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Na podlagi 49. in 51. člena Zakona o žičniških napravah
za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za
promet

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o strokovnem
usposabljanju osebja za obratovanje
žičniških naprav

(3) Oseba, ki je imela na dan uveljavitve tega pravilnika
veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za tehnično
vodenje vlečnic ali za tehnično vodenje žičnic ali za vzdrževanje in upravljanje žičniških naprav, lahko do 31. marca 2010
opravlja dela in naloge vodje.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek
postanejo četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
2. člen
V prilogi 4 se naslov dopolni tako, da se za besedo
»ŽIČNICE« doda besedilo »TER VELJAVNO POTRDILO O
OPRAVLJENEM PREIZKUSU ZNANJA ZA VZDRŽEVANJE IN
UPRAVLJANJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV«.

1. člen
V Pravilniku o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (Uradni list RS, št. 111/06 in 29/07)
se v 29. členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
»(2) Oseba, ki je imela na dan uveljavitve tega pravilnika
veljavno potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za vzdrževanje in upravljanje žičniških naprav in pet let delovnih izkušenj pri
obratovanju žičniških naprav, lahko do 31. marca 2010 opravi
dodatno izobraževanje za pridobitev pooblastila za vodjo v
skladu s programom, ki je priloga 4 tega pravilnika.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-207/2007
Ljubljana, dne 29. januarja 2008
EVA 2007-2411-0076
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

I. Ocena finanþnih posledic
Tekoþe leto (t)

t+1

t+2

t+3

Predvideno poveþanje (+) ali
zmanjšanje (-) prihodkov državnega
proraþuna
Predvideno poveþanje (+) ali zmanjšanje
(-) odhodkov državnega proraþuna
Predvideno poveþanje (+) ali
zmanjšanje (-) obveznosti za druga
javna finanþna sredstva
II. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene po naslednjih
proraþunskih postavkah (PP) s predvidenimi zneski:
Šifra
Ime proraþunskega
Znesek za
Znesek za
Ime proraþunske postavke
PP
uporabnika
tekoþe leto (t)
t+1

SKUPAJ:
Manjkajoþe pravice porabe se bodo zagotovila s prerazporeditvijo iz naslednjih PP:
Šifra
Ime proraþunskega
Znesek za
Znesek za
Ime proraþunske postavke
PP
uporabnika
tekoþe leto (t)
t+1

SKUPAJ:
Naþrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. poveþanih odhodkov proraþuna:
Novi prihodki
Znesek za tekoþe leto (t)
Znesek za t+1

SKUPAJ:

Vprašalnik – Izjava o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane
javnosti
Vprašalnik – Izjava o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti

IZJAVA o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane
javnosti (navedite ime predpisa): Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o tehniþnih pogojih za obratovanje smuþišþ in zašþitnih sredstvih
Ime organa:
Ministrstvo za promet
1
Predlog predpisa uvaja
1.1
1.2
1.3

2

Datum izpolnjevanja:15.5.2006
Ustrezno oznaþite

nove ali spreminja obstojeþe upravne postopke ali
druge postopke, v katerih stranke prihajajo v stik z
javno upravo,
nove obveznosti prijave podatkov,
kakršne koli druge obveznosti strank do javne uprave.

NE
NE
NE

ýe da, za katere postopke, podatke
oziroma obveznosti gre? Naštejte jih
in pri posameznih odgovorite.

(Navedba posameznega postopka, podatka oziroma obveznosti)
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

Navedite razloge, zakaj je postopek ali druga
administrativna obveznost nujno potrebna in kakšen
javni interes naj se z njo doseže. Navedite dokaze, da
javnega interesa ni mogoþe doseþi na drug, za stranke
enostavnejši naþin.
Ali je spoštovano naþelo »vse na enem mestu«
(naþelo, da stranki ni treba opravljati zadev, ki se
nanašajo na en življenjski oziroma poslovni dogodek,
na veþ mestih)? Kje se storitev oziroma obveznost
opravi?
Ovrednotite zamudo þasa in stroške (upravna taksa,
plaþilo storitve …), ki jih stranki povzroþa postopek
ali obveznost.
Katero dokumentacijo bo morala predložiti stranka za
izvedbo postopka? Ali se obseg dokumentov, ki jih
mora predložiti, zmanjšuje? ýe ne, zakaj ne.
Kako bo zagotovljeno plaþilo storitve (upravne takse
…): z gotovino, s kreditnimi in plaþilnimi karticami,
po e-moneti in drugo?
Na katero podroþje in na kateri življenjski oziroma
poslovni dogodek na portalu e-uprave se postopek
nanaša? ýe ustreznega dogodka ni, predlagajte nov
dogodek.

Dodaten prostor za navedbo predloga novega dogodka.

2.7
2.8

Ali oziroma v kolikšni meri bo mogoþe postopek
opraviti po elektronski in drugih sodobnih poteh? ýe
ne, utemeljite odgovor.
Katere podatke, potrebne za izvedbo postopka, bo
pristojni organ pridobil sam iz uradnih evidenc? Na
kakšen naþin bo pridobil te podatke?

3

Posvetovanje o predpisu

3.1

Ali je bil predpis objavljen na spletnih straneh? ýe da,
koliko þasa? ýe ne, zakaj ne?

Predpis je bil objavljen na spletni strani MzP dne 14.12.2007
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Katere nevladne organizacije oziroma predstavnike
zainteresirane javnosti ste še posebej povabili k
sodelovanju pri pripravi predpisa?
Katere nevladne organizacije oziroma kdo iz
zainteresirane javnosti je predložil pripombe?

Predpis je bil poslan v usklajevanje Zbornici gorskih centrov

V katerih toþkah ni dosežena usklajenost predpisa s
subjekti, ki so predložili pripombe? Argumentirajte,
zakaj pripombe niso bile upoštevane.

DRUGI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
393.

Sklep o spremembi vrednosti točke zdravniške
tarife

Na podlagi 6. člena Pravilnika o zdravniški tarifi (Uradni
list RS, št. 54/95, 55/96, 57/98, 78/99, 39/00, 8/01, 82/01,
43/03, 21/03, 60/04, 63/04, 24/05) je Izvršilni odbor Zdravniške
zbornice Slovenije na svoji seji dne 20. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife
»1. Ugotovi se, da je rast cen življenjskih potrebščin od
zadnjega zvišanja vrednosti točke znašala več kot 5%.
2. Vrednost točke zdravniške tarife iz 6. člena Pravilnika o
zdravniški tarifi se spremeni tako, da znaša 0,63 EUR.
3. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema, uporabljati pa
se začne osmi dan od dne objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.«
Št. 11/7-VS
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
prof. dr. Vladislav Pegan, dr. med., l.r.
predsednik
Zdravniške zbornice Slovenije

