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VLADA
1464.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o načinu in pogojih opravljanja gospodarske
javne službe rednega vzdrževanja objektov
za varnost plovbe

Na podlagi 3., 7. in 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), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
ter 43. in 44. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS,
št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu
in pogojih opravljanja gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja objektov
za varnost plovbe
1. člen
V Uredbi o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe (Uradni
list RS, št. 36/13) se v prvem odstavku 13. člena v točki b) za besedo »opremo« dodata vejica in besedilo »vsaj dvema ploviloma
(delovnim in intervencijskim), ustreznim upravnim in delovnim
prostorom ter skladiščem, ki omogočajo izvajanje rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe po tej uredbi«.
V točki c) se besedilo »strokovno usposobljen kader«
nadomesti z besedilom »ustrezno število usposobljenega kadra z delovnimi izkušnjami s področja vzdrževanja plavajočih
naprav ali plovil«.
V točki č) se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– kandidat na dan izdaje dokazila nima blokiranega
nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred
izdajo dokazila pa ni imel nobenega transakcijskega računa
blokiranega več kot 30 zaporednih dni. Dokazilo ne sme biti
izdano več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudbe;«.
Na koncu točke č) se pika nadomesti s podpičjem in doda
nova točka d), ki se glasi:
»d) reference: kandidat mora izkazati skupaj s potrdili svojih referenčnih naročnikov, da je v zadnjih treh letih pred rokom
za oddajo ponudbe po tej uredbi uspešno izvedel istovrstna
referenčna dela, in sicer:
1. opravil vzdrževalna dela (npr.: čiščenje obrasti in rje,
struganje, peskanje in barvanje) na objektih za varnost plovbe
ali objektih, primerljivih z objekti za varnost plovbe, na skupni
površini najmanj 300 m2;
2. opravil vzdrževalna dela na vsaj 30 svetlobnih signalnih
napravah, ki so na plovilih, objektih za varnost plovbe ali drugih
plavajočih napravah;
3. opravil vzdrževalna dela na podvodnih objektih, pritrdilnih verigah ali sidrnih betonskih blokih;
4. opravil na morju vsaj 15 dvigovanj objektov za varnost
plovbe ali primerljivih objektov z uporabo plovila in
5. opravil potapljaška dela (npr.: pregled pritrdilnih verig,
pilotov, sidrnih betonskih blokov, plovil).«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) Če kandidat ne more pridobiti bonitetne ocene
AJPES iz tretje alineje točke č) prejšnjega odstavka, izkaže
za dan izdaje dokazila enakovredno bonitetno oceno druge
agencije, ki se določi v razpisni dokumentaciji. Dokazilo ne sme
biti izdano več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudbe.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »iz a), b) in c) točke prejšnjega odstavka«
nadomesti z besedilom »iz točk a), b) in c) prvega odstavka
tega člena«.
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Za novim tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek,
ki se glasi:
»(4) Kandidat, ki v vlogi nastopa s podizvajalci, se lahko
glede izkazovanja pogojev iz točk b), c) in d) prvega odstavka
tega člena sklicuje na zmogljivosti oziroma referenčna potrdila
podizvajalcev, ki jih navede v vlogi, če ti podizvajalci poleg vseh
pogojev iz točke a) prvega odstavka tega člena izpolnjujejo
tudi pogoje iz druge in tretje alineje točke č) prvega odstavka
tega člena.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 19. člena se na koncu za besedo »osebi« doda besedilo »ali koncedentu«.
3. člen
V drugem odstavku 21. člena se v drugi alineji beseda
»in« nadomesti s podpičjem, v tretji alineji se na koncu pika
nadomesti z besedo »in« ter doda nova alineja, ki se glasi:
»– dokazila o izpolnjevanju vseh pogojev, ki jih je izpolnjeval podizvajalec, ki je zamenjan.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje iz točke a)
prvega odstavka 13. člena te uredbe, za katere predpis, ki
ureja javno naročanje, določa, da jih morajo izpolnjevati tudi
podizvajalci.«.
4. člen
V četrtem odstavku 23. člena se prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Pri nadzoru, ki je lahko napovedan ali nenapovedan, so lahko prisotni tudi drugi pristojni organi.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Uprava objavi javni razpis za podelitev koncesije najpozneje v treh mesecih od uveljavitve te uredbe.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00729-18/2014
Ljubljana, dne 15. maja 2014
EVA 2013-2430-0139
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1465.

Sklep o določitvi cen izdelkov in storitev,
ki niso državna meteorološka informacija

Na podlagi četrtega odstavka 30. člena Zakona o meteorološki dejavnosti (Uradni list RS, št. 49/06) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi cen izdelkov in storitev, ki niso
državna meteorološka informacija
I
Ta sklep določa cene za izdelke in storitve, ki niso državna
meteorološka informacija.
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II
Cene meteoroloških izdelkov oziroma storitev:
Izdelek oziroma storitev
Vzpostavitev individualnega področja na namenskem strežniku
Zakup prostora, vzdrževanje dostopa in osveževanje podatkov na namenskem strežniku glede
na pogostost osveževanja
– enkrat dnevno
– do 6-krat dnevno
– do 24-krat dnevno
– do 48-krat dnevno
– pogosteje kot 48-krat dnevno
Priprava nižinske sinoptične prognostične karte, enkrat dnevno
Enkratno javljanje meteorologa v program radijske postaje
Izdelava georeferenciranih kart (rastrski format) na podlagi razpoložljivih točkovnih podatkov
– posamezna mesečna karta
– komplet 12 mesečnih in letne karte
Krajše poročilo o vremenu na podlagi razpoložljivih podatkov (do 2 strani)

III
Cene izdelkov oziroma storitev umerjevalnega laboratorija:

*

Zap. št. Izdelek oziroma storitev

***

Cena v EUR

1

Umerjanje tekočinskega termometra*

269,65

2

Umerjanje termografa*

332,41

3

Umerjanje uporovnega termometra*

269,65

4

Umerjanje higrometra**

311,49

5

Umerjanje higrografa**

332,41

6

Umerjanje barometra***

311,49

7

Preizkus senzorja hitrosti vetra

227,81

8

Preizkus senzorja smeri vetra

227,81

9

Umerjanje CO – jeklenka

311,49

10

Umerjanje SO2 – jeklenka

311,49

11

Umerjanje NOx – jeklenka

311,49

12

Umerjanje ozon – analizator****

311,49

13

Umerjanje CO – analizator****

311,49

14

Umerjanje SO2 – analizator****

311,49

15

Umerjanje NOx – analizator****

311,49

16

Umerjanje organski plin – jeklenka

353,33

17

Tipsko umerjanje samodejnih merilnih
postaj*****

206,89

18

Umerjanje merilnika vidnosti

269,65

19

Umerjanje merilnika baze oblakov

290,57

20

Umerjanje merilnika trenutnega
vremena

290,57

21

Umerjanje merilnika padavin******

332,41

**

****
*****
******

Cena v EUR
83,68 na vzpostavitev
41,84 na mesec
52,30 na mesec
62,76 na mesec
104,60 na mesec
167,36 na mesec
62,76 na mesec
5,23 na mesec
83,68 na karto
334,72 na komplet
20,92 na poročilo

Tipsko umerjanje v 7 umerjevalnih točkah v območju
od –20 °C do 40 °C
Tipsko umerjanje v 6 umerjevalnih točkah v območju
od 10% do 95% pri temperaturi 20 °C
Tipsko umerjanje v 11 umerjevalnih točkah v območju
od 800 hPa do 1100 hPa pri temperaturi 20 °C
Tipsko umerjanje v 3 umerjevalnih točkah
Tipsko umerjanje v 3 umerjevalnih točkah
Tipsko umerjanje v 5 umerjevalnih točkah

IV
Cene izdelkov oziroma storitev kemijsko-analitskega laboratorija:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Izdelek oziroma storitev
Določevanje težkih kovin v delcih
Določevanje PAH v delcih
Določevanje anionov
Določevanje kationov
Določevanje levoglukozana
in drugih sladkorjev
Določevanje ortofosfata
Določevanje celotnega fosforja
Določevanje pH
Določevanje el. prevodnosti
Določevanje amonija
Določevanje alkalitete
Določevanje TOC in TN
Določevanje klorofila a
Določevanje OC/EC
Določevanje suspendirane snovi

Cena
v EUR/vzorec
97,12
118,46
27,97
28,29
31,58
8,01
11,94
3,30
3,30
8,01
6,44
12,10
11,94
12,10
8,01

V
Cene izdelkov oziroma storitev hidrometričnih meritev:
Zap. št.

Izdelek oziroma storitev

Cena v EUR

1

Hidrometrična meritev s točkovnim merilnikom – FT (pretok, hitrost)

214,52

2

Hidrometrična meritev s profilatorjem – ADMP (pretok, hitrost)

Daljinsko vodeni profilator

183,01

3

Hidrometrična meritev s profilatorjem – ADMP (pretok, hitrost)

Ročno vodeni profilator

151,50
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Ker se hidrometrične meritve opravljajo na kraju zunaj
Agencije Republike Slovenije za okolje, se k ceni dodajo še
stroški kilometrine.
VI
Ob naročilu izdelkov oziroma storitev, ki niso navedeni
v točkah II do V tega sklepa, se stroški dela obračunajo po
naslednji cenah:
Zap.
št.
1
2
3

Strošek dela
V. stopnja izobrazbe
VI. stopnja izobrazbe
VII. stopnja izobrazbe

Cena
v EUR/uro
10,50
11,69
20,92

VII
Vse cene so brez davka na dodano vrednost.
VIII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 30102-3/2014
Ljubljana, dne 15. maja 2014
EVA 2014-2330-0167
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

POPRAVKI
1466.

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Semič
1. člen
1. Popravi se legenda izvedbenega dela OPN Občine Semič
v delu »2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske
rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture« tako, da
se v stolpcu Ključna omrežja prometne infrastrukture, namesto
Kolesarske poti nadomesti s Kolesarske smeri. Kolesarske smeri
se v Prikazu območij enot urejanja prostora in gospodarske javne
infrastrukture obravnavajo kot osnovne smeri kolesarskega prometa in ne predstavljajo poteka kolesarskih poti.
2. Popravi se grafični prikaz pridobivalnega prostora kamnoloma Brezovica v izvedbenem delu OPN Občine Semič na karti
3–18 »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma
podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev« v merilu 1:5000 tako, da se uskladi z mejami in obliko
pridobivalnega prostora, določenega v Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu kamnolom Brezovica (Uradni list RS, št.
58/13).
3. Popravi se grafični prikaz v izvedbenem delu OPN Občine Semič na karti 3-28 »Prikaz območij enot urejanja prostora,
osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« v merilu 1:5000 tako, da se površine na
zemljišču s parc. št. *333, 372, 326/1, 327, 323, k.o. Kot v EUP
VIN-1 popravi tako, da se spremeni podrobnejša namenska raba
iz Az v A.
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4. Popravi se grafični prikaz v izvedbenem delu OPN Občine Semič na karti 3-21 »Prikaz območij enot urejanja prostora,
osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« v merilu 1:5000 tako, da se obstoječa
stavba s pripadajočo gradbeno parcelo na zemljišču s parc. št.
*241/6, 3586/3, 3586/1, k.o. Semič v celoti vključi v območje podrobnejše namenske rabe A v EUP VIN-1.
5. V šestem odstavku 133. člena Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Semič (Uradni list RS, št. 60/13) se v
tabeli črtajo oznake MST – 4 (PC), MST – 5 (PC), MST – 6 (PC).
Tekstualni del se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Za obratovanje kamnoloma in gospodarjenje z gozdovi sta
predvideni dve dostopni cesti s trasnim potekom na zahodno in
vzhodno stran kamnoloma.
Za zahodno dostopno cesto MST – 3 (PC) je predvidena
izdelava OPPN. Vzhodna dostopna cesta pa se rešuje z ustrezno
projektno dokumentacijo. Načrtovana zahodna dostopna cesta
MST-3 se gradi v prvi fazi za dostop do kamnoloma, kjer se v prvi
fazi dovoli delno izkoriščanje kamnoloma, izključno za potrebe
izgradnje nove dostopne vzhodne ceste. Vzhodna dostopna cesta
bo služila za obratovanje kamnoloma in gospodarjenju z gozdovi.
Po izgradnji vzhodne dostopne ceste se zahodna dostopna cesta
za namene izkoriščanja kamnoloma opusti.
Pri določanju natančne trase predlagamo sodelovanje ZRSVN in pristojne gozdarske javne službe. Grajena mora biti z
ustreznimi elementi (nosilnost, nakloni), s priključki vlak in rampnimi prostori. Ceste kamnoloma ponoči ni dovoljeno osvetljevati.«
2. člen
Ta tehnični popravek začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-03/2008-325
Semič, dne 9. maja 2014
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

Tehnični popravek Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Semič

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list
RS, št. 57/10) in 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine
Semič na 25. redni seji dne 8. 5. 2014 sprejel
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1467.

Tehnični popravek Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Trebnje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50/13, z dne 10. 6.
2013, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07,
109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/13)
Popravi se grafični prikaz OPN Občine Trebnje v izvedbenem delu na karti 3-31 »Prikaz območij urejanja prostora,
osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, merilo 1:5.000«, ter na karti 4-31
»Prikaz enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:5.000« tako, da se enota urejanja prostora – z
oznako REP 011 SKk popravi tako, da se spremeni podrobnejša namenska raba iz SKk v SKg. Podrobnejša namenska raba
se uskladi tudi v tabeli 1-1: Enote urejanja prostora – poselitev.
Št. 007-12/2014
Trebnje, dne 13. maja 2014
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

