in drugih virov.
20. člen
Plačilo za izvajanje gospodarske javne službe zagotovi
koncedent koncesionarju mesečno na podlagi dejansko opravljenih del, po cenah določenih v ponudbi koncesionarja, dane
v javnem razpisu in dogovorjenih s koncesijsko pogodbo.
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sporazumno razvežeta pogodbo v primeru, da ugotovita, da je
nadaljnje opravljanje gospodarske javne službe nesmotrno ali
nemogoče.
27. člen
Pogodbeno razmerje preneha v primeru prenehanja koncesionarja. V kolikor se spremeni subjekt koncesionarja zaradi
prestrukturiranja na izvajalčeve univerzalne pravne naslednike
(pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …) ali zaradi insolventnosti lahko koncedent spremeni koncesijsko pogodbo skladno z določili zakonodaje s področja javnega naročanja.

21. člen
Za izvajanje gospodarske javne službe koncesionar ne
plačuje koncesijske dajatve.

XI. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
IN ORGAN POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV
KONCESIJSKE POGODBE

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE

28. člen
Izbor koncesionarja opravi občinska uprava z izdajo
upravno odločbe o izbiri koncesionarja. O pritožbi zoper odločbo o izbiri odloča župan.

22. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja občinska uprava in pristojni občinski inšpektor. Nadzor lahko zajema
vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa
zakonitost in strokovnost izvajanja. Pristojni občinski inšpektor
odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb
tega odloka.

29. člen
Na podlagi dokončne odločbe o izbiri koncesionarja se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan.
Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta koncesionar in koncedent ob pogojih določenih v koncesijski pogodbi.
XII. KONČNA DOLOČBA

X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
23. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– po preteku časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– z enostranskim razdrtjem koncesijske pogodbe s strani
koncedenta,
– z odstopom od pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
24. člen
Koncesijsko razmerje lahko z enostranskim razdrtjem
koncesijske pogodbe s strani koncedenta preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov s področja pogodbe ali upravnih
aktov, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati
nadaljnje pravilno izvajanje koncesije,
– če je po sklenitvi pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na
podelitev koncesije,
– če koncesionar pogodbo krši tako, da nastaja večja
škoda uporabnikom cest,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
Podrobnejši pogoji razdrtja koncesijske pogodbe se določijo v sami pogodbi.
25. člen
Koncedent in koncesionar lahko odstopita od pogodbe:
– če druga stranka krši pogodbo, pod pogoji in na način,
kot je v njej določeno,
– iz krivdnih razlogov (nestrokovno, nepravočasno, nevestno opravljanje storitev).
Podrobnejši pogoji odstopa od koncesijske pogodbe se
določijo v sami pogodbi.
26. člen
Koncedent in koncesionar lahko med trajanjem koncesijske pogodbe, pod pogoji določenimi v koncesijski pogodbi tudi

30. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 371-0002/2019
Škocjan, dne 29. januarja 2019
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

273.

Sklep o imenovanju podžupana Občine
Škocjan

Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)
in 27. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15)
je župan Občine Škocjan dne 25. 1. 2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Škocjan
I.
Za podžupana Občine Škocjan se imenuje član Občinskega sveta Alojz Hočevar, roj. 7. 4. 1962, stanujoč Dule 3,
8276 Bučka, za obdobje od uveljavitve tega sklepa do vključno
31. 12. 2020.
II.
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
III.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in opravlja naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pisno
pooblasti, predvsem iz področja cestnega gospodarstva, in
komunalnih zadev.
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IV.
Podžupan bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana, v času od sprejema sklepa
o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih
volitev do izvolitve novega župana.
V.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere
ga župan pooblasti.
VI.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0002/2019
Škocjan, dne 25. januarja 2019
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

274.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list
RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 2. redni seji
dne 29. 1. 2019 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah, parcelna št. 3182/1 k.o. 1464-DOLE (ID 6932845), parcelna
št. 3183/2 k.o. 1464-DOLE (ID 6932848), parcelna št. 3183/3
k.o. 1464-DOLE (ID 6932847) in parcelna št. 2156 k.o. 1471
MRŠEČA VAS (ID 4415975).
II.
Pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa, se vknjiži lastninska pravica v korist in na ime Občina Škocjan, Škocjan 67,
8275 Škocjan, matična številka 5883296.
III.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 371-0030/2017-8 in 478-0002/2019-4
Škocjan, dne 29. januarja 2019
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
275.

Obvezna razlaga 58. člena Odloka
o občinskem prostorskem načrtu
Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del

Na podlagi 67. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski
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svet Občine Šmarje pri Jelšah na 2. redni seji dne 24. 1. 2019
sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
58. člena Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del
(Uradni list RS, št. 55/18)
1. člen
Predmet obvezne razlage je določba 58. člena Odloka o
občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah (Odlok o OPN – ID) in se nanaša na opredelitev začetka postopka
za izdajo gradbenega dovoljenja.
2. člen
V Odloku o OPN – ID se 58. člen (dokončanje postopkov
za izdajo gradbenih dovoljenj) tolmači tako, da se vsi postopki
za izdajo gradbenih dovoljenj, za katere so bile sklenjene
pogodbe za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja pred uveljavitvijo Odloka o OPN – ID in bile vložene
na pristojno Upravno enoto najkasneje v roku enega leta po
njegovi uveljavitvi, lahko dokončajo po določbah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93, 93/13).
3. člen
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0321-0001/2019-15
Šmarje pri Jelšah, dne 24. januarja 2019
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš l.r.

276.

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarje
pri Jelšah

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS,
št. 109/10 in 25/14) ter 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje
pri Jelšah na 2. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem odlokom Občina Šmarje pri Jelšah ustanavlja na
področju preventive in vzgoje v cestnem prometu Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarje pri
Jelšah (v nadaljevanju: Svet), ki deluje kot posvetovalno telo
občinskega sveta.
Z odlokom se določajo naloge ter sestava Sveta.
2. člen
Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v
cestnem prometu. To so predvsem predstavniki:
– vzgojno izobraževalnih organizacij
– medobčinskega inšpektorata in redarstva
– policije
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– občinske uprave
– šol vožnje
– upravljavcev cest in drugih izvajalcev
– strokovnih in poklicnih društev s področja prometne
varnosti.
3. člen
Svet ima 8 članov. Njihov mandat traja štiri leta. Po poteku
mandata so lahko ponovno imenovani.
4. člen
Člane Sveta imenuje občinski svet. Kandidate občinskemu svetu predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja na podlagi predlogov organizacij in institucij iz
drugega člena.
Predsednika in podpredsednika izvoli Svet med svojimi
člani na konstitutivni seji. Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
Strokovne in administrativno-tehnične naloge za potrebe
Sveta zagotavlja občinska uprava.
5. člen
Svet opravlja v okviru svojih pristojnosti zlasti naslednje
naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni
ravni,
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za
varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o
ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih
publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu na lokalni ravni,
– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za
promet, republiškim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
drugih lokalnih skupnosti ter z drugimi organi, organizacijami in
društvi, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na prometno
varnost.
6. člen
Za delo Sveta se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah, ki se nanašajo
na delo odborov in komisij občinskega sveta ter skupnih delovnih teles občinskega sveta in župana.
7. člen
Za izvajanje svojih nalog na posameznih področjih lahko
Svet imenuje komisije. Sestavo komisij in njihove pristojnosti
določi Svet s sklepom o ustanovitvi.
8. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v
cestnem prometu se zagotovijo s proračunom Občine Šmarje
pri Jelšah ter iz drugih sredstev za ta namen.
9. člen
Svet je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu, kateremu enkrat letno poroča o svojemu delu.
10. člen
Člani sveta prejemajo za svoje delo sejnino v skladu
s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini
Šmarje pri Jelšah.
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11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0001/2019-7
Šmarje pri Jelšah, dne 24. januarja 2019
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš l.r.

277.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
Občine Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 2. in 9. 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), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet
Občine Šmarje pri Jelšah na 2. seji dne 24. 1. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
Besedilo drugega odstavka 4. člena odloka se nadomesti
z naslednjim besedilom:
»Glasilo praviloma izhaja vsake 3 mesece, na leto izidejo
4 številke, v predvidenem obsegu 28 strani. Dodatno lahko
glasilo izide kot izredna številka.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0001/2019-6
Šmarje pri Jelšah, dne 24. januarja 2019
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš l.r.

278.

Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji
občinskih javnih cest in kolesarskih poti
v Občini Šmarje pri Jelšah

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine Šmarje pri
Jelšah na 2. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest in kolesarskih poti
v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 35/10), v nadaljevanju: Odlok.
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Stran

607

2. člen
4. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med
naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

1.

356140

356141

C 356130

2.

356150

356151

C G2 107

3.

396040

396041

4.

396050

396052

5.

396060

396061

6.

396080

7.

396080

8.

Potek

Konec
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Rog.Slatina-Kristan Vrh

C 356150

1.431

3.291 Rogaška Slatina

Podplat-Kač.d-Kristan V

C R1 219

897

2.038 Rogaška Slatina

C R3 687

Dolga gora-Sladka Gora

C 406020

1.805

2.310 Šentjur

C R3 687

Ponikva-Šentvid

C G2 107

2.003

2.544 Šentjur

C R3 687

Boletina-Sp. Ponkvica

C 396050

219

5.879 Šentjur

396081

C R2 423

Gorica-Rakitovec-Čoklc

C 406200

815

2.863 Šentjur

396082

C 406200

Čoklc-Loka pri Žusmu

C 396090

5.008

558 Šentjur

396080

396083

C 396090

Loka pri Žusmu-Sodna v.

C R1 219

3.630

950 Šentjur,
3.890 Podčetrtek

9.

396390

396391

C R3 687

Cecinje-Sladka Gora

C 406020

2.257

2.675 Šentjur

10.

406010

406011

C R1 219

Orehova vas-Dolga gora

C 396040

3.828

1.490 Šentjur

11.

406020

406021

C R1 219

Beli p.-Slad. G.-Lemb.

C 406100

5.761

12.

406030

406031

C 396390

Svetel.-Grad.-Polžan. V

C 396390

2.578

13.

406040

406041

C 406170

Predel-Haler

C G2 107

638

14.

406040

406042

C G2 107

Haler-LC 406051

C 406050

909

15.

406040

406043

C 406050

Močle-Vrh

C 406070

1.592

16.

406040

406044

C 406070

Vrh-Sotensko-Nova vas

C 406020

3.109

17.

406050

406051

C 396050

Sp. Ponkvica-Sen.-Šmar.

C 407010

3.915

18.

406060

406061

C 407010

Šmarje-Dvor-Sotensko

C 406040

3.871

19.

406070

406071

C 406060

Dvor-Vrh

C 406040

1.258

20.

406080

406081

C G2 107

M. Prista.-Oreh.-Grobel

C 406060

3.328

21.

406090

406091

C G2 107

M. Pristava-Preloge

C 406100

2.447

22.

406090

406092

C 406100

Preloge-Mestinje

C G2 107

946

23.

406090

406093

C 406090

Mestinje-povezava

C 406100

185

24.

406100

406101

C G2 107

Mestinje-Lemberg

C 406020

2.599

25.

406100

406102

C 406020

Lemberg-Pečica

C R1 219

2.025

26.

406110

406111

C G2 107

Sv. Benedikt-Krt.-Mest.

C 406090

2.489

27.

406120

406121

C G2 107

Šentvid-S. Sel.-Zavr.

C G2 107

3.854

28.

406130

406131

C G2 107

Šent.-Sp. Bod.-Platin.

C 406140

3.171

29.

406140

406141

C G2 107

Grobelno-Ključ.-Rakov.

C 406200

6.615

30.

406150

406151

C G2 107

Gornja vas-Bodrež-Trno

C 406140

3.300

31.

406160

406161

C 406140

Rakovec-Metličar

C 406200

2.885

32.

406170

406171

C G2 107

Šmarje-Globoko-Predel

C 406150

3.895

33.

406180

406181

C G2 107

Šmarje-Predenca-Ješovec

C 406200

2.103

34.

406190

406191

C 406210

Korpule-Brecljevo

C 406220

1.275

35.

406200

406201

C G2 107

Šmarje-Cerovec

C 406220

1.923

36.

406200

406202

C 406220

Cer.-Brez pri Lekma

C 406300

4.965

37.

406200

406203

C 406300

Bre. pri Lekma-S. Štef

C 406370

3.784

38.

406200

406204

C 406370

Sv. Štefan-Čoklc

C 396080

1.948

39.

406210

406211

C G2 107

Šmarje-Korpule-Belo

C 406230

2.364

40.

406220

406221

C 406200

Brecljevo-Draškovo selo

C 406230

3.772

41.

406230

406231

C G2 107

S. Belo-Stran.-Prist.

C R1 219

5.330

42.

406240

406241

C G2 107

Zg. Stranje-Sp. Stranje

C 406230

1.608

43.

406250

406251

C R1 219

Grliče

C R1 219

1.368

44.

406250

406252

C R1 219

Kris. V.-D. pri Prist.

C 406230

3.025

45.

406260

406261

C R1 219

Laše-Sotensko

C 356150

1.600

46.

406270

406271

C R1 219

Hajnsko-Plat

C 356140

792

47.

406280

406281

C 406230

Šerovo-Konuško

C 406290

1.587

610 Podčetrtek

373 Rogaška Slatina
1.705 Rogaška Slatina

Stran
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Zap. št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

48.

406280

406282

C 406290

49.

406290

406291

50.

406300

406301

51.

406300

52.
53.

Potek

Konec
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Konuško-Zibika

C 406300

1.887

C 406230

Kore.-Kon.-Brez. pri L

C 406200

5.751

C 406230

Sp. Mest.-Zibiška v.

C 406310

2.166

406302

C 406310

Zibika-Vršna vas

C 406320

2.019

406300

406303

C 406320

Vršna v.-Brez. pri Lek.

C 406200

2.766

406310

406311

C 406290

Pustike-Roginska gorca

C 396080

3.790

54.

406320

406321

C 406300

Vršna vas-Sp. Tinsko

C 396080

2.469

55.

406330

406331

C 406200

Strtenica-Tinska gora

C 406310

5.078

56.

406340

406341

C 406300

Brunka vas-Božan.-Škof.

C 406290

2.416

57.

406350

406351

C 396080

Loka-Babna R.-Strt.

C 406330

2.485

58.

406360

406361

C 406200

Sv. Štef.-Bre. pri Lek.

C 406200

2.354

59.

406370

406371

C 396080

Vol. j.-Bab. Br-Sv Šte.

C 406200

2.483

60.

406380

406381

C 396080

Zg. Tinsko-Zaborovec

C 317060

3.320

282 Podčetrtek

61.

406390

406391

C 396060

Vodenovo-Banji vrh

C 406040

1.610

331 Šentjur

1.782 Podčetrtek

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Šmarje pri
Jelšah znaša 161.301 m (161,301 km).«
3. člen
5. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom,
razvrščene v podkategorije, so:
– Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ):
Zap.
št.
1.

Cesta
407010

Odsek
407011

Začetek
odseka
C G2 107

Potek
Kolodvorska ulica

Konec
odseka
C G2 107

Dolžina
[m]
1.078

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Šmarje pri Jelšah znaša 1.078 m
(1,078 km).
– Mestne ali krajevne ceste (LK):
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Cesta
407030
407030
407040
407060
407080
407080
407080
407080
407090
407100
407130
407140
407150
407160
407170
407180
407190
407200
407210
407220
407230
407240
407270

Odsek
407031
407032
407041
407061
407081
407082
407083
407084
407091
407101
407131
407141
407151
407161
407171
407181
407191
407201
407211
407221
407231
407241
407271

Začetek
odseka
C G2 107
O 407031
C G2 107
C 407040
C 407040
O 407081
O 407081
O 407081
C 407010
C G2 107
C 407160
C 406170
C 406170
C G2 107
C 407160
C 407160
C 406200
C 406200
C 406200
C 406200
C G2 107
C 406180
C 406050

Potek
Obrtniška ulica I
Obrtniška ulica II
Vegova ulica
Ulica na livado
Gallusova ulica I
Cvetlična ulica
Gallusova-Habjan
Gallusova-vrtec
Slomškova ulica
Cankarjeva ulica
Celjska cesta
Ulica Marice Strnad
Trubarjeva ulica
Vošnjakova ulica
Rožna ulica
Finžgarjeva ulica
Tavčarjeva ulica
Bevkova ulica
Prešernova ulica
Zelena ulica
Rakeževa ulica
Lorgerjeva ulica
Drevored Jelšingrad

Konec
odseka
C G2 107
C G2 107
Z OŠ
Z HŠ 28
Z NH
Z HŠ 42
Z HŠ 6
Z HŠ 42
Z VVZ
C 407010
Z HŠ 33
Z HŠ 9
C 406170
Z HŠ 10
Z HŠ 13
Z HŠ 23
Z HŠ 11
Z HŠ 11
Z HŠ 8
Z HŠ 12
Z HŠ 8
Z HŠ 12
Z dvorec

Dolžina
[m]
411
385
739
513
365
220
92
196
287
306
73
91
349
176
178
282
269
117
123
108
289
204
234

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
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Stran

609

Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v
Občini Šmarje pri Jelšah znaša 6.007 m (6,007 km).«
4. člen
6. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Javne poti (JP) v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah in
med naselji so:
Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

Potek

Konec
odseka

Dolžina
[m]

1.

599000 599001

C 406200 Ulica F. Skaze

Z HŠ 21

224

2.

599010 599011

C 407230 Rakeževa ulica

Z HŠ 10

217

3.

599020 599021

O 407241 Lorgerjeva ulica I

Z HŠ 22

215

4.

599020 599022

C 406180 Lorgerjeva ulica II

Z HŠ 12

121

5.

599030 599031

C 406210 Ulica M. Vrečarja

Z HŠ 7

448

6.

599040 599041

C 407040 OŠ Šmarje-Žedonar

Z HŠ 19

438

7.

599050 599051

C 396060 S. Ponkvica-Gor. host.

Z HŠ 17

1.076

8.

599060 599061

C 396080 Šeleker-Tepež

C 406380

894

9.

599060 599062

C 396080 Sp. Tinsko-Lastine

Z HŠ 3

202

10.

599070 599071

C 907590 Veliki vrh-Užmah

Z HŠ 4b

531

11.

599070 599072

C 907590 Grobelce-Šprajc

Z HŠ 4

138

12.

599080 599081

C G2 107 Kettejeva ulica

Z HŠ 11

238

13.

599090 599091

C 407040 Sončna ulica

Z HŠ 6

76

14.

599100 599101

C 407060 Murnova ulica

Z HŠ 6

83

15.

599110 599111

C 407060 Ulica na livado

Z N.H.

115

16.

599120 599121

C G2 107 Kartinova ulica

Z HŠ 14

123

17.

599130 599131

C G2 107 Gubčeva ulica

Z HŠ 19

370

18.

906010 906011

C 406010 Orehova vas-Sladka Gora

C 406020

1.129

19.

906020 906021

C 406020 Jerovska vas-Nova vas

C 406020

1.553

20.

906030 906031

C 406020 Sladka Gora-Ržišče

C 906020

701

21.

906040 906041

C 406100 Lemberg-B. potok-Pečica

C 406020

1.298

22.

906040 906042

C 406020 Beli potok-Čakš

Z HŠ 10a

356

23.

906040 906043

C 406020 Jerovska vas-Tovornik

Z razcep

418

24.

906040 906044

C 406020 Jerovska vas-Tkavc

Z HŠ 18

85

25.

906040 906045

C 406020 Jerovska vas-Novak

Z HŠ 17a

90

26.

906040 906046

C 406020 Beli potok-Kadenšek

Z NH

339

27.

906050 906051

C 406100 Lemberg-Beli potok

C 906040

725

28.

906060 906061

C 906040 Tičnica

Z HŠ 53

498

29.

906070 906071

C 406100 Topolovec

30.

906080 906081

C R1 219 Pečica-Varta

31.

906090 906091

32.

906100 906101

33.

C 906080

604

Z HŠ 34

1.585

C 406100 Lemberg-Varta

C 906080

771

C R1 219 Gabernik-Varta

Z HŠ 20

129

906100 906102

C R1 219 Podplat-Hernaus

Z HŠ 16

318

34.

906110 906111

C 406110 Krtince-Brin

Z HŠ 36a

964

35.

906120 906121

C R1 219 Podplat

C 406110

542

36.

906130 906131

C G2 107 Podplat-Zorin-Lupše

C 406110

545

37.

906130 906132

O 906131 Podplat-Benedikt

Z HŠ 4

189

38.

906140 906141

C R1 219 Brezje pri Pod.-Sever

Z HŠ 12

216

39.

906150 906151

C 406090 Mestinje-Tacar

Z HŠ 62

412

40.

906160 906161

C 906170 Belo-Bobovo

C 406090

1.084

41.

906160 906162

C 406090 Bobovo-Frlinc-Lemberg

C 406020

3.870

42.

906160 906163

O 906162 Pijovci-Pevec

C 406060

632

43.

906170 906171

C G2 107 Belo-Preloge

C 406090

965

44.

906170 906172

C 406090 Preloge-Pijovci

C 906160

1.389

45.

906180 906181

C 406090 Pijovci

C 906170

1.114

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Stran
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Št.

Cesta
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Odsek

Začetek
odseka

46.

906190 906191

47.

906200 906201

C G2 107 Belo-Lešje

48.

906210 906211

C 406080 Orehek-Bobovo

49.

906220 906221

50.
51.
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Potek

C 406100 Mestinje-Belo

Konec
odseka

Dolžina
[m]

Z HŠ 19

571

Z HŠ 27

573

C 906160

971

C 906210 Bobovo-Karlej

Z HŠ 9

201

906230 906231

C G2 107 Mala Pristava

Z HŠ 4c

158

906230 906232

O 407032 Obrtniška-čistilna n.

Z ČN

643

52.

906230 906233

C 406090 Mala Pristava-Šket

Z HŠ 2

429

53.

906240 906241

C 599080 Kettejeva ul.-Frlež

Z HŠ 7

324

54.

906250 906251

C 406080 Dvor-Zastranje

Z HŠ 10

809

55.

906260 906261

C 406080 Dvor-Sv. Miklavž

C 406060

474

56.

906260 906262

C 406060 Kokot-Sv. Miklavž

Z HŠ 29

353

57.

906260 906263

O 906262 Miklavž-Golčman-Nunčič

C 406040

568

58.

906270 906271

O 906162 Sotensko-Frlinc

Z p460/2

273

59.

906280 906281

C 406040 Vovk-Sagadin

Z HŠ 17

541

60.

906280 906282

C 406020 Nova vas-Marš

Z HŠ 11

299

61.

906280 906283

C 906280 Nova vas-Bevc

Z HŠ 12

93

62.

906290 906291

C 406390 Vrh-Rebre-Poljšak

Z HŠ 19

628

63.

906290 906292

C 406390 Vrh-Murn

C 406040

935

64.

906300 906301

C 396390 Svetelšek-Laze

Z HŠ 4

189

65.

906310 906311

C 406390 Vodenovo-Banji vrh

Z HŠ 18

795

66.

906310 906312

C 406390 Vodenovo-Kresnik

Z HŠ 19

310

67.

906320 906321

C 406070 Dvor

C 406040

860

68.

906320 906322

C 406070 Dvor-Jagodič

Z N.H.

253

69.

906320 906323

C 406060 Dvor 12a

Z HŠ 12a

98

70.

906320 906324

O 906321 Dvor-Krivokapič

Z HŠ 34

556

71.

906330 906331

C 906340 Sladka Gora-Sopot

C 396040

946

72.

906330 906332

C 396040 Sladka Gora-Bekuš

Z HŠ 38

376

73.

906340 906341

C 406020 Sladka Gora

C 406020

221

74.

906340 906342

C 406020 Sladka Gora-pokopališče

Z pokop.

134

75.

906340 906343

C 406020 Sladka Gora-Fajs

Z HŠ 3b

117

76.

906350 906351

C 906330 Dolina

Z HŠ 14

274

77.

906360 906361

C 406030 Vovk

Z HŠ 7

216

78.

906370 906371

C 406030 Polžan.g.-Polžan.v.

C 396390

931

79.

906370 906372

C 396390 Polžanska vas-Mlakar

Z HŠ 12

278

80.

906370 906373

C 396390 Polžanska vas-Marš

Z HŠ 16

269

81.

906370 906374

O 906371 Polžanska vas-Jagodič

Z HŠ 18

439

82.

906390 906391

C 406030 Komplet

C 896340

631

83.

906400 906401

C 406040 Vodenovo-Vrh

C 406390

1.135

84.

906410 906411

C 906400 Sv. Lovrenc-Tačko

Z HŠ 23

505

85.

906420 906421

C 906400 Ogrinc-Gornja hosta

Z HŠ 15

397

86.

906430 906431

C 406040 Vrh

Z HŠ 29a

457

87.

906440 906441

C 406050 Senovica-Vrh

C 406040

1.441

88.

906440 906442

O 906441 Odcep Kranjc

Z HŠ 33

239

89.

906440 906443

O 906441 Poljšak-Vrh-Pergamož

C 406070

467

90.

906450 906451

C 406040 Močle-Prajseršek

Z HŠ 18

1.086

91.

906460 906461

C 906450 Močle

Z HŠ 7

99

92.

906470 906471

C 406050 Podrepšek

Z HŠ 19

602

93.

906480 906481

C 406050 Sp. Ponkvica

C 906470

791

94.

906490 906491

C 599050 Matjaž

C 906480

517

95.

906500 906501

C 599050 Kolar-Okrog

Z HŠ 21

774

96.

906510 906511

C 406040 Straže-Bodrišna vas

C 396050

2.321
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C 906510

615

Z HŠ 17

714

97.

906520 906521

C G2 107 Koprivc-Bodrišna vas

98.

906530 906531

C 396050 Šentvid-Visenšek

99.

906540 906541

C 406120 Sp. Selce-Jez.-Šentvid

O 906542

965

100.

906540 906542

C 406120 Šentvid-Višence

Z HŠ 16a

1.003

101.

906540 906543

O 906541 Sp. Selce-Frece

Z HŠ 3

240

102.

906540 906544

O 906541 Sp. Selce-Fidler

Z HŠ 16

139

103.

906550 906551

C G2 107 Šentvid-Mlače

C 406120

440

104.

906550 906552

C 406120 Šentvid-Štekolec

Z HŠ 61

378

105.

906550 906553

O 906552 Šentvid 27a

Z HŠ 27a

97

106.

906560 906561

C G2 107 Šentvid-mimo šole

Z HŠ 17

225

107.

906560 906562

O 906561 Šentvid 27

Z HŠ 27

54

108.

906560 906563

O 906561 Šentvid 23a

Z HŠ 23a

54

109.

906570 906571

C 406120 Završe-Grobelno

C 406140

1.060

110.

906580 906581

C 406120 Završe-Blaž

Z HŠ 8

263

111.

906590 906591

C 906570 Završe

Z HŠ 19

280

112.

906590 906592

C 406120 Završe-Mlinar

Z HŠ 18

329

113.

906600 906601

C G2 107 Grobelno-Ključice

Z HŠ 28

1.054

114.

906610 906611

C 396070 Grobelno

C 906600

527

115.

906610 906612

O 906611 Grobelno-Srovin

Z HŠ 27

52

116.

906610 906613

O 906611 Grobelno-Košec

Z HŠ 39

128

117.

906610 906614

O 906611 Grobelno-Gavez

Z HŠ 48

86

118.

906630 906631

C 406140 Grobelno-Vidišek

Z HŠ 1

977

119.

906630 906632

O 906631 Šarla

Z HŠ 12

307

120.

906630 906633

C 406140 Platinovec-Nunčič

Z HŠ 4

121

121.

906630 906634

C G2 107 Grobelno del 1a

Z HŠ 1a

231

122.

906640 906641

C 406130 Platinovec

Z HŠ 7a

171

123.

906640 906642

C 406130 Grobelno-Laporski

Z HŠ 4

234

124.

906640 906643

C 406130 Platinovec-Jecl

Z HŠ 18

163

125.

906650 906651

C G2 107 Šentvid-Ogrejšek

Z HŠ 40

987

126.

906660 906661

C 906650 Šentvid-Vidišek

Z HŠ 1b

480

127.

906670 906671

C 406130 Sp. Bodrež-Nevek

C 406150

776

128.

906670 906672

C 406150 Rakovec-Mlinarič

Z HŠ 17

601

129.

906690 906691

C 406150 Bodrež

C 406130

556

130.

906700 906701

C 906670 Zagorski-Peklenšek

Z HŠ 44

299

131.

906700 906702

C 406130 Nevek-Pustike

Z HŠ 43a

87

132.

906710 906711

C 406130 Sp. Bodrež-Ogrejšek

Z HŠ 38

175

133.

906720 906721

C 406150 Zg. Bodrež-Preparator

Z gozdna

671

134.

906730 906731

C 406150 Gornja vas-Turk

Z HŠ 14

362

135.

906730 906732

O 906731 Gornja vas

C 406150

251

136.

906730 906733

C 406150 Gornja vas-Posl

Z HŠ 17

346

137.

906730 906734

C 406150 Gornja vas-povezava

C 406130

191

138.

906740 906741

C 406170 Predel-Kumperger

Z HŠ 27

630

139.

906740 906742

C 406170 Predel-Štamberger

Z HŠ 23

438

140.

906740 906743

O 906742 Predel

Z HŠ 24

120

141.

906750 906751

C 906740 Predel-Kamenje

Z HŠ 16

439

142.

906760 906761

C G2 107 Turk

Z HŠ 17

494

143.

906770 906771

C G2 107 Senovica-Vrbovec

Z HŠ 39

599

144.

906780 906781

C G2 107 Vrbovec

Z HŠ 44

272

145.

906790 906791

C G2 107 Odcep Artnak

Z HŠ 4

546

146.

906790 906792

O 906791 Odcep Tepež

Z HŠ 5

247

147.

906800 906801

C 406200 Vinski vrh pri Šmarju

Z HŠ 6a

579

Stran
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Z HŠ 1

202

C 406190

1.053

148.

906810 906811

C 406200 Sv. Barbara

149.

906820 906821

C 406180 Predenca-Korpule

150.

906820 906822

C 406180 Predenca-Golež

Z HŠ 20

71

151.

906820 906823

C 406180 Predenca-Bračko

Z HŠ 22

227

152.

906830 906831

C 906010 Torklja

Z HŠ 51

394

153.

906840 906841

C 396070 Grobelno

Z HŠ 67

154

154.

906840 906842

C 396070 Grobelno-Fidler

Z HŠ 65a

158

155.

906840 906843

C 396070 Grobelno 73

Z HŠ 73

201

156.

906850 906851

C 406210 Korpule-Povh

Z HŠ 12

1.031

157.

906860 906861

C 906850 Korpule-Sv. Tomaž

Z HŠ 14

490

158.

906870 906871

C 406190 Brecljevo

C 406220

551

159.

906870 906872

C 406190 Brecljevo-Jager

Z HŠ 37

560

160.

906880 906881

C 906870 Brecljevo-Čakš

C 906890

428

161.

906890 906891

C 906870 Brecljevo-Kadenšek

Z HŠ 15

666

162.

906900 906901

C 406220 Draškovo selo-Pišek

Z HŠ 7

164

163.

906910 906911

C 406210 Korpule-Gaj

Z HŠ 6

462

164.

906920 906921

C 406230 Fajs

Z HŠ 11

385

165.

906930 906931

C R1 219 Mestinje-Bratuša

Z HŠ 1

421

166.

906940 906941

C 406240 Stranje

Z HŠ 21

186

167.

906950 906951

C 406090 Mestinje-Furman

Z HŠ 29

95

168.

906950 906952

C 460110 Mestinje 44c

Z HŠ 44c

116

169.

906960 906961

C G2 107 Mestinje-Laše

C 406260

629

170.

906970 906971

C 406260 Laše-Mestinjščica

Z HŠ 12

562

171.

906980 906981

C 406260 Laše-Korun

Z HŠ 15

548

172.

906990 906991

C 406260 Laše-Grliče

C 406250

1.195

173.

907010 907011

C 406250 Grliče-Mrzlek

C 356150

793

174.

907030 907031

C R1 219 Grliče

Z HŠ 21b

155

175.

907040 907041

C 356140 Medveščak

C 857480

517

176.

907050 907051

C 356140 Rodnice-Orbot-Vozlič

Z HŠ 78

769

177.

907060 907061

C R1 219 Kristan Vrh-pokopališče

C 356140

820

178.

907060 907062

O 907061 Kristan Vrh-Čakš

Z HŠ 41

342

179.

907070 907071

C 356140 Kristan Vrh-Orbot

Z HŠ 76

585

180.

907080 907081

C 356140 Kristan Vrh

C 907060

164

181.

907090 907091

C 907060 Loka-Kristan vrh

C 907050

1.460

182.

907090 907092

O 907091 Straža-Šoštar

183.

907100 907101

C 406230 Palenca-Vraničar

184.

907110 907111

185.

907110 907112

186.
187.

Z HŠ 3

253

C 406250

1.081

C 907100 Palenca

Z HŠ 5a

320

C 406230 Palenca-Obrski

Z HŠ 5

107

907120 907121

C R1 219 Straža-Hajnsko

C R1 219

1.356

907120 907122

C R1 219 Hajnsko-Malgaj

Z HŠ 9c

80

188.

907130 907131

C 406270 Hajnsko-Plevčak

Z HŠ 12

172

189.

907140 907141

C R1 219 Hajnsko-Kovač

Z HŠ 22

760

190.

907150 907151

C 406250 D. pri Pristavi-Vrhov.

Z HŠ 7

185

191.

907160 907161

C 406230 D. pri Prist.-Sp. Pust.

C 406300

547

192.

907170 907171

C 406300 Sp. Pust.-Gor.-Koritnik

C 406310

1.116

193.

907170 907172

C 406300 Sp. Mestinje-Mlakar

Z HŠ 28

165

194.

907180 907181

C 406300 Sp. Pustike-Truljec

Z HŠ 22

402

195.

907190 907191

C 406300 Sp. Mestinje-Piršev b.

C 406310

841

196.

907190 907192

C 406230 Dol-Maček

Z HŠ 2d

114

197.

907190 907193

C 406230 Kristan vrh-Vindiš

Z HŠ 3

341

198.

907200 907201

C 406310 Pustike

C 907270

828
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Z HŠ 9

320

199.

907200 907202

C 406310 Pustike-Šalej

200.

907200 907203

C 406290 Koretno-Plevnik

Z HŠ 3a

133

201.

907210 907211

C 907220 Konuško-Koretno

C 406290

1.327

202.

907220 907221

C 406290 Koretno-Šerovo

C 406280

1.297

203.

907230 907231

C 406220 Jazbine-Dol-Laze

204.

907230 907232

O 907231 Jazbine-Terčič

205.

907230 907233

206.
207.

Z HŠ 9

2.089

C 406220

262

O 907231 Dol pri Šmarju-Vrbek

Z HŠ 17

166

907240 907241

C 907230 Dragomilo-Slatine

Z gozdna

263

907250 907251

C 406220 Brecljevo-Kimeč

Z HŠ 2

427

208.

907260 907261

C 406220 Brecljevo-D. pri Šmar.

C 907230

946

209.

907260 907262

C 907230 Dol pri Šmarju-Ribič

210.

907270 907271

C 406290 Konuško-Lastine-Zibika

Z HŠ 7

547

C 406300

2.250

211.

907270 907272

O 907271 Lastine

Z HŠ 41

352

212.

907280 907281

C 406300 Zibika

C 406300

386

213.

907290 907291

C 907280 Zibika-pokopališče

Z pokop.

199

214.

907300 907301

C 406280 Škofija-Zibika

C 406300

1.520

215.

907310 907311

C 406340 Damše-Škofija

Z HŠ 20

760

216.

907320 907321

C 406290 Škofija

C 406280

309

217.

907320 907322

C 406280 Polena

Z HŠ 27

219

218.

907330 907331

C 406290 Škofija-Briš

Z HŠ 18

272

219.

907340 907341

C 406340 Lipnik-Bele

Z HŠ 31

639

220.

907350 907351

C 406300 Strtenica-rezervoar

Z rezer.

315

221.

907360 907361

C 406300 Vršna vas-Lestinski

Z HŠ 9

349

222.

907360 907362

C 406300 Drozgomet

C 406200

1.500

223.

907360 907363

O 907362 Strtenica-Čokl

Z HŠ 6

278

224.

907360 907364

C 406200 Lekmarje-Čretnik

Z HŠ 2a

623

225.

907360 907365

O 907364 Lekmarje-Podrepšek

Z HŠ 1

210

226.

907370 907371

C 406300 Volkec

C 406340

840

227.

907380 907381

C 907370 Volkec-Planinca

Z HŠ 36

461

228.

907390 907391

C 406290 Vršna vas

Z HŠ 37

393

229.

907400 907401

C 406290 Vršna vas-Vrbovšek

Z HŠ 28

386

230.

907400 907402

C 406290 Planinca-Vahen

Z HŠ 20

107

231.

907410 907411

C 406290 Breška gorca

Z N.H.

248

232.

907410 907412

C 406300 Brezje pri Lek.-Plahuta

Z HŠ 13a

395

233.

907410 907413

C 406200 Ločnec-Rihard

Z HŠ 6

294

234.

907420 907421

C 406290 Planinca

Z HŠ 30

456

235.

907430 907431

C 406220 Brecljevo-Ajdovnik

Z HŠ 22

249

236.

907440 907441

C 406220 Brecljevo-Oreški

Z HŠ 42

109

237.

907440 907442

C 406220 Brecljevo-Pajek

Z HŠ 41

94

238.

907440 907443

C 406220 Brecljevo-Amon

Z HŠ 38

398

239.

907440 907444

O 907443 Brecljevo-Perplak

Z HŠ 9

139

240.

907450 907451

C 907420 Kamenik

C 406200

1.688

241.

907450 907452

O 907451 Čakš

Z HŠ 4

180

242.

907460 907461

C 406220 Brecljevo-Laze

Z HŠ 46

340

243.

907470 907471

C 907450 Kamenik-Inkret

Z HŠ 18

817

244.

907480 907481

C 907450 Murko-Flis

245.

907490 907491

C 406200 Cerovec-Vrse

246.

907500 907501

247.

907510 907511

248.
249.

C 907470

538

Z HŠ 15

1.593

C 406200 Ješovec-Vizjak

Z HŠ 7

512

C 906800 Vinski vrh pri Šmarju

Z HŠ 17

445

907520 907521

C 406170 Globoko-Eisenkoler

Z HŠ 12a

171

907520 907522

C 406170 Zadrže-Govedič

Z HŠ 12

377

Stran
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Z HŠ 26

619

250.

907530 907531

C 406140 Rakovec-Grmuljek

251.

907540 907541

C 406140 Sp. Rakovec-Pešca

252.

907550 907551

C 406160 Rakovec-Lipovec

253.

907560 907561

C 406140 Rakovec-Zg. Rakovec

254.

907570 907571

C 907580 Grobelce-Čoklc

C 396080

694

255.

907580 907581

C 396080 Grobelce

C 406200

1.757

256.

907580 907582

O 907581 Gmajna-Bezgovšek

Z HŠ 18

606

257.

907580 907583

O 907581 Grobelce 29a

Z HŠ 29a

264

258.

907590 907591

C 406200 Sv. Štefan-Grobelce

C 907580

1.397

259.

907590 907592

O 907591 Grobelce 11d

Z HŠ 11d

186

260.

907600 907601

C 907590 Meniše-Užmah-Ločnec

C 406160

987

261.

907600 907602

O 907601 Meniše-Kovačič

Z HŠ 30b

212

262.

907600 907603

O 907601 Meniše 19

Z HŠ 19

118

263.

907610 907611

C 406200 Sv. Štefan-Predole

Z HŠ 42

855

264.

907610 907612

O 907611 Kramberger-Inkret

Z HŠ 2

279

265.

907610 907613

O 907611 Predole-Pevec

266.

907620 907621

C 907590 Sv. Štefan

267.

907630 907631

C 406200 Sv. Štefan-cerkev

268.

907640 907641

C 907570 Grobelce-Čoklc

C 406200

388

269.

907640 907642

C 406200 Čoklc-Babna gora

C 406370

1.285

270.

907640 907643

O 907642 Bukovje-Kladnik

O 907644

432

271.

907640 907644

C 406370 Bukovje-Jug

Z HŠ 20

486

272.

907650 907651

C 406370 Sv. Ana-Bukovje

C 907660

2.079

273.

907650 907652

O 907651 Babna gora-Bevc

C 406370

457

274.

907650 907653

C 907660 Babna brda

Z HŠ 27

607

275.

907650 907654

C 907660 Babna gora-Kampušek

Z HŠ 35

520

276.

907660 907661

C 396080 Babna gora-Babna brda

C 406370

3.395

277.

907670 907671

C 396080 Obršnica-Podbrege

C 907660

1.157

278.

907670 907672

O 907671 Volčja jama-Kramar

Z HŠ 40

386

279.

907670 907673

C 396080 Volčja jama-Bernard

Z HŠ 39

437

280.

907690 907691

C 406360 Lekmarje

C 406360

1.218

281.

907700 907701

C 406350 Babna reka

Z HŠ 17

498

282.

907700 907702

C 406350 Babna reka-Tržanovo

Z HŠ 9

1.041

283.

907710 907711

C 406350 Krulc-Verk-Brk

Z HŠ 8

962

284.

907720 907721

C 907710 Tržanovo

Z HŠ 10

373

285.

907730 907731

C 396080 Zg.Tinsko-Guzej

Z HŠ 34

553

286.

907730 907732

O 907731 Zg. Tinsko-Drame

Z HŠ 39

334

287.

907730 907733

C 396080 Zg. Tinsko-križ

Z HŠ 56

278

288.

907730 907734

C 406330 Kojterer-Tuk

Z HŠ 41

174

289.

907730 907735

C 406330 Šentjanž-vodohran

Z HŠ 13

157

290.

907730 907736

C 406330 Babna reka-Volavšek

Z HŠ 41a

224

291.

907740 907741

C 406320 Cempek

Z HŠ 3

616

292.

907750 907751

C 406300 Brunka vas

Z HŠ 16

414

293.

907760 907761

C 406310 Zibiška vas

Z HŠ 12

143

294.

907760 907762

O 907761 Zibiška vas 16

295.

907780 907781

C 406330 Tinska gora-Zibika

296.

907780 907782

O 907781 Zibika-Šajič

297.

907780 907783

C 406330 Tinski vrh-Bizjak

Z HŠ 5

291

298.

907780 907784

C 406310 Roginska g.-Tinski v.

Z HŠ 19

1.093

299.

907780 907785

O 907782 Zibika-Premrl

Z HŠ 17

114

300.

907780 907786

O 907782 Zibika-Štrok

Z HŠ 2

191

Z HŠ 4a

814

C 897930

1.631

Z HŠ 16

1.242

Z HŠ 18

285

C 907580

501

Z HŠ 67

698

Z HŠ 16

109

C 406300

1.966

Z HŠ 4

263

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
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Zap.
št.

Cesta

Odsek

Št.

Začetek
odseka

Potek
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Konec
odseka

Dolžina
[m]

Z HŠ 13

250

C 406330

820

Z HŠ 7

441

301.

907780 907787

C 396080 Tinsko-Kraševec

302.

907790 907791

C 396080 Sp. Tinsko-Tinska gora

303.

907800 907801

C 396080 Sp. Tinsko-Okroški

304.

907810 907811

C 396080 Sp. Tinsko

C 907800

327

305.

907820 907821

C 406380 Zg.Tinsko

Z HŠ 22

788

306.

907840 907841

C 406230 Stranje

Z HŠ 35

331

307.

907890 907891

C 406380 Rudnica

C 317060

746

308.

907910 907911

C 406210 Korpule-Anderluh

Z HŠ 13

258

309.

907920 907921

C 406010 Pečica

Z HŠ 19

387

310.

907930 907931

C 406060 Grajski log – Kolodv.10

Z HŠ 10

365
56

311.

907930 907932

O 907931 Kolodvorska 26

Z HŠ 26

312.

907930 907933

C 406050 Grajski log 5

Z HŠ 5

51

313.

907930 907934

O 907931 Pešpot do šole

C 407040

257

314.

907930 907935

O 907934 Nadhod do šole

Z igrisc

140

315.

907940 907941

C G2 107 Rogaška cesta 8

316.

907940 907942

C G2 107 Povezava G2-Kolodvorska

317.

907940 907943

C 406210 Rimska-Lah

318.

907950 907951

319.

907950 907952

320.

Z HŠ 8

98

C 407010

81

Z HŠ 24

85

C 406100 Mestinje 1

Z HŠ 1

504

C 406100 IC Mestinje-El. Celje

Z HŠ 4a

86

907960 907961

C 406250 Kristan vrh 23

Z HŠ 23

399

321.

907960 907962

C 406250 Kristan vrh 27c

Z HŠ 27c

126

322.

907960 907963

C 406250 Dol pri pristavi 14

Z HŠ 14

164

323.

907970 907971

C 406150 Bodrež 1

Z HŠ 1

178

324.

907980 907981

C 407030 Seidl

Z Seidl

74

Stran

615

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Šmarje pri Jelšah
znaša 173.858 m (173,858 km).«
5. člen
7. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Javne poti za kolesarje (KJ) Občini Šmarje pri Jelšah so:
Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

Potek

Konec
odseka

Dolžina
[m]

1.

959900 959901

O 906232

Belo

O 906232

537

2.

959900 959902

O 906232

Belo-Sp. Mestinje

C 406300

4.951

3.

959900 959903

C 406300

S. Mest.-Cmereška g.

C 317040

1.189

Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v Občini
Šmarje pri Jelšah znaša 6.677 m (6,677 km).«
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem Odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in dopolnitve)
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2018-167(507), z dne 16. 10. 2018.
7. člen
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0001/209-9
Šmarje pri Jelšah, dne 24. januarja 2019
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš l.r.

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

2.128 Podčetrtek

Stran

616 /

Št.

8 / 7. 2. 2019

279.

Sklep o načinu financiranja političnih strank
v Občini Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (uradno
prečiščeno besedilo ZPolS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05,
103/07, 99/13 in 46/14) in 16. člena Statuta Občine Šmarje
pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet Občine
Šmarje pri Jelšah na 2. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank
v Občini Šmarje pri Jelšah
1. člen
Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je
kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah
v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna Občine Šmarje pri
Jelšah, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na
volitvah.
Stranka pridobi sredstva iz proračuna Občine Šmarje pri
Jelšah (v nadaljnjem besedilu: proračuna), če je dobila najmanj
polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta
Občine Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Višina sredstev namenjenih političnim strankam se določi
v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
Višina sredstev ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih
ima Občina Šmarje pri Jelšah zagotovljenih po predpisih, ki
urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje
ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
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2. namestnica predsednice: Anja Černezel, Celjska
cesta 23, 3240 Šmarje pri Jelšah
3. član: Karol Drofenik, Rožna ulica 4, 3240 Šmarje pri
Jelšah
4. namestnica člana: Darja Hostnik Zeme, Strtenica 1,
3253 Pristava pri Mestinju
5. članica: Mateja Šramel, Zastranje 3, 3240 Šmarje pri
Jelšah
6. namestnica članice: Andreja Pevec, Zgornje Tinsko 7,
3223 Loka pri Žusmu
7. član: Marjan Šarlah, Cankarjeva ulica 3, 3240 Šmarje
pri Jelšah
8. namestnik člana: Bojan Kotnik, Cvetlična ulica 12,
3240 Šmarje pri Jelšah.
II.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja
štiri leta.
III.
Sedež Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
je v prostorih občinske uprave Občine Šmarje pri Jelšah.
IV.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0001/2019-12
Šmarje pri Jelšah, dne 24. januarja 2019
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš l.r.

3. člen
Sredstva se strankam nakazujejo praviloma mesečno
oziroma v skladu s sklenjenimi pogodbami na njihove transakcijske račune.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, financiranje strank v skladu s
1. členom tega sklepa se začne s sprejemom proračuna občine
za leto 2019.
Št. 0321-0001/2019-5
Šmarje pri Jelšah, dne 24. januarja 2019
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš l.r.

280.

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Na podlagi določil 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08, 83/12 in 68/17) in na podlagi 16. člena Statuta Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) je Občinski svet
Občine Šmarje pri Jelšah na 2. redni seji dne 24. 1. 2019
sprejel

SKLEP
o imenovanju občinske volilne komisije
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Šmarje pri Jelšah se
imenujejo:
1. predsednica komisije: Darja Planinšek, Sveti Štefan 28,
3264 Sveti Štefan

TRŽIČ
281.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec
Tržič

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40., 41.,
42. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI-UPB5; Uradni list RS, št. 16/07, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13
in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 2. redni seji dne
24. 1. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič (Uradni list RS, št. 23/11, 16/14 in 65/16) se
2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Vrtec Tržič.
Sedež zavoda: Ste Marie aux Mines 28, Tržič.
V sestavo Vrtca Tržič sodijo:
– enota Palček, Cesta Ste Marie aux Mines 28, Tržič in
dislocirani oddelek v OŠ Tržič, Šolska ulica 7, Tržič ter dislocirana oddelka v Lomu, Lom pod Storžičem 12, Tržič,
– enota Deteljica, Kovorska cesta 2, Tržič in dislocirani
oddelek v OŠ Bistrica, Begunjska cesta 2, Tržič, ter dislocirani
oddelek v Kovorju, Glavna cesta 24, 4290 Tržič,
– enota Križe, Cesta Kokrškega odreda 22, Križe.
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Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem
organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so zato
podani zakonski razlogi.
Po potrebi lahko zavod v soglasju z ustanoviteljem za
krajša obdobja ustanovi tudi manjše pridružene oddelke vrtca.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2018
Tržič, dne 24. januarja 2019
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

282.

Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18) in 36. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 19/13, 74/15) župan Občine Tržič izdaja

Št.

2. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana.
3. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove
naloge, za katere ga župan pooblasti.
4. člen
Podžupan, v primeru predčasnega prenehanja mandata
župana, opravlja funkcijo župana v času od sprejema sklepa
o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih
volitev do izvolitve novega župana.
5. člen
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1001-0011/2018
Tržič, dne 12. decembra 2018
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

283.

Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1
in 30/18) in 36. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 19/13, 74/15) župan Občine Tržič izdaja

Stran

617

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Tržič
1. člen
Za podžupana Občine Tržič se imenuje Jureta Ferjana, roj.
4. 1. 1993, stan. Kovorska cesta 29, Bistrica pri Tržiču, 4290 Tržič.
2. člen
Jure Ferjan, Kovorska cesta 29, Bistrica pri Tržiču,
4290 Tržič bo funkcijo podžupana opravljal od 1. 1. 2019 dalje.
3. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana.
4. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove
naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. člen
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1001-0011/2018
Tržič, dne 19. decembra 2018

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Tržič
1. člen
Za podžupana Občine Tržič se imenuje Dušana Bodlaja,
roj. 31. 1. 1961, stan. Pristavška cesta 115, 4290 Tržič.
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Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

284.

Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve
2018 v Občini Tržič

Na podlagi petega odstavka 18. člena ter 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,
103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 18. člena
Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 2. redni seji dne 24. 1. 2019 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov
volilne kampanje za lokalne volitve 2018
v Občini Tržič
1. člen
V Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve 2018 v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 64/18) se
v 3. členu in v tretjem odstavku 4. člena besedilo »občinskemu
svetu in računskemu sodišču« nadomesti z besedilom »Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.«
2. člen
V 5. členu se besedilo »po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču« nadomesti z besedilom »po
predložitvi in objavi poročila prek spletnega portala Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-2/2018/11(206)
Tržič, dne 25. januarja 2019
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

Stran

618 /

Št.
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POPRAVKI
285.

Popravek Akta o določitvi tarifnih postavk
omrežnine za distribucijski sistem
zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Jesenice

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in
60/17 – ZPVPJN-B) dajem

POPRAVEK
Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Jesenice
V Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Jesenice, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 86/18 z
dne 31. 12. 2018, se 2. člen popravi tako, da se pravilno glasi:
»2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
– od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
CDKi
Zakupljena zmogljivost
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[kWh/leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
1,51849
0,03037
CDK2
2 001 – 5 000
3,84683
0,01639
CDK3
5 001 – 15 000
4,55965
0,01468
CDK4
15 001 – 25 000
6,58011
0,01306
CDK5
25 001 – 50 000
8,96413
0,01192
CDK6
50 001 – 100 000
0
0,38813
0,01169
CDK7
100 001 – 300 000
0
0,33751
0,01149
CDK8
300 001 – 800 000
0
0,26665
0,01149
CDK9
800 001 – 1 300 000
0
0,26665
0
0,01135
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,05145
0,00859
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,05145
0,00657
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,05145
0,00657
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,04638
0,00518
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,03626
0,00340
CDK15
Nad 150 000 000
0,03626
0,00310
– od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
CDKi
Zakupljena zmogljivost
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[kWh /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
1,56404
0,03128
CDK2
2 001 – 5 000
3,96224
0,01688
CDK3
5 001 – 15 000
4,69644
0,01512
CDK4
15 001 – 25 000
6,77751
0,01345
CDK5
25 001 – 50 000
9,23306
0,01227
CDK6
50 001 – 100 000
0
0,39977
0,01204
CDK7
100 001 – 300 000
0
0,34763
0,01183
CDK8
300 001 – 800 000
0
0,27465
0,01183
CDK9
800 001 – 1 300 000
0
0,27465
0
0,01169
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,05299
0,00885
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,05299
0,00677
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,05299
0,00677
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,04778
0,00534
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,03735
0,00350
CDK15
Nad 150 000 000
0,03735
0,00319
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– od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
Odjemna skupina
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV]
Pavšal
Moč
Zmogljivost
Poraba
CDKi
Zakupljena zmogljivost
(CFPi)
(CFMi)
(CFZi)
(CVPi)
Enota
[kWh /leto]
[EUR]
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
CDK1
0 – 2 000
1,61096
0,03222
CDK2
2 001 – 5 000
4,08110
0,01739
CDK3
5 001 – 15 000
4,83733
0,01557
CDK4
15 001 – 25 000
6,98084
0,01386
CDK5
25 001 – 50 000
9,51005
0,01264
CDK6
50 001 – 100 000
0
0,41176
0,01240
CDK7
100 001 – 300 000
0
0,35806
0,01219
CDK8
300 001 – 800 000
0
0,28288
0,01219
CDK9
800 001 – 1 300 000
0
0,28288
0
0,01204
CDK10
1 300 001 – 2 000 000
0,05458
0,00912
CDK11
2 000 001 – 6 000 000
0,05458
0,00697
CDK12
6 000 001 – 10 000 000
0,05458
0,00697
CDK13
10 000 001 – 50 000 000
0,04921
0,00550
CDK14
50 000 001 – 150 000 000
0,03847
0,00361
CDK15
Nad 150 000 000
0,03847
0,00329
Št. 1/2019
Jesenice, dne 8. januarja 2019
JEKO, d.o.o.
direktor
Uroš Bučar l.r.

286.

Popravek Akta o določitvi tarifnih postavk
omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega
plina na geografskem območju občine Tržič,
občine Radovljica, občine Beltinci, občine
Odranci, občine Trzin, občine Mengeš, občine
Domžale, občine Turnišče, občine Vodice,
občine Komenda, občine Slovenska Bistrica,
občine Slovenske Konjice, občine Gornja
Radgona, občine Cerklje na Gorenjskem,
občine Šenčur - 3. ožje območje, občine Škofja
Loka, občine Dobrovnik - ožje območje, občine
Idrija, občine Prevalje, občine Mežica, občine
Ravne na Koroškem, občine Muta in občine
Črna – območje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo,
ter vod, s katerim so ta naselja priključena
na distribucijski sistem v Občini Mežica

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem
listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) dajem

POPRAVEK
Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina na
geografskem območju Občine Tržič, občine
Radovljica, občine Beltinci, občine Odranci,
občine Trzin, občine Mengeš, občine Domžale,
občine Turnišče, občine Vodice, občine
Komenda, občine Slovenska Bistrica, občine
Slovenske Konjice, občine Gornja Radgona,
občine Cerklje na Gorenjskem, občine Šenčur
- 3. ožje območje, občine Škofja Loka, občine
Dobrovnik - ožje območje, občine Idrija,
občine Prevalje, občine Mežica, občine Ravne
na Koroškem, občine Muta in občine Črna –
območje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, ter vod,
s katerim so ta naselja priključena na
distribucijski sistem v Občini Mežica
V Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine

619

«
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Tržič, občine Radovljica, občine Beltinci, občine Odranci, občine Trzin, občine Mengeš, občine Domžale, občine Turnišče,
občine Vodice, občine Komenda, občine Slovenska Bistrica,
občine Slovenske Konjice, občine Gornja Radgona, občine
Cerklje na Gorenjskem, občine Šenčur – 3. ožje območje,
občine Škofja Loka, občine Dobrovnik – ožje območje, občine
Idrija, občine Prevalje, občine Mežica, občine Ravne na Koroškem, občine Muta in občine Črna – območje Žerjav, Mušenik
in Rudarjevo, ter vod, s katerim so ta naselja priključena na
distribucijski sistem v Občini Mežica, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 86/18 z dne 31.12.2018, se 2. člen popravi tako,
da se pravilno glasi:
»2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec
znašajo:
– od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019
Odjemna skupina
CDKi
Enota
CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

Zakupljena zmogljivost
[kWh/leto]
0-2000
2001-5000
5001-1.5000
15.001-25.000
25.001-50.000
50.001-100.000
100.001-300.000
300.001-800.000
800.001-1.300.000
1.300.001-2.000.000
2.000.001-6.000.000
6.000.001-10.000.000
10.000.001-50.000.000
50.000.001-150.000.000
Nad 150.000.000

Pavšal
(CFP)
[EUR]
2,31262
4,88247
5,97154
7,95389
11,97978
15,76192
18,35513
36,71027
95,40090

za leto t:
2019
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
0,03059
0,01732
0,01615
0,01530
0,01432

0,46057
0,46057
0,46057
0,46057

0,01395
0,01357
0,01357

0,00000
0,06634
0,06634
0,06634
0,06534
0,03367
0,03367

0,01357
0,01076
0,01036
0,00876
0,00758
0,00210
0,00210

– od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020
Odjemna skupina
CDki
Enota
CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

Zakupljena zmogljivost
[kWh/leto]
0-2000
2001-5000
5001-1.5000
15.001-25.000
25.001-50.000
50.001-100.000
100.001-300.000
300.001-800.000
800.001-1.300.000
1.300.001-2.000.000
2.000.001-6.000.000
6.000.001-10.000.000
10.000.001-50.000.000
50.000.001-150.000.000
Nad 150.000.000

Pavšal
(CFP)
[EUR]
2,31262
4,88247
5,97154
7,95389
11,97978
15,76192
18,35513
36,71027
95,40090

za leto t:
2020
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
0,03059
0,01732
0,01615
0,01530
0,01432

0,46057
0,46057
0,46057
0,46057

0,01395
0,01357
0,01357

0,00000
0,06634
0,06634
0,06634
0,06534
0,03370
0,03370

0,01357
0,01076
0,01036
0,00876
0,00758
0,00215
0,00215
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– od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021
Odjemna skupina
CDki
Enota
CDK1
CDK2
CDK3
CDK4
CDK5
CDK6
CDK7
CDK8
CDK9
CDK10
CDK11
CDK12
CDK13
CDK14
CDK15

Pavšal
(CFP)
[EUR]
2,31262
4,88247
5,97154
7,95389
11,97978
15,76192
18,35513
36,71027
95,40090

Zakupljena zmogljivost
[kWh/leto]
0-2000
2001-5000
5001-1.5000
15.001-25.000
25.001-50.000
50.001-100.000
100.001-300.000
300.001-800.000
800.001-1.300.000
1.300.001-2.000.000
2.000.001-6.000.000
6.000.001-10.000.000
10.000.001-50.000.000
50.000.001-150.000.000
Nad 150.000.000

za leto t:
2021
Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Moč
Zmogljivost
Poraba
(CFM)
(CFZ)
(CVP)
[EUR/kW]
[EUR/(kWh/dan)]
[EUR/kWh]
0,03059
0,01732
0,01615
0,01530
0,01432
0,46057
0,01395
0,46057
0,01357
0,46057
0,01357
0,46057
0,00000
0,01357
0,06634
0,01076
0,06634
0,01036
0,06634
0,00876
0,06534
0,00758
0,03400
0,00217
0,03400
0,00217

«

Št. 2019-0002
Ljubljana, dne 8. januarja 2019
Petrol d.d., Ljubljana
zakoniti zastopnik
Rok Vodnik l.r., član uprave

VSEBINA
242.

243.
244.
245.
246.

247.

248.
249.

250.

DRŽAVNI ZBOR

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda
Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
(OdUVZFIŠNM-C)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1J)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-I)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1F)
Resolucija o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2019–2023
(RePVRPŠJ19–23)

251.

431
432
433

252.
253.

434
254.
438

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in
drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi

255.
484

484
486

256.

257.

MINISTRSTVA

Odredba o podatkih, ki so jih distributerji naftnih
derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu

557

BANKA SLOVENIJE

Sklep o uporabi Smernic o upravljanju obrestnega
tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti
Sklep o uporabi Spremenjenih smernic o skupnih
postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) ter
nadzorniškem stresnem testiranju, ki spreminjajo
EBA/GL/2014/13 z dne 19. decembra 2014
Sklep o uporabi Smernic za stresno testiranje bank
(EBA/GL/2018/04)

558

558
559

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski
sistem toplote na geografskem območju mesta
Oplotnica v Občini Oplotnica

559

OBČINE

VLADA

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov
Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A
in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)

Odredba o sprejetju izobraževalnih programov
srednjega poklicnega in srednjega strokovnega
izobraževanja

557

258.

BRASLOVČE

Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 2 (SD OPN 2)

576

KOPER

Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v
historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne
občine Koper

KRŠKO

Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2019

581
582

Stran

259.
260.
261.
262.

263.
264.
265.

266.

267.

268.

269.
270.
271.
272.

273.
274.
275.
276.
277.
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METLIKA

278.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s
posebnimi potrebami v Občini Metlika
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu
Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika
Sklep o spremembi Sklepa o ugašanju in delni nočni redukciji javne razsvetljave na območju Občine
Metlika

PODČETRTEK

Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2019
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Podčetrtek
Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi na
nepremičnini v k. o. 1219 – Sodna vas

585

279.

586

280.

586
587
588

ŠKOCJAN

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2019
Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2020
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne
službe za vzdrževanje občinskih cest in drugih
prometnih površin na območju Občine Škocjan
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe za vzdrževanje občinskih cest
in drugih prometnih površin na območju Občine
Škocjan
Sklep o imenovanju podžupana Občine Škocjan
Sklep o ukinitvi javnega dobra

591

285.
286.

591

592

594
595
597
600

602
604
605

ŠMARJE PRI JELŠAH

Obvezna razlaga 58. člena Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah –
izvedbeni del
Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine
Šmarje pri Jelšah

282.
283.
284.

590

ŠENTJUR

Stališče do pripomb in predlogov na dopolnjen
osnutek Občinskega podrobnega prostorskega
načrta za izvedbo suhega zadrževalnika Lokarje
(EUP ŠE23/1)
Stališča do pripomb in predlogov na javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur
– izvedbeni del – sprememba št. 1 (SD OPN – ID
št.1) z okoljskim poročilom
Stališča do pripomb in predlogov na ponovno javno
razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta industrijske cone Šentjur
za območje EUP z oznako ŠE 119 z okoljskim
poročilom

281.

605
605
606

Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje
pri Jelšah
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

606
616
616

TRŽIČ

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič
Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič
Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič
Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v
Občini Tržič

616
617
617
617

POPRAVKI

Popravek Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na
geografskem območju Občine Jesenice
Popravek Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na
geografskem območju občine Tržič, občine Radovljica, občine Beltinci, občine Odranci, občine
Trzin, občine Mengeš, občine Domžale, občine
Turnišče, občine Vodice, občine Komenda, občine Slovenska Bistrica, občine Slovenske Konjice,
občine Gornja Radgona, občine Cerklje na Gorenjskem, občine Šenčur - 3. ožje območje, občine
Škofja Loka, občine Dobrovnik - ožje območje, občine Idrija, občine Prevalje, občine Mežica, občine
Ravne na Koroškem, občine Muta in občine Črna
– območje Žerjav, Mušenik in Rudarjevo, ter vod,
s katerim so ta naselja priključena na distribucijski
sistem v Občini Mežica

618

619

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 8/19
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Preklici
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

173

177
179
181
182

183
184
184
184
188
189
189
189
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