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MINISTRSTVA
2488. Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo 
in okolje

P R A V I L N I K
o kakovosti mesnih izdelkov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik predpisuje način predelave in proizvodnje, 
lastnosti in sestavine ter njihove vsebnosti, označevanja ter 
opredelitve in poimenovanja, ki jih morajo v proizvodnji in 
prometu izpolnjevati mesni izdelki (v nadaljnjem besedilu: me-
snine) klavnih živali in divjadi ter perutninski mesni izdelki 
(v nadaljnjem besedilu: izdelki).

2. člen
(postopek informiranja in klavzula)

(1) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informi-
ranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje 
informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih pred-
pisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spreme-
njeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 
o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka 
blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 
20. 12. 2006, str. 81).

(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvo-
de, ki se proizvajajo oziroma dajejo v promet v drugih državah 
članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora 
in Turčije, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno 
zakonodajo.

3. člen
(označevanje)

(1) Predpakirani izdelki morajo biti označeni v skladu s 
predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, 
in s tem pravilnikom.

(2) Izdelki, ki niso predpakirani, morajo biti na prodajnem 
mestu označeni skladno s pravilnikom, ki ureja označevanje 

živil, ki niso predpakirana. Če elementi označbe niso navedeni 
na transportni embalaži, morajo biti navedeni na spremnih 
dokumentih.

(3) Navedba krajevnih imen v imenu izdelka je dovoljena, 
če je ključna faza proizvodnega procesa v celoti potekala v 
kraju ali območju, ki je v imenu izdelka, razen za izdelke, ki so 
določeni po tem pravilniku, katerih poimenovanja so postala 
generična imena, ali pa so poimenovanja predpisana s poseb-
nimi predpisi, ki določajo geografska poimenovanja.

4. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. beljakovine veziva so določene kot vsebnost (koncen-

tracija) hidroksiprolina (fotometrična metoda), pomnožena s 
faktorjem 8, in se določijo z metodo ISO 3496 (1994);

2. bujon je vodni ekstrakt mesa, ki je pridobljen s kuha-
njem mesa oziroma kosti;

3. dimljenje (prekajevanje) je obdelava mesnin z dimom, 
pridobljenim s pirolizo lesa (frikcijsko tlilni in drugi generatorji) 
ali s tekočim dimom (produkti pirolize lesa vezani na določen 
nosilec). Glede na uporabljeno temperaturo ločimo: hladno (do 
25 °C), toplo (do 50 °C) in vroče dimljenje (nad 70 °C);

4. dodatne sestavine so živila, vključena v sestavo izdel-
ka, ki vplivajo na senzorične lastnosti končnega izdelka (npr. 
sir, oljke, oreški, zelenjava, semena);

5. drobovina je drobovina kot je opredeljena v Uredbi (ES) 
št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 
2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora 
(UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjeni 
z Uredbo Komisije (EU) št. 16/2012 z dne 11. januarja 2012 o 
spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta o zahtevah za zamrznjena živila žival-
skega izvora, namenjena za prehrano ljudi (UL L št. 8 z dne 
12. januarja 2012, str. 29), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
853/2004/ES);

6. globoko zamrznjeno meso je meso, ki ima temperaturo 
pod –18 °C;

7. juha je vodni ekstrakt užitnih delov klavnih živali, do-
bljena s kuhanjem, pri čemer se lahko po potrebi uporabljajo 
začimbna zelišča oziroma začimbe;

8. klavne živali so tiste živali, ki so zaklane za namen 
humane prehrane;

9. klobasa je izdelek, ki ga dobimo tako, da napolnimo 
naravne ali umetne ovitke z nadevom različnih vrst in količin 
razdetega mesa, mastnine, kožic, drobovine, ostankov vezne-
ga tkiva, aditivov tehnoloških dodatkov in dodatnih sestavin;

10. kožice klavnih živali so obdelana (poparjena) svinjska 
koža, koža s telečje glave in nog ter goveji gobci;

11. koža perutnine je poparjena in perja očiščena koža 
vseh vrst perutnine s pripadajočim mastnim tkivom;
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12. kožna emulzija je homogena zmes, pridobljena z razde-
vanjem (homogenizacijo) kožic s pripadajočimi ostanki mastnine, 
ob dodatku vode, soli in emulgatorjev, ki ne izvirajo iz mesa;

13. krvna plazma je ločeni tekoči ali posušeni del krvi, 
stabiliziran z dodatkom fosfatov ali citratov (antikoagulantov);

14. loj je proizvod, pridobljen iz mastnine goved in drobnice;
15. mast (topljena živalska maščoba) je mast kot je opre-

deljena v Uredbi 853/2004/ES;
16. mastna emulzija je homogena zmes mastnine živali 

ali masti (tudi rastlinske) in vode z dodatkom emulgatorja, 
lahko tudi drugih stabilizatorjev (hidrokoloidov), ki so kemijsko 
polisaharidi rastlinskega izvora;

17. mesna emulzija je homogena zmes, pridobljena iz 
mesnega testa z dodatkom vode in mastnine (tudi rastlinske 
maščobe ali olja) med homogenizacijo v kutru ali na drug 
ustrezen način. Beljakovine mesa imajo osnovno vlogo emul-
gatorjev, lahko pa se dodajo tudi aditivi in tehnološki dodatki;

18. mesno testo je mesna masa, pridobljena s sekljanjem 
katerekoli vrste pustega toplega, ohlajenega ali zmrznjenega 
mesa;

19. meso divjadi (divjačina) je lahko pridobljeno iz uple-
njene ali gojene divjadi obeh spolov in vseh starosti: jelena, 
damjaka, srne, gamsa, divjega prašiča, medveda, zajca, faza-
na, prepelice, idr.;

20. obrezline so deli mišičnega in maščobnega tkiva brez 
kože, nastale pri razrezu, oblikovanju in odkoščevanju;

21. osnovne surovine so: mišičnina (meso) klavnih živali 
in divjadi, mastnina (mastna tkiva), drobovina, koža;

22. ovitek je naraven (iz prebavnega trakta klavnih živali) ali 
umeten (kolagenski, celulozni, plastični, kovinski) proizvod, na-
menjen za polnjenje nadeva klobas in drugih mesnin in izdelkov;

23. paniranje je oblaganje mesa (oblikovanih, sesekljanih 
kosov) in mesnin z moko, jajci, drobtinami, mlekom oziroma z 
že pripravljeno zmesjo za oblaganje (panado);

24. pasterizirani izdelki so izdelki, ki so toplotno obdelani 
do T(s) največ 100 °C (običajno 70 do 80 °C);

25. pospeševalci zorenja so snovi, dodane v nadev me-
snin, ki spremenijo a(w), pH in druge fizikalno-kemijske para-
metre nadeva tako, da omogočajo pospešen (skrajšan) proces 
zorenja mesnine;

26. prah za pokrivanje je zmes (za posamično uporabo) 
naslednjih snovi: smukca, magnezijevega oksida, kalcijevega 
karbonata, riževe moke in krompirjevega škroba;

27. preoblikovano meso je polizdelek, pripravljen iz razdete-
ga mesa, ki se ponovno oblikuje v zrezke in druge poljubne oblike;

28. prodajna embalaža je embalaža, v katero se pakira 
izdelke v prodajnih enotah in jih varuje pri prometu ter omogoča 
gospodaren prevoz;

29. rastlinska mast je proizvod, pridobljen s hidrogenira-
njem rastlinskih olj;

30. razrez je postopek ročnega ali strojnega razreza (tudi 
razseka) integralnih trupov ali večjih kosov mesa na manjše 
kose mesa;

31. razsol(ica) je suha mešanica ali raztopina soli in 
nitritne ali nitratne soli, lahko so dodani tudi drugi aditivi in 
tehnološki dodatki;

32. razsoljevanje je obdelava mesa, mastnine in drugih 
užitnih delov z razsolom ali razsolico;

33. soljenje je obdelava mesa, mastnine in drugih užitnih 
delov s kuhinjsko soljo (NaCl);

34. središčna temperatura (T(s)) je temperatura, izmerje-
na v geometrijskem središču mesa ali mesnine;

35. starterska kultura (starter) je proizvod, ki vsebuje eno ali 
več vrst mikroorganizmov in se uporablja v proizvodnji mesnin;

36. sterilizirani izdelki so izdelki, ki so toplotno obdelani 
do T(s) nad 100 °C (običajno 106 do 125 °C);

37. tehnološki dodatki so sestavine izdelka, ki ne pripada-
jo osnovnim sestavinam in aditivom in katerih uporaba prispeva 
k tehnološkim in senzoričnim lastnostim, ki jih pridobi končni 
izdelek z njihovo ustrezno uporabo;

38. toplo meso je meso, pridobljeno po tehnologiji toplega 
razseka še toplih, neohlajenih trupov, pred pojavom mrtvaške 

otrplosti ali meso, izrezano iz toplih trupov po kondicioniranju 
ali po elektrostimulaciji;

39. transportna embalaža je embalaža, ki varuje izdelke v 
prometu. To so kartonske škatle, plastične in kovinske posode, 
v katere se pakirajo predpakirani izdelki, ter izdelki, ki niso 
predpakirani.

5. člen
(uporaba soli)

Ne glede na določbe pravilnika, ki ureja kakovost soli, 
se kot nosilec za nitritne ali nitratne soli (K- ali Na- nitrit /nitrat) 
in ekstrate začimb zaradi tehnoloških potreb lahko uporablja 
nejodirana sol.

II. POSEBNE DOLOČBE

6. člen
(razvrstitev mesnin)

(1) Po tem pravilniku se mesni izdelki (v nadaljnjem be-
sedilu: mesnine) delijo v osnovne štiri skupine, ki morajo biti 
označene kot take tudi na deklaraciji izdelka, in sicer:

1. pasterizirane mesnine; 
2. sterilizirane mesnine; 
3. sušene mesnine; 
4. presne mesnine.
(2) Vse mesnine, ki niso posebej določene s tem pravil-

nikom, se proizvajajo po proizvajalni specifikaciji, morajo pa 
ustrezati kakovostnim zahtevam za posamezne skupine ali 
podskupine izdelkov, ki so določene s tem pravilnikom.

III. MESNINE KLAVNIH ŽIVALI IN DIVJADI

1. Pasterizirane mesnine

1.1 Barjene klobase

7. člen
(barjene klobase)

Kot barjene klobase se lahko označijo izdelki, proizvedeni 
iz mesne emulzije in drugih sestavin živalskega izvora, soli, 
aditivov, začimb, začimbnih ekstraktov, arom, vode, ledu, teh-
noloških dodatkov ter dodatnih sestavin, polnjeni v naravne ali 
umetne ovitke. Izdelki so termično obdelani z ali brez dimljenja.

8. člen
(hrenovka)

(1) Kot hrenovka se lahko poimenuje izdelek, ki vsebuje 
najmanj 75 % mesnega testa iz govejega in svinjskega mesa 
in največ 25 % slanine. V nadevu so lahko dodatne sestavine, 
ki so razvidne iz imena izdelka.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko hrenovko pro-
izvaja tudi iz mesa drugih vrst živali v enakem razmerju med 
mesnim testom in mastnino, vendar je treba v imenu navesti 
vrsto živali, iz katere je meso, če je tega več kot 50 %, razen v 
primeru ovčjega in konjskega mesa, ki ga mora biti v mesnem 
testu več kot 30 %. Ostale vrste mesa morajo biti navedene v 
sestavinah skladno s predpisom, ki ureja splošno označevanje 
predpakiranih živil.

(3) Nadev za hrenovko se polni v ovitke (naravna čreva ali 
kolagenske ovitke) s homogenim nadevom iz mesnega testa. 
Ovitke se po termični obdelavi lahko odstrani.

(4) Izdelek mora vsebovati najmanj 8 % mesnih beljakovin 
(brez beljakov in veziva) in največ 30 % maščob.

9. člen
(posebna klobasa)

(1) Kot posebna klobasa se lahko poimenuje izdelek, ki 
vsebuje najmanj 75 % mesnega testa iz govejega in svinjskega 
mesa in največ 25 % slanine.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek se posebna klobasa 
lahko proizvaja tudi iz mesa drugih vrst živali v enakem razmer-
ju med mesnim testom in mastnino, vendar je treba v imenu 
navesti vrsto živali, iz katere je meso, če je tega več kot 50 %, 
razen v primeru ovčjega in konjskega mesa, ki ga mora biti 
v mesnem testu več kot 30 %. Ostale vrste mesa morajo biti 
navedene v sestavinah skladno s predpisom, ki ureja splošno 
označevanje predpakiranih živil.

(3) Nadev za posebno klobaso se polni v umetne ali 
naravne ovitke.

(4) Izdelek mora vsebovati najmanj 8 % mesnih beljakovin 
(brez beljakovin veziva) in največ 30 % maščob.

10. člen
(pariška klobasa)

(1) Kot pariška klobasa se lahko poimenuje izdelek, ki 
vsebuje najmanj 75 % mesnega testa iz govejega in svinjskega 
mesa in največ 25 % slanine. V mesnem testu mora biti najmanj 
25 % svinjskega mesa.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pariška klobasa lah-
ko proizvaja tudi iz mesa drugih vrst živali v enakem razmerju 
med mesnim testom in mastnino, vendar je treba v imenu 
navesti vrsto živali, iz katere je meso, če je tega več kot 50 %, 
razen v primeru ovčjega in konjskega mesa, ki ga mora biti 
v mesnem testu več kot 30 %. Ostale vrste mesa morajo biti 
navedene v sestavinah skladno s predpisom, ki ureja splošno 
označevanje predpakiranih živil. Del uporabljene slanine mora 
biti trda slanina, kockana in vidna na prerezu.

(3) Nadev za pariško klobaso se polni v umetne ali na-
ravne ovitke.

(4) Izdelek mora vsebovati najmanj 8 % mesnih beljakovin 
(brez beljakovin veziva) in največ 30 % maščob.

1.2 Poltrajne klobase

11. člen
(poltrajne klobase)

Kot poltrajna klobasa se lahko poimenuje izdelek iz raz-
detega mesa klavnih živali, slanine, mesnega testa in drugih 
sestavin živalskega izvora, soli, aditivov, začimb, začimbnih ek-
straktov, arom, vode oziroma ledu, tehnoloških dodatkov ter do-
datnih sestavin. Izdelki so termično obdelani z ali brez dimljenja.

12. člen
(tirolska salama)

(1) Kot tirolska salama se lahko poimenuje izdelek, ki vse-
buje najmanj 45 % razdetega svinjskega mesa velikosti najmanj 
8 mm, 25 % trde slanine ter 30 % mesnega testa (v razmerju 
70 % govejega ali svinjskega mesa in 30 % vode) ter poleg soli 
vsebuje še aditive, začimbe in tehnološke dodatke.

(2) Tirolska salama mora imeti tipičen okus po kumini in 
česnu. Polni se v umetne ovitke črne barve.

(3) Izdelek mora vsebovati najmanj 13 % mesnih beljako-
vin, od tega do 4 % beljakovin veziva.

(4) Uporaba dodatnih sestavin ni dovoljena.

13. člen
(ljubljanska salama)

(1) Kot ljubljanska salama se lahko poimenuje izdelek, na-
rejen iz najmanj 45 % govejega mesa, 25 % trdne slanine ter 30 % 
mesnega testa (v razmerju 70 % govejega mesa in 30 % vode) 
ter poleg soli vsebuje še začimbe, aditive in tehnološke dodatke.

(2) Salama mora imeti značilen okus po začimbah, kot sta 
piment in ingver. Polni se v umetne ovitke rjave barve.

(3) Uporaba dodatnih sestavin ni dovoljena.

14. člen
(šunkarica)

(1) Kot šunkarica se lahko poimenuje izdelek, izdelan 
iz grobo zrezanega razsoljenega svinjskega mesa stegna na 

kose, večje od 20 mm, ter 10 % mesnega testa (govejega 
mesa in vode) in 10 % trde slanine. Dodajo se ji tudi sol, aditivi, 
začimbe in tehnološki dodatki.

(2) Ima značilen okus po koriandru in se polni v umetne 
ovitke. Postopek toplotne obdelave je lahko vlažen ali suh (v 
kombinaciji z dimljenjem).

(3) Izdelek mora vsebovati najmanj 16 % mišičnih belja-
kovin, od tega do 2 % beljakovin veziva.

(4) Uporaba dodatnih sestavin ni dovoljena.

15. člen
(mesni sir)

(1) Kot mesni sir se lahko poimenuje izdelek iz razdetega 
mesa klavnih živali in divjadi, mastnine ter pri jetrnem siru do 
5 % jeter. Uporabijo se lahko tudi dodatne sestavine (sir, zele-
njava idr.), ki morajo biti označene po vrsti in količini.

(2) Osnovne surovine so razdete (mletje, sekljanje) do 
največ granulacije riža, razsoljene ali nerazsoljene.

(3) Nadev se polni v kalupe (modele) ali umetne ovitke in 
toplotno obdela običajno s suhim postopkom. Struktura izdelka 
je homogena in enakomerno drobno luknjičava, aroma je blaga 
in ne prekriva osnovne arome mesa.

1.3 Hladetinaste klobase

16. člen
(hladetinaste klobase)

Kot hladetinasta klobasa se lahko poimenuje izdelek, v 
katerem so mišično in maščobno tkivo, mesnine ter dodatne 
sestavine povezani z naravno želatino, pridobljeno z vlažno 
toplotno obdelavo surovin z več veziva (koža, kite, tetive) ali z 
dodano želatino.

17. člen
(tlačenka)

(1) Kot tlačenka se lahko poimenuje mesni izdelek, ki je 
izdelan iz najmanj 50 % mesa kuhanih svinjskih glav ali raz-
soljenega svinjskega mesa in svinjskih jezikov, kožic in juhe.

(2) Nadev tlačenke se polni v naravne ali umetne ovitke.

18. člen
(žolca)

Kot žolca se lahko poimenuje izdelek, proizveden kot 
tlačenka, le da mora vsebovati najmanj 30 % mesa ali mesnine.

1.4 Kuhane klobase

19. člen
(kuhane klobase)

(1) Kot kuhana klobasa se lahko poimenuje izdelek iz 
kuhanega mesa, drobovine, kožic, dodatnih sestavin, soli, za-
čimb, začimbnih ekstraktov, aditivov, arom in tehnoloških do-
datkov. Stopnja razdetosti nadeva je lahko od grobe do povsem 
homogene.

(2) Nadev klobase se polni v naravne ali umetne ovitke. 
Po polnjenju se jih kuha (pasterizira). Tekstura je od narezljive 
do mazave.

20. člen
(pašteta)

(1) Kot pašteta se lahko poimenuje izdelek, ki je izdelan 
iz mesa, slanine ali druge maščobe živalskega ali rastlinskega 
izvora, bujona ali vode, drobovine (jeter), kožic, dodatnih sesta-
vin, aditivov, začimb in tehnoloških dodatkov. Stopnja razdetosti 
nadeva je fina in homogena.

(2) Pašteta mora biti homogene, gladke teksture brez vidne 
strukture mišičnine in mastnine, brez izločene maščobe ali že-
leja, mazave teksture, skladnega vonja in okusa, brez zažganih 
in drugih tujih arom (priokusov). Pripravljen nadev (emulzija) se 
polni v naravne ali umetne ovitke ali v drugo embalažo.
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(3) Pašteta lahko vsebuje največ 35 % maščob.
(4) Pri navajanju imena jetrna pašteta mora biti vsebnost 

jeter v končnem izdelku najmanj 15 %.
(5) Vsi podobni izdelki, ki ne ustrezajo določbam tega 

člena, se lahko označijo kot mesni namaz oziroma namaz z 
mesom.

1.5 Prekajeno meso

21. člen
(prekajeno meso)

Kot prekajeno meso se lahko poimenuje izdelek, pridobljen 
s soljenjem ali razsoljevanjem večjih (integralnih) kosov mesa, 
prekajevanjem in lahko tudi dodatno toplotno obdelan. Izdelek 
je pripravljen za uživanje ali pa ga je potrebno pred serviranjem 
toplotno obdelati, kar mora biti na izdelku jasno označeno.

1.6 Konzervirano meso

22. člen
(konzervirano meso)

(1) Kot konzervirano meso se lahko poimenujejo izdelki iz 
celih (integralnih) kosov brez kosti, s pripadajočo kožo in pod-
kožno mastnino ali brez njih, iz zrezanega mesa, mastnega tki-
va, kože, drobovine, dodatnimi sestavinami, soljo, začimbami, 
začimbnimi ekstrakti, aromami, aditivi in tehnološkimi dodatki. 
Meso je razsoljeno, gneteno in masirano, lahko je tudi zmerno 
hladno ali toplo dimljeno. Izdelki so toplotno obdelani (paste-
rizirani) z vlažnimi ali suhimi postopki v posebnih kalupih (ter 
po toplotni obdelavi prepakirani) ali pa direktno v hermetično 
zaprti embalaži ali ovitkih.

(2) Ime izdelka mora ustrezati vrsti in uporabljenemu 
kosu mesa. Kot kuhan ali pečen pršut se lahko poimenuje 
samo izdelek iz celega izkoščenega prašičjega stegna; kot 
kuhana ali pečena šunka se lahko poimenuje samo izdelek 
iz prepoznavnih kosov prašičjega stegna; kot kuhano pleče 
se lahko poimenuje samo izdelek iz prašičjega plečeta; kot 
kuhana hamburška slanina se lahko poimenuje samo izdelek iz 
prašičje mesnate slanine; kot kuhana krača se lahko poimenuje 
samo izdelek iz prašičje prednje ali zadnje goleni; kot kuhana 
(stisnjena) govedina se lahko poimenuje samo kuhan (stisnjen) 
izdelek iz govedine; kot goveji jezik se lahko poimenuje samo 
izdelek iz govejega jezika.

(3) Če se izdelek proizvaja iz zrezanega mesa, se zanj 
ne sme uporabljati imen, opredeljenih v prejšnjem odstavku.

23. člen
(meso iz tünke)

(1) Kot meso iz tünke se lahko poimenuje suho ali mokro 
soljeno ali razsoljeno prašičje meso, značilno začinjeno (če-
sen, poper, lovor), rahlo dimljeno, toplotno obdelano s suhim 
postopkom (pečenje) in shranjeno v zaseki do porabe. Izdelek 
se prodaja kompletno: meso in zaseka. 

(2) Surovina so kosi svinjine brez kože in s tanjšo plastjo 
površinske slanine ali brez nje: kosi stegna, izkoščen vrat, 
prašičji hrbet in ledja brez kosti, izkoščeno pleče. Zaseka je 
proizvedena iz soljene ali razsoljene hrbtne slanine, toplotno 
obdelane (suh ali vlažen postopek), zmlete (granulacija riža) 
in začinjene.

(3) Predpakiran izdelek mora vsebovati najmanj 60 % 
delež mesa.

1.7 Mast in maščobni izdelki

24. člen
(mast)

(1) Kot mast se lahko poimenuje izdelek, ki ga pridobimo 
s topljenjem podkožne mastnine, sala ter pečice (trebušne 
mrene) prašičev in mastnine govedi. Pridobljena iz prašičev 
se daje v promet kot svinjska mast, iz govedi pa kot goveji loj. 

Mast, pridobljena iz drugih živalskih vrst, mora imeti v imenu 
označeno vrsto.

(2) Dovoljena je uporaba antioksidantov (naravnih, sinte-
tičnih) in sinergistov za preprečevanje oksidacije.

25. člen
(tradicionalna svinjska mast)

(1) Tradicionalna svinjsko mast se pridobi s cvrtjem sla-
nine, kjer kot produkt dobimo ocvirke in mast. Mast mora biti 
bela, lahko z rahlim rumenkastim odtenkom, vonj in okus mo-
rata spominjati na sveže ocvirke in mora biti brez tujih vonjev. 
Tekstura mora biti pri 15°C do 20 °C mazava, struktura mora 
biti gladka ali zrnata.

(2) Izdelek sme vsebovati do 0,3 % vode, kislinska stopnja 
pa ne sme presegati vrednosti 3,0.

26. člen
(ocvirkova mast)

Kot ocvirkova mast se lahko poimenuje izdelek, proizve-
den iz svinjske masti in ocvirkov. Ocvirkova mast mora vsebo-
vati najmanj 40 % (vol %) ocvirkov.

27. člen
(ocvirki)

Kot ocvirki se lahko poimenujejo izdelki, ki so pridobljeni 
kot vzporedni proizvod pri pridobivanju domače svinjske masti 
in so pretežno čvrsti ostanki pri topljenju trde slanine in potrebu-
šine. Ocvirki morajo biti svetle zlatorjave barve, imeti značilen 
vonj in okus, ne smejo biti prežgani in ne smejo imeti ostankov 
kožic, ščetin ali drugih primesi.

28. člen
(zaseka, maščobni namaz)

(1) Kot zaseka se lahko poimenujejo izdelki, pridobljeni 
z razdevanjem soljene ali razsoljene ter toplotno obdelane 
(pečene, kuhane), lahko tudi dimljene prašičje čvrste slanine 
in potrebušine, mesa, drobovine, dodatnih sestavin, aditivov in 
začimb. Nadev se polni v naravne ali umetne ovitke ali v druge 
vrste embalaže.

(2) Izdelki morajo biti pri 15 °C mazavi, tekstura mora biti 
drobno do grobo zrnata, ne sme biti raztopljena, biti mora zna-
čilnega vonja in okusa po uporabljenih začimbah (in eventualno 
dimu) ter drugih dodatnih sestavinah, brez žarkosti in drugih 
tujih arom (priokusov).

2. Sterilizirane mesnine

29. člen
(sterilizirane mesnine)

Kot sterilizirane mesnine se označijo mesni izdelki, ki 
so polnjeni v neprodušno zaprto embalažo iz bele pločevine, 
aluminija, stekla, plastike oziroma drugega embalažnega ma-
teriala, konzervirani s postopkom sterilizacije (T(S)>100 °C) in 
so komercialno sterilni in dolgo obstojni (več let) v nekondicio-
niranih pogojih shranjevanja in distribucije.

30. člen
(paštete)

Ne glede na določbo 20. člena tega pravilnika se lahko 
pašteta proizvaja tudi kot steriliziran izdelek.

3. Sušene mesnine

31. člen
(sušene mesnine)

Kot sušene mesnine se lahko označijo mesni izdelki, 
narejeni iz integralnih kosov soljenega, razsoljenega ali razde-
tega mesa, hladno dimljenega ali nedimljenega ter sušenega 
in zorjenega do stopnje, primerne za uživanje brez predhodne 
termične obdelave mesa.
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3.1 Sušeno meso

32. člen
(sušeno meso)

(1) Kot sušeno meso se lahko poimenuje izdelek, proi-
zveden iz integralnih kosov soljenega ali razsoljenega mesa, 
hladno dimljenega ali nedimljenega ter sušenega in zorjenega 
do stopnje, primerne za uživanje brez predhodne termične 
obdelave.

(2) Sušeno meso je lahko meso klavnih živali in divjadi s 
kostmi ali brez, s kožo ali brez. Aktivnost vode (aw)izdelka ne 
sme biti višja od 0,93.

33. člen
(pršut)

(1) Kot pršut se lahko poimenuje izdelek, narejen iz cele-
ga svinjskega stegna, ki je bil sušen in zorjen s kožo in kostmi.

(2) Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka se kot 
pršut lahko označi tudi izdelek iz celega svinjskega stegna, 
če se ga na določenih območjih tradicionalno suši brez kože.

(3) Kot zorjen pršut se lahko označi izdelek, ki je bil zorjen 
najmanj 8 mesecev.

(4) Po končanem sušenju in zorenju se pršut lahko trži s 
kostjo ali brez, kot polovice oziroma četrtine ali narezan.

34. člen
(sušeno stegno in sušena šunka)

(1) Kot sušeno stegno in sušena šunka se lahko poime-
nuje izdelek iz celega stegna ali iz prepoznavno velikih delov 
stegna, s kostjo ali brez kosti, ki izpolnjuje zahteve za sušeno 
meso. Če izdelek ni iz prašičjega mesa, mora biti v imenu na-
vedena vrsta mesa.

(2) Za sušene dele stegna se lahko za poimenovanje 
uporabljajo tradicionalna poimenovanja (rolnca, bunka, gnjat, 
šunka ipd).

35. člen
(sušeno pleče)

Kot sušeno pleče se lahko poimenuje izdelek, proizveden 
iz celega prašičjega plečeta, s kožo ali brez.

36. člen
(sušena vratina, budjola, zašinek)

Kot sušena vratina, budjola ali zašinek se lahko poi-
menuje izdelek iz prašičjega vratu brez kosti, proizveden po 
zahtevah za sušeno meso. Lahko je hladno dimljeno, sušeno 
in zorjeno v naravnem ali umetnem ovitku.

37. člen
(panceta, sušena mesnata slanina)

Kot panceta ali sušena mesnata slanina se lahko poime-
nuje izdelek, proizveden iz prašičjega mesa – mesnate slanine 
brez reber. Panceta mora biti pravokotne oblike s kožo ali brez 
nje, s hrustanci ali brez. Panceta mora izpolnjevati zahteve, ki 
veljajo za sušeno meso.

3.2 Sušene klobase

38. člen
(sušene klobase)

(1) Kot sušene klobase se lahko poimenujejo izdelki, ki 
se izdelujejo iz razdetega (zmletega, sekljanega) mesa, trde 
slanine, dodatnih sestavin, soli, aditivov, začimb, začimbnih ek-
straktov, arom in tehnoloških dodatkov. Nadev klobas se polni 
v prepustne naravne ali umetne ovitke in se jih nato suši in zori 
v naravnih ali klimatiziranih sušilnicah in zorilnicah.

(2) Klobase so lahko hladno dimljene ali brez dima in 
pokrite s plemenito plesnijo. Užitne so po določenem času 
sušenja in zorenja.

(3) Sušene klobase se po premeru končnega izdelka 
deli na:

– klobase – do vključno 36 mm;
– salamine – od 36 do vključno 50 mm;
– salame – nad 50 mm.
(4) Sušene klobase se proizvajajo kot klasično sušene ali 

hitro fermentirane. Aktivnost vode (aw) v izdelkih ne sme biti 
višja od 0,93.

3.2.1 Klasično sušene klobase

39. člen
(klasično sušene klobase)

(1) Kot klasično sušene klobase se lahko poimenujejo 
izdelki, izdelani brez pospeševalcev zorenja (GDL, starterske 
kulture), proces sušenja in zorenja je klasičen (počasen) pri 
nizkih temperaturah (12 do 16 °C), lahko so dimljene ali ne-
dimljene ter poraščene s plemenito plesnijo. Aroma (vonj in 
okus) je značilna glede na vrsto uporabljenega mesa in je brez 
kislih priokusov.

(2) Kot izdelek iz divjačinskega mesa se lahko poimenuje 
izdelek, ki ima v sestavi najmanj 25 % divjačinskega mesa.

40. člen
(zimska salama)

(1) Kot zimska salama se lahko poimenujejo izdelki, ki se 
dobijo iz drobneje razdetega svinjskega mesa in trde slanine, 
ki se jima lahko doda do 10 % govejega mesa.

(2) Z nadevom se polnijo soljena tanka konjska ali goveja 
čreva ali umetni prepustni ovitki. V gotovem izdelku ne sme biti 
več maščobe od dvakratne količine mesnih beljakovin.

41. člen
(želodec)

(1) Kot želodec se lahko poimenuje izdelek iz grobo 
razdetega prašičjega mesa in trde slanine (velikost koščkov 
do 14 mm), ki se jima lahko doda do 15 % govejega mesa ali 
mesa divjadi. Nadev se polni v očiščene prašičje želodce ali 
mehurje ali v ustrezno oblikovane umetne prepustne ovitke. 
Med sušenjem in zorenjem se izdelek preša (stiska), da pridobi 
značilno plosko obliko. Izdelek je lahko dimljen ali nedimljen ter 
zmerno pokrit s plemenito plesnijo. 

(2) V gotovem izdelku ne sme biti več maščobe od dva-
kratne količine mesnih beljakovin.

3.2.2 Hitro fermentirane klobase

42. člen
(hitro fermentirane klobase)

Kot hitro fermentirane klobase se lahko poimenujejo iz-
delki, ki se jih izdeluje s pospeševalci zorenja (GDL, starterske 
kulture, ipd.), proces sušenja in zorenja pa poteka pri višjih 
temperaturah in krajši čas kot pri klasično sušenih klobasah. 
Hitro fermentirne klobase so lahko dimljene ali nedimljene ter 
poraščene s plemenito plesnijo. Vonj in okus sta značilna glede 
na vrsto uporabljenega mesa z možnim kislim priokusom.

43. člen
(čajna klobasa)

Kot čajna klobasa se lahko poimenuje hitro fermentirani 
izdelek v obliki parov minimalne dolžine 300 mm, napolnjen 
v umetno propustno črevo premera 35 do 40 mm. Prerez 
klobase mora imeti videz drobnega mozaika, sestavljen iz 
približno enakih koščkov mišičnega tkiva rdeče barve in tr-
dega mastnega tkiva belkaste barve. Izdelek se proizvaja 
iz svinjskega mesa in svinjske mastnine, do 20 % svinskega 
masa sme biti nadomeščeno z govejim mesom. Če se proi-
zvaja iz mesa ali mastnine drugih živali ali če vsebuje več kot 
20 % govejega mesa, mora biti vrsta mesa označena v imenu 
izdelka. Izdelek mora biti dimljen ter ne sme biti poraščen s 
plesnijo ali posut s posipi.
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4. Presne mesnine

44. člen
(presne mesnine)

(1) Kot presne mesnine se lahko poimenujejo izdelki, ki se 
izdelujejo iz mesa klavnih živali in divjadi, iz celih ali razrezanih 
kosov ali razdetega in preoblikovanega mesa in mastnine, 
drobovine, dodatnih sestavin, soli, aditivov in začimb. Izdelki 
so soljeni ali razsoljeni, toplotno neobdelani (surovi) in so v 
prometu kot ohlajeni ali zmrznjeni.

(2) Presne mesnine se dajejo v promet kot: 
– predpripravljeno meso; 
– izdelki iz mletega mesa; 
– presne klobase in 
– namazi.
(3) Na deklaraciji za presne mesnine je treba označiti, ali 

je potrebna toplotna obdelava, vrsto uporabljenega mesa in ko-
ličino uporabljenih vrst mesa, če je njihov delež manjši od 90 %.

(4) Če se pri proizvodnji presnih mesnin uporablja drobo-
vina ali beljakovine rastlinskega ali mlečnega izvora, je njihov 
delež treba označiti.

(5) Presne mesnine se lahko proizvajajo iz ene ali več 
različnih vrst mesa, razen če je s tem pravilnikom drugače 
določeno.

45. člen
(začinjeno meso)

Kot začinjeno meso se lahko poimenujejo izdelki iz inte-
gralnih (celih) ali grobo razdetih kosov mesa z ali brez kosti in 
drobovine, ki so jim dodani sol in začimbe. Pri proizvodnji se 
lahko uporabljajo tudi mastno tkivo, sesekljano meso, dodatne 
sestavine in voda. Količina teh dodatkov ne sme presegati 40 % 
od neto mase končnega izdelka.

46. člen
(zorjeno meso)

Kot zorjeno meso se lahko poimenuje izdelek, ki je izde-
lan iz osnovnih ali grobo razrezanih kosov govejega in drugih 
vrst mesa klavnih živali, z ali brez kosti, ki so pred dajanjem 
v promet zorjeni pod vplivom mesu lastnih encimov. Pri proi-
zvodnji zorjenega mesa se lahko uporabljajo začimbe, sol in 
dodatne sestavine. Zorjenega mesa ni dovoljeno proizvajati iz 
mesa, ki je bilo prej zmrznjeno.

47. člen
(razsoljeno meso)

Kot razsoljeno meso se lahko poimenuje izdelek, izdelan 
iz osnovnih ali grobo razdetih kosov mesa klavnih živali, z ali 
brez kosti ali iz drobovine, ki je razsoljen s pomočjo mokrih 
postopkov razsoljevanja. Izdelek je lahko tudi blago dimljen in 
začinjen ter pripravljen za toplotno pripravo.

48. člen
(panirano meso)

Kot panirano meso se lahko poimenuje izdelek iz obliko-
vanih kosov mesa klavnih živali s kostmi ali brez, lahko tudi iz 
preoblikovanega mesa, ki se jim poleg panade lahko dodajo 
tudi začimbe, sol, dodatne sestavine, mesno testo ali mehan-
sko separirano meso in mastno tkivo. Panada ne sme odstopati 
od izdelka in mora biti po celi površini enakomerno debela.

49. člen
(sekljanci)

Kot sekljanci se lahko poimenujejo oblikovani izdelki iz 
mletega ali drugače drobneje razdetega mesa, mastnega tkiva, 
drobovine, dodatnih sestavin, aditivov, začimb, soli in vode.

50. člen
(presne klobase)

(1) Kot presne klobase se lahko poimenujejo izdelki, 
ki se jih izdeluje iz debeleje in drobneje mletega ali drugače 

razdetega mesa, mastnega tkiva, dodatnih sestavin, začimb, 
aditivov, vode in soli.

(2) Presne klobase se polnijo v naravne ovitke ali v druge 
vrste užitnih ovitkov. Izdelek mora vsebovati najmanj 8 % me-
snih beljakovin.

51. člen
(pečenica)

(1) Kot pečenica se lahko poimenuje presna klobasa, ki 
je izdelana iz grobo mletega svinjskega mesa, slanine, začimb 
in soli. Pečenici se ne sme dodajati nitratnih in nitritnih snovi. 
Pečenico se polni v tanka prašičja čreva.

(2) Izdelek mora vsebovati najmanj 8 % mišičnih beljako-
vin (brez beljakovin veziva).

52. člen
(namazi)

Kot namazi se lahko poimenujejo izdelki, ki se izdelujejo 
iz razdetega mesa, drobovine, soli, začimb, vode, aditivov in 
dodatnih sestavin. Namazi morajo imeti kompaktno teksturo, 
vendar morajo biti mazavi. Lahko se polnijo v naravne ali ume-
tne ovitke ali v drugo embalažo.

IV. PERUTNINSKI MESNI IZDELKI

1. Pasterizirane mesnine

1.1 Barjene perutninske klobase

53. člen
(barjene perutninske klobase)

(1) Nadev za barjene perutninske klobase je v osnovi 
mesna emulzija, izdelana iz različno razdetega mesa, strojno 
izkoščenega perutninskega mesa, mastnine, masti, rastlinske 
masti, rastlinskih olj, drobovine, zrezanih ali zmletih perutnin-
skih kož, dodatnih sestavin, soli, začimb, aditivov ter vode ali 
ledu in tehnoloških dodatkov.

(2) Kot ovitki za barjene perutninske klobase iz prejšnjega 
odstavka se uporabljajo naravna čreva in umetni ovitki različ-
nih premerov, lahko pa so v prometu tudi brez ovitka, če so 
predpakirane.

54. člen
(perutninska hrenovka)

(1) Kot perutninska hrenovka se lahko poimenuje izdelek, 
ki vsebuje najmanj 70 % mesnega testa in največ 20 % maščob. 
V nadevu so lahko dodatne sestavine, ki so razvidne iz imena 
izdelka. Perutninsko hrenovko se lahko proizvaja iz različnih 
vrst perutninskega mesa, vendar je treba v imenu navesti vrsto 
perutnine, iz katere je meso, če je tega več kot 50 % (npr. purja 
hrenovka, piščančja hrenovka). Ostale vrste mesa morajo biti 
navedene v sestavinah v skladu s predpisom, ki ureja splošno 
označevanje predpakiranih živil.

(2) Nadev za hrenovke se polni v ovčja tanka čreva ozi-
roma umetne prepustne ovitke premera od 14 do 28 mm, ki se 
lahko po termični obdelavi tudi odstranijo, vroče se jih prekadi 
in termično obdela z vlažnim postopkom.

(3) Perutninska hrenovka mora vsebovati najmanj 9 % 
mesnih beljakovin in največ 20 % maščob.

55. člen
(perutninska posebna klobasa)

(1) Kot perutninska posebna klobasa se lahko poimenuje 
izdelek, ki je izdelan iz najmanj 70 % mesnega testa in največ 
20 % maščob. V nadevu so lahko dodatne sestavine, ki so 
razvidne iz imena izdelka. Perutninska posebna klobasa se 
lahko proizvaja iz različnih vrst perutninskega mesa, vendar 
je treba v imenu navesti vrsto perutnine, iz katere je meso, če 
je tega več kot 50 % (npr. purja posebna klobasa, piščančja 
posebna klobasa). Ostale vrste mesa morajo biti navedene v 
sestavinah v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje 
predpakiranih živil.
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(2) Nadev za perutninsko posebno klobaso se polni v 
umetne ali naravne ovitke.

(3) Perutninska posebna klobasa mora vsebovati najmanj 
9 % mesnih beljakovin in največ 20 % maščob.

56. člen
(perutninska pariška klobasa)

(1) Kot perutninska pariška klobasa se lahko poimenuje 
izdelek, katerega nadev je proizveden enako kot pri perutninski 
posebni klobasi, z dodano kockano slanino ali čvrsto rastlinsko 
maščobo. Nadev se polni v naravne ali umetne ovitke.

(2) Perutninska pariška klobasa mora vsebovati najmanj 
9 % mesnih beljakovin in največ 23 % maščob.

1.2 Poltrajne perutninske klobase

57. člen
(poltrajne perutninske klobase)

Kot poltrajna perutninska klobasa se lahko poimenuje 
izdelek iz izkoščenega in razdetega perutninskega mesa, s 
kožo ali brez (različne stopnje razdetosti in oblik), strojno iz-
koščenega perutninskega mesa, mastnine, masti, rastlinskih 
maščob in olj, dodatnih sestavin, soli in aditivov ter vode ali 
ledu in tehnoloških dodatkov.

58. člen
(perutninska šunkarica)

Kot perutninska šunkarica se lahko poimenuje izdelek, 
ki je izdelan iz debelo zrezanega pustega, razsoljenega peru-
tninskega mesa (minimalno 70 %), mesnega testa (do 25 %), 
čemur se lahko doda tudi trda mastnina. Na prerezu izdel-
ka morajo biti dobro vidni debelo zrezani kosi perutninskega 
mesa, deli trde mastnine ali rastlinske masti, če so dodani, pa 
morajo biti po obliki približno izenačeni in čimbolj enakomerno 
razporejeni na prerezu. Ima značilen okus po koriandru. Upo-
raba dodatnih sestavin ni dovoljena.

59. člen
(perutninska tirolska salama)

Kot perutninska tirolska salama se lahko poimenuje izde-
lek, ki vsebuje najmanj 45 % grobo razdetega perutninskega 
mesa, 25 % grobo razdete trde mastnine ali rastlinske masti 
in 30 % mesnega testa (70 % perutninskega mesa in 30 % 
vode) ter dovoljene aditive, sol, začimbe in tehnološke dodatke. 
Tirolska salama mora imeti tipičen okus po kumini in česnu. 
Uporaba dodatnih sestavin ni dovoljena.

1.3 Hladetinaste perutninske klobase

60. člen
(hladetinaste perutninske klobase)

Kot hladetinaste perutninske klobase se lahko poimenu-
jejo izdelki, v katerih so mišično in maščobno tkivo, mesnine 
ter aditivi, tehnološki dodatki in dodatne sestavine povezani z 
naravno želatino, ki je pridobljena z vlažno toplotno obdelavo 
surovin z več veziva (koža, kite, tetive), ali z dodano želatino.

1.4 Kuhane perutninske klobase

61. člen
(kuhana klobasa)

(1) Kot kuhana perutninska klobasa se lahko poimenuje 
izdelek iz kuhanega različno razdetega perutninskega mesa, 
drobovine, mastnine, masti, rastlinske masti, rastlinskih olj, 
kože perutnine, strojno izkoščenega perutninskega mesa, bu-
jona, dodatnih sestavin, soli, začimb, juhe ali vode, aditivov in 
tehnoloških dodatkov.

(2) Tekstura kuhane perutninske klobase mora biti nare-
zljiva do mazava, odvisno od vrste izdelka oziroma namena 
njegove uporabe.

62. člen
(perutninski mesni sir)

(1) Kot perutninski mesni sir se lahko poimenuje izdelek, 
ki vsebuje najmanj 60 % mesnega testa in največ 30 % ma-
ščob. Perutninski mesni sir se lahko proizvaja iz različnih vrst 
perutninskega mesa, vendar je treba v imenu navesti vrsto 
perutnine, iz katere je meso, če je tega več kot 50 % (npr. purji, 
piščančji mesni sir). Ostale vrste mesa morajo biti navedene v 
sestavinah skladno s predpisom, ki ureja splošno označevanje 
predpakiranih živil.

(2) Nadev za perutninski mesni sir se polni v kalupe 
(modele) ali umetne ovitke in toplotno obdela. Struktura peru-
tninskega mesnega sira je homogena in enakomerno drobno 
luknjičava, aroma je blaga in ne prekriva osnovne arome pe-
rutninskega mesa.

(3) Perutninski mesni sir mora vsebovati najmanj 8 % 
mesnih beljakovin in največ 30 % maščob.

63. člen
(perutninska pašteta)

(1) Kot perutninska pašteta se lahko poimenuje izdelek, 
ki se izdeluje iz perutninskega mesa, strojno izkoščenega 
perutninskega mesa, kože, perutninske drobovine, maščob, 
juhe, bujona, vode, tehnoloških dodatkov, dodatnih sestavin, 
soli, začimb in aditivov. Pripravljen nadev (emulzija) se polni v 
naravne ali umetne ovitke ali v drugo embalažo.

(2) Kot perutninska jetrna pašteta se lahko poimenuje 
izdelek iz prejšnjega odstavka, v katerega sestavi je najmanj 
15 % jeter.

(3) Perutninska pašteta mora biti homogena, brez izlo-
čene maščobe ali želeja, mazave teksture, skladnega vonja 
in okusa.

(4) Perutninska pašteta lahko vsebuje največ 35 % ma-
ščob.

1.5 Prekajeno perutninsko meso

64. člen
(prekajeno perutninsko meso)

Kot prekajeno perutninsko meso se lahko poimenuje iz-
delek, pridobljen s soljenjem ali razsoljevanjem celih trupov 
oziroma kosov mesa (npr. bedra, prsa), prekajevanjem; lahko 
je tudi dodatno toplotno obdelan. Prekajeno perutninsko meso 
je pripravljeno za takojšnje uživanje ali pa ga je potrebno pred 
serviranjem toplotno obdelati, kar mora biti na izdelku jasno 
označeno.

65. člen
(prekajena perutninska krača)

Kot prekajena perutninska krača se lahko poimenuje iz-
delek iz razsoljenega spodnjega dela bedra perutnine, ki je 
prekajen in termično obdelan.

1.6 Konzervirano perutninsko meso

66. člen
(konzervirano perutninsko meso)

(1) Kot konzervirano perutninsko meso se lahko poime-
nujejo izdelki iz celih (integralnih) ali grobo razrezanih kosov 
perutnine brez kosti, brez ali s pripadajočo kožo in podkožno 
mastnino, iz drobovine, dodatnih sestavin, soli, začimb, tehno-
loških dodatkov in aditivov.

(2) Konzervirano perutninsko meso je razsoljeno, gne-
teno oziroma masirano, lahko je tudi zmerno hladno ali toplo 
dimljeno. Konzervirano perutninsko meso je toplotno obdelano 
(pasterizirano) v ovitkih, lahko tudi kalupih, če se po končanem 
postopku prepakira.

(3) Ime izdelka mora ustrezati vrsti in uporabljenemu 
kosu perutninskega mesa (npr. piščančja prsa v ovitku, puranja 
stegna v ovitku). Na prerezu nadeva morajo biti dobro vidni 
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debelo zrezani kosi perutninskega mesa, deli trde mastnine pa 
morajo biti po obliki približno izenačeni in čimbolj enakomerno 
razporejeni.

67. člen
(perutninska prsa v ovitku)

(1) Perutninska prsa v ovitku so izdelana iz debelo zreza-
nega pustega, razsoljenega perutninskega belega mesa (meso 
prsi brez kože). Perutninsko meso v gotovem izdelku mora biti 
čvrsto in pri rezanju na tanke rezine ne sme razpadati. Vonj, 
barva in okus morajo biti značilni za razsoljena in kuhana pe-
rutninska prsa.

(2) Perutninska prsa v ovitku morajo vsebovati najmanj 
18 % mesnih beljakovin in največ 3 % maščob.

68. člen
(perutninska bedra v ovitku)

(1) Perutninska bedra v ovitku so izdelana iz debelo zre-
zanega pustega razsoljenega perutninskega mesa beder brez 
kože. Perutninsko meso v gotovem izdelku mora biti čvrsto in 
pri rezanju na tanke rezine ne sme razpadati. Vonj, barva in 
okus morajo biti značilni za razsoljeno in kuhano meso peru-
tninskih beder.

(2) Perutninska bedra v ovitku morajo vsebovati najmanj 
16 % mesnih beljakovin in največ 6 % maščob.

1.7 Perutninski osnovni deli in sekljanine

69. člen
(perutninski osnovni deli in sekljanine)

(1) Izdelki iz osnovnih delov trupa, drobovine in sekljanine 
perutninskega mesa se glede na tehnološki postopek dajejo v 
promet kot:

– panirani ali nepanirani;
– začinjeni;
– toplotno obdelani;
– ohlajeni ali
– zamrznjeni.
(2) Izdelki iz osnovnih delov trupov perutnine in drobovine 

so lahko tudi narezani, oblikovani, s kožo ali brez kože, s kostmi 
ali brez kosti, kar mora biti na izdelku označeno, če odstopa 
od osnovnega anatomskega dela. Panirani izdelki iz osnovnih 
delov perutninskega mesa lahko vsebujejo do 50 % dodatnih 
sestavin (panade) na količino izdelka.

(3) Sekljanine so izdelki iz sesekljanega perutninskega mesa 
(različne stopnje sesekljanosti in oblik), drobovine, strojno izko-
ščenega perutninskega mesa, mastnega tkiva, dodatnih sestavin, 
soli, začimb, aditivov, tehnoloških dodatkov in po potrebi vode.

1.8 Perutninska mast in maščobni izdelki

70. člen
(perutninska mast)

(1) Kot perutninska mast se lahko poimenuje izdelek, 
dobljen s topljenjem perutninske mastnine.

(2) Glede na vrsto perutnine, od katere je mastnina, se 
mast pridobiva in daje v promet kot kokošja mast, gosja mast, 
račja mast, idr.

2. Sterilizirane mesnine

71. člen
(sterilizirane mesnine)

Kot sterilizirane mesnine iz perutninskega mesa se 
poimenujejo izdelki, narejeni iz perutninskega mesa, strojno 
izkoščenega perutninskega mesa, mastnine, masti, rastlin-
ske masti, rastlinskih olj, drobovine in perutninske kože, 
dodatnih sestavin, soli, začimb, tehnoloških dodatkov in 
aditivov. Polnjeni so v neprodušno zaprto embalažo iz bele 
pločevine, aluminija, stekla in plastike oziroma drugega em-
balažnega materiala in konzervirani s postopkom sterilizacije 

(temperatura sterilizacije mora biti višja od 100 °C), komer-
cialno sterilni in dolgo obstojni v nekondicioniranih pogojih 
shranjevanja in distribucije.

72. člen
(perutninska pašteta)

(1) Kot perutninska pašteta se lahko poimenuje izdelek, 
ki se izdeluje iz perutninskega mesa, strojno izkoščenega 
perutninskega mesa, kože, perutninske drobovine, masti, ra-
stlinskih masti, mastnine, rastlinskih olj, juhe, bujona, vode, 
beljakovinskih preparatov, dodatnih sestavin, soli, začimb in 
aditivov. Pripravljen nadev (emulzija) se polni v naravne ali 
umetne ovitke ali v drugo embalažo.

(2) Kot perutninska jetrna pašteta se lahko poimenuje 
izdelek iz prejšnjega odstavka, v katerega sestavi je najmanj 
15 % jeter.

(3) Perutninska pašteta mora biti homogena, brez izločene 
maščobe ali želeja, mazave teksture, skladnega vonja in okusa.

(4) Perutninska pašteta lahko vsebuje največ 35 % maščob.

3. Sušene mesnine

73. člen
(sušene mesnine, sušeno perutninsko meso  

in sušene perutninske klobase)
(1) Kot sušene mesnine se poimenujejo izdelki, narejeni 

iz integralnih (osnovnih) kosov perutninskega mesa, ki je lah-
ko soljeno, razsoljeno, razdeto, hladno dimljeno ter sušeno 
oziroma zorjeno do stopnje, primerne za uživanje brez pred-
hodne termične obdelave mesa. Aktivnost vode (aw) sušenega 
perutninskega mesa in sušene perutninske klobase ne sme 
presegati vrednosti 0.93.

(2) Kot sušeno perutninsko meso se lahko poimenujejo 
izdelki, proizvedeni iz integralnih (osnovnih) kosov perutnine 
s kostmi ali brez (npr. bedra, prsa), polovic ali celih trupov 
perutnine.

(3) Kot sušene perutninske klobase se lahko poimenujejo 
izdelki, narejeni iz razdetega (zmletega, sekljanega) perutnin-
skega mesa, trde slanine ali čvrste maščobe rastlinskega iz-
vora, dodanih sestavin, soli, aditivov, tehnoloških dodatkov in 
začimb. Nadev sušenih klobas se polni v prepustne naravne 
ali umetne ovitke in se jih nato suši oziroma zori v naravnih ali 
klimatiziranih sušilnicah oziroma zorilnicah.

74. člen
(perutninska čajna klobasa)

(1) Perutninska čajna klobasa se izdeluje iz najmanj 65 % 
različno razdetega perutninskega mesa in največ 35 % maščob 
in dodatnih sestavin.

(2) Perutninska čajna klobasa mora imeti na prerezu 
videz drobnega mozaika, sestavljenega iz približno enako ve-
likih koščkov perutninskega mesa (meso beder in prsi) in trde 
mastnine belkaste barve, ki morajo biti v osnovni zmesi čim 
bolj enakomerno razporejeni in pri rezanju na rezine ne smejo 
izpadati iz prereza ali pa se razmazati. Ovitek se mora dobro 
prilegati nadevu.V gotovem izdelku ne sme biti več maščob od 
dvakratne količine mesnih beljakovin.

4. Presne mesnine in mesni pripravki

75. člen
(presne perutninske mesnine in mesni pripravki)

(1) Presne mesnine iz perutninskega mesa se izdelujejo 
iz različno razdetega pustega perutninskega mesa, strojno 
izkoščenega perutninskega mesa, maščob, dodatnih sestavin, 
začimb, soli, aditivov, tehnoloških dodatkov in vode.

(2) Perutninski mesni pripravek je izdelek iz perutninske-
ga mesa, ki so mu dodana druga živila, začimbe, sol, aditivi 
ali druge dodatne sestavine ali je obdelano s postopkom, ki 
spreminja notranje celične zgradbe mesa, zaradi česar se 
značilnosti svežega mesa izgubijo.
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76. člen
(presne perutninske klobase)

Presne klobase iz perutninskega mesa se izdelujejo iz 
različno razdetega perutninskega mesa, strojno izkoščenega 
perutninskega mesa, maščob, dodatnih sestavin, začimb, teh-
noloških dodatkov, soli, aditivov in vode.

77. člen
(perutninska pečenica)

(1) Perutninska pečenica je presna klobasa, ki je izdelana 
iz grobo mletega perutninskega mesa, slanine, začimb in soli. 
Pečenici se ne sme dodajati nitratnih in nitritnih soli. Polni se v 
tanka prašičja čreva.

(2) Perutninska pečenica mora vsebovati najmanj 10 % 
mesnih beljakovin.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

78. člen
(prehodno obdobje)

Ne glede na določbe tega pravilnika so lahko izdelki, 
proizvedeni in označeni v skladu s predpisoma iz 79. člena 
tega pravilnika do 1. januarja 2013, v prometu do porabe zalog.

79. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravil-
nik o kakovosti mesnih izdelkov (Uradni list RS, št. 34/04, 62/04 
– popr., 50/05, 77/06 in 45/08 – ZKme-1) in Pravilnik o kakovosti 
perutninskih mesnih izdelkov (Uradni list RS, št. 85/05 in 45/08 
– ZKme-1), uporabljata pa se do 1. januarja 2013.

80. člen
(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-191/2010
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EVA 2012-2330-0115

Franc Bogovič l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

2489. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku 
vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne 
liste

Na podlagi 4.a člena, petega odstavka 39. člena, sedme-
ga odstavka 43. člena, tretjega odstavka 44. člena, četrtega 
odstavka 51. člena, sedmega odstavka 54. člena, šestega 
odstavka 55. člena, devetega odstavka 60. člena in šestega 
odstavka 76. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih 
rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
41/09 in 32/12) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o postopku vpisa sorte  

v sortno listo in o vodenju sortne liste

1. člen
V Pravilniku o postopku vpisa sorte v sortno listo in o 

vodenju sortne liste (Uradni list RS, št. 49/09, 96/09, 105/10 
in 88/11) se v 1. členu besedilo četrte alineje spremeni tako, 
da se glasi:

»– Direktivo Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o 
določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES 
glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri presku-
šanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort 
kmetijskih rastlin (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 7), zadnjič 
spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2012/8/EU z dne 
2. marca 2012 o spremembi Direktive 2003/90/ES o določi-
tvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 Direktive Sveta 
2002/53/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum 
pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje neka-
terih sort zelenjadnic (UL L št. 64 z dne 3. 3. 2012, str. 9), (v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/90/ES);«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2012.

Št. 007-278/2012
Ljubljana, dne 18. julija 2012
EVA 2012-2330-0184

Franc Bogovič l.r.
Minister 

za kmetijstvo in okolje

2490. Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko 
Slovenijo državljanu Evropske unije 
in družinskemu članu državljana 
Evropske unije

Na podlagi četrtega odstavka 118. člena in petega od-
stavka 127. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 50/11 in 
57/11 – popr.) minister za notranje zadeve izdaja

N A V O D I L O
o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo 

državljanu Evropske unije in družinskemu članu 
državljana Evropske unije

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

S tem navodilom se podrobneje predpisujejo razlogi za 
zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: 
vstop) državljanu Evropske unije in državljanu države članice 
Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljnjem besedilu: 
državljan EU) ter družinskemu članu državljana EU in družin-
skemu članu slovenskega državljana (v nadaljnjem besedilu: 
družinski član) v Republiko Slovenijo.

II. ZAVRNITEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO

2. člen
(zavrnitev vstopa)

(1) Državljanu EU policist zavrne vstop, če obstajajo razlo-
gi, določeni v tretjem odstavku 118. člena Zakona o tujcih (Uradni 
list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr., v nadaljnjem besedilu: zakon).

(2) Družinskemu članu policist zavrne vstop, če obstajajo 
razlogi, določeni v četrtem odstavku 127. člena zakona.

3. člen
(veljavna osebna izkaznica ali potni list)

Šteje se, da državljan EU ali njegov družinski član nima 
veljavne osebne izkaznice ali potnega lista za vstop, če:

– je potekel rok veljavnosti osebne izkaznice ali potnega 
lista, razen v primerih, določenih z mednarodnim sporazumom;
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– je osebna izkaznica ali potni list ponarejen ali predru-
gačen;

– poskuša uporabiti osebno izkaznico ali potni list druge 
osebe;

– je osebna izkaznica ali potni list raztrgan, razpadel 
ali tako poškodovan, da ne predstavlja več enotne listine ali 
če iz te listine ni mogoče z zanesljivostjo ugotoviti identitete 
imetnika, imetnik pa pri sebi nima nobene druge listine za 
dokazovanje identitete.

4. člen
(postopek pred zavrnitvijo vstopa)

(1) Kadar državljan EU ali njegov družinski član nima 
veljavne osebne izkaznice ali potnega lista ter vizuma ali dovo-
ljenja za prebivanje, če sta zahtevana, policist pred zavrnitvijo 
vstopa tej osebi omogoči, da si najkasneje v šestih urah, pridobi 
veljavne dokumente potrebne za vstop, ali da se ji jih dostavi, 
ali da izkaže ali na druge načine dokaže, da zanjo velja pravica 
do prostega gibanja in prebivanja.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka policist lahko:
– napoti državljana EU na najbližje diplomatsko predstav-

ništvo ali konzulat ene izmed držav članic EU izven Republike 
Slovenije, da si pridobi veljavno osebno izkaznico ali potni list;

– napoti družinskega člana na najbližje diplomatsko 
predstavništvo ali konzulat njegove države izven Republike 
Slovenije, da si pridobi veljavno osebno izkaznico ali velja-
ven potni list oziroma na najbližje diplomatsko predstavni-
štvo ali konzulat ene od držav članic EU izven Republike 
Slovenije, da si pridobi vizum ali dovoljenje za prebivanje, 
kadar je ta zahtevan;

– omogoči državljanu EU, da izkaže ali dokaže identiteto 
in državljanstvo EU z listinami ali drugimi dokazi, ki to nedvo-
mno potrjujejo;

– omogoči družinskemu članu, da izkaže ali dokaže identi-
teto in dejstvo, da je družinski član z listinami ali drugimi dokazi, 
ki to nedvomno potrjujejo;

– omogoči, da si državljan EU ali njegov družinski član 
uredi dostavo potrebnih dokumentov in se zadržuje na območju 
mejnega prehoda za čas dostave dokumentov, vendar ne več 
kot šest ur.

(3) Policist, ki je državljanu EU ali njegovemu družinske-
mu članu omogočil katero izmed možnosti, navedenih v prej-
šnjem odstavku ali drugo primerno možnost, to vpiše v poročilo.

(4) Napotitev državljana EU ali njegovega družinskega 
člana na najbližje diplomatsko predstavništvo ali konzulat izven 
Republike Slovenije v skladu s prvo in drugo alineo drugega 
odstavka tega člena ne pomeni zavrnitve vstopa.

(5) Če državljan EU v šestih urah ne pridobi veljavnega 
potnega lista ali veljavne osebne izkaznice ali nedvoumno ne 
izkaže ali dokaže identitete in državljanstva EU, mu policist 
zavrne vstop.

(6) Če družinski član v šestih urah ne pridobi veljavne 
osebne izkaznice, veljavnega potnega lista ter vizuma ali do-
voljenja za prebivanje, če je ta zahtevan, ali če nedvoumno ne 
izkaže ali dokaže identitete in dejstva, da je družinski član, mu 
policist zavrne vstop.

5. člen
(nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose 

Republike Slovenije)
(1) Državljanu EU ali družinskemu članu policist zavrne 

vstop, če bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo 
nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Repu-
blike Slovenije.

(2) Nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne od-
nose Republike Slovenije obstaja, kadar na podlagi osebnega 
obnašanja državljana EU ali družinskega člana, obstaja resnič-
na, sedanja in dovolj resna grožnja da bo ogrožal javni red ali 
da bo njegovo prebivanje v državi povezano z:

– izvajanjem terorističnih dejanj,
– izvajanjem drugih nasilnih dejanj,

– izvajanjem nezakonitih obveščevalnih dejavnosti,
– izvrševanjem kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi 

drogami ali
– izvrševanjem drugih kaznivih dejanj.
(3) Predhodne kazenske sodbe ali odločbe o prekršku 

same po sebi še ne predstavljajo razloga za zavrnitev vsto-
pa, lahko pa se presojajo v povezavi z osebnim obnašanjem, 
ki mora predstavljati resnično, sedanjo in dovolj resno gro-
žnjo za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike 
Slovenije.

6. člen
(postopek zavrnitve vstopa)

(1) Policist, ki zavrne vstop državljanu EU ali družin-
skemu članu, mora posamezen razlog za zavrnitev natančno 
utemeljiti. Utemeljitev, ki se nanaša na splošno preventivo, ni 
dovoljena. Pisna utemeljitev se izda na obrazcu, ki je kot pri-
loga sestavni del tega navodila in je objavljena skupaj z njim.

(2) Obrazec pisne utemeljitve se da zavrnjeni osebi v 
podpis. Če zavrnjena oseba odkloni podpis, vpiše policist vzrok 
odklonitve v obrazec. Original obrazca se izroči zavrnjeni osebi, 
kopija obrazca pa se arhivira.

(3) Policist zavrnitev vstopa označi tudi v potni listini, in 
sicer tako, da odtisne vstopni žig mejnega prehoda in ga z 
neizbrisnim črnilom črne barve prečrta v obliki križa. Ob desni 
strani odtisnjenega žiga napiše črko oziroma črke, ki označu-
jejo razlog zavrnitve vstopa v državo, kot jih določa obrazec 
pisne utemeljitve.

(4) Če ima družinski član v potnem listu izdan vizum, se 
zavrnitev vstopa označi poleg vizuma.

(5) Ukrepi zavrnitve vstopa se vpisujejo v evidenco tujcev, 
ki jim je bil zavrnjen vstop v državo.

(6) V primerih, ko državljanu EU ali družinskemu članu ni 
mogoče označiti zavrnitve vstopa na način določen v tretjem 
in četrtem odstavku tega člena, policist ukrep zavrnitve vstopa 
vpiše le v evidenco tujcev, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo.

7. člen
(preklic ukrepa zavrnitve vstopa)

(1) Če policist ugotovi, da so prenehali razlogi, na podlagi 
katerih je bil izrečen ukrep zavrnitve vstopa, dovoli vstop in 
izrečeni ukrep razveljavi. Kadar je bil ukrep označen v potnem 
listu, ga razveljavi tako, da se pod označbo zavrnitve ali poleg 
nje znova odtisne vstopni žig mejnega prehoda.

(2) Policist, ki ugotovi, da so prenehali razlogi za zavrnitev 
vstopa, takoj prekliče ukrep zavrnitve tudi v evidenci tujcev, ki 
jim je bil zavrnjen vstop v državo.

III. KONČNI DOLOČBI

8. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem, ko začne veljati to navodilo se preneha upora-
bljati Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državlja-
nu Evropske unije (Uradni list RS, št. 74/06 in 75/06 – popr.).

9. člen
(začetek veljavnosti)

To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 214-157/2011
Ljubljana, dne 1. avgusta 2012
EVA 2011-1711-0035

dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister

za notranje zadeve

Priloga
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POLICIJSKA UPRAVA_____________ 
(policjska postaja in naslov)  
Telefon:                                   telefaks:  
E-pošta:                                   http://www.policija.si 
 
 
 
Dne ____________________ob __________ uri je bil na mejnem prehodu _____________________________  
On                                         at time                           at the border crossing point was                          
 
 
 

ZAVRNJEN VSTOP  V REPUBLIKO SLOVENIJO  
(refused entry in Republic of Slovenia) 

 
 
 
Priimek__________________________________________ , ime_______________________________________, 
Surname                              Name  
Datum rojstva_____________________________________, državljanstvo______________________________, 
Date of birth                          Nationality  
Naslov prebivanja_____________________________________________________________________________, 
Place of residence 
vrsta in št. identifikacijskega dokumenta _________________________________________________________, 
Type and number of the travel or identity document            
na podlagi___________________alinee _________________odstavka ______ člena Zakona o tujcih (ZTuj-2). 
On the folowing grounds                Paragraph                                         Section                       of the Foreginers Law 
 
 
Oseba je seznanjena, da ji je vstop v državo zavrnjen iz naslednjih razlogov: 
( the  before said person is  herewith informed that he/she is refused entry on the following reasons): 
 
 

 (A)  Nima veljavnega dokumenta za prestop meje (118. ali 127. člen ZTuj-2) 
                   Has no valid travel document 
 

 (B)  Nima vize ali dovoljenja za prebivanje  (127. člen ZTuj-2) 
               Has no valid visa or residence premit  
 

 (C)  Še ni potekel čas, za katerega mu je bil prepovedan vstop (118. ali 127. člen ZTuj-2) 
                      Is a person for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry in the national register 
 

 (D)  Oseba predstavlja nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose  
             Republike Slovenije (118. ali 127. člen ZTuj-2) 
                  Is considered to be a threat to public order, security or the international relations of the  Republic of  Slovenia 
 

 (E)  Oseba predstavlja nevarnost za javno zdravje (118. ali 127. člen ZTuj-2) 
               Is considered to be a threat to  public health  
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Podrobnejša utemeljitev zavrnitve vstopa: 
Detailed reasons for refusing entry: 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Na podlagi petega odstavka 118. člena ali šestega odstavka 127. člena ZTuj-2 se zoper 
zavrnitev vstopa v državo lahko državljan EU ali družinski član državljana EU, v roku 
osmih dni, pritoži na Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. 
Pritožba se vloži pri policijski postaji, ki je tujcu zavrnila vstop v Republiko Slovenijo. 
Pritožba ne zadrži izvršitve ukrepa zavrnitve vstopa v državo. 
 
 
According to article 118/5 ZTuj-2 in 127/6 ZTuj-2 the EU citizen or familly member of the EU citizen has the right of  appeal against refusal of 
entry in the period of eight days . 

 
 
 

Oseba : (person concerned)                         Žig :                      Uradna oseba : (police officer) 
 
_______________________                                                    ____________________________ 
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2491. Navodilo o razlogih za zavrnitev vstopa 
v Republiko Slovenijo državljanu tretje države

Na podlagi prvega odstavka 10. člena ter za izvrševanje 
prvega odstavka 7. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, 
št. 50/11 in 57/11 – popr.) izdaja minister za notranje zadeve

N A V O D I L O
o razlogih za zavrnitev vstopa v Republiko 

Slovenijo državljanu tretje države

1. člen
(vsebina)

S tem navodilom se podrobneje predpisujejo razlogi za 
zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: 
vstop) tujcu, ki ni državljan države članice Evropske unije ali dr-
žave članice Evropskega gospodarskega prostora oziroma njun 
družinski član ali družinski član slovenskega državljana (v nadalj-
njem besedilu: državljan tretje države), zaradi nevarnosti za javni 
red, notranjo varnost Republike Slovenije ali javno zdravje in kdaj 
se šteje, da državljan tretje države nima veljavne potne listine.

2. člen
(razlogi javnega reda ali notranje varnosti  

Republike Slovenije)
Iz razloga javnega reda ali notranje varnosti Republike 

Slovenije se državljanu tretje države zavrne vstop, če obstaja 
razlog za sum, da bo njegovo bivanje v Republiki Sloveniji 
povezano zlasti z:

– izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
– izvajanjem nezakonitih obveščevalnih dejavnosti,
– izvrševanjem kaznivih dejanj ali
– ogrožanjem javnega reda.

3. člen
(izvajanje terorističnih ali drugih nasilnih dejanj  

v Republiki Sloveniji)
Razlog za sum, da bo bivanje državljana tretje države 

povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj v 
Republiki Sloveniji, obstaja zlasti, če:

– je državljan tretje države, kjer so teroristične aktivnosti 
ali nasilna dejanja bolj pogosta in namen njegovega prihoda v 
državo ni zanesljivo utemeljen,

– obstajajo podatki, ki kažejo na verjetnost, da je državljan 
tretje države pripadnik teroristične organizacije, teroristične 
skupine ali organizirane nasilniške skupine ali

– obstajajo podatki, da bi lahko državljan tretje države 
med bivanjem v Republiki Sloveniji izvajal teroristična ali druga 
nasilna dejanja.

4. člen
(izvajanje nezakonitih obveščevalnih dejavnosti  

v Republiki Sloveniji)
Razlog za sum, da bo bivanje državljana tretje države v 

Republiki Sloveniji povezano z izvajanjem nezakonitih obve-
ščevalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji, obstaja zlasti kadar 
iz podatkov obveščevalno-varnostnih služb v Republiki Sloveni-
ji izhaja, da bi vstop državljana tretje države pomenil nevarnost 
za nacionalno varnost.

5. člen
(izvrševanje kaznivih dejanj v Republiki Sloveniji)

Razlog za sum, da bo bivanje državljana tretje države v 
Republiki Sloveniji povezano z izvrševanjem kaznivih dejanj, 
obstaja zlasti, če:

– je bil državljan tretje države v Republiki Sloveniji prav-
nomočno obsojen za kaznivo dejanje, za katero je v zakonu 
predpisana zaporna kazen najmanj enega leta,

– je bil državljan tretje države v Republiki Sloveniji v za-
dnjih dveh letih ovaden za kaznivo dejanje, za katero se storilec 
preganja po uradni dolžnosti,

– ima državljan tretje države pri sebi predmete za izvrše-
vanje kaznivih dejanj ali

– obstajajo podatki ali če iz okoliščin izhaja, da bi lahko dr-
žavljan tretje države v Republiki Sloveniji izvršil kaznivo dejanje.

6. člen
(ogrožanje javnega reda v Republiki Sloveniji)

Razlog za sum, da bo državljan tretje države ogrožal javni 
red Republike Slovenije, obstaja zlasti, če:

– obstajajo podatki ali če iz okoliščin izhaja, da bi lahko 
državljan tretje države med bivanjem v Republiki Sloveniji 
ogrožal javni red,

– državljan tretje države vstopa z namenom udeležbe na 
javnem zbiranju in je pričakovati, da bo kršil javni red ali ima pri 
sebi predmete, ki jih na javno zbiranje ni dovoljeno prinašati,

– je bila državljanu tretje države v zadnjih dveh letih v Re-
publiki Sloveniji najmanj dvakrat izrečena sankcija za prekrške 
po predpisih zoper javni red, še zlasti za prekrške po predpisih, 
ki urejajo državno mejo, tujce in prepovedane droge,

– obstajajo podatki ali če iz okoliščin izhaja, da bo drža-
vljan tretje države bivanje v Republiki Sloveniji izkoristil za ne-
zakonit vstop na območje druge države ali drugi osebi omogočil 
nezakonit vstop na območje druge države ali

– poskuša vstopiti v Republiko Slovenijo s prometnim 
sredstvom, ki ne izpolnjuje pogojev za uporabo v Republiki 
Sloveniji ali državljan tretje države ne izpolnjuje pogojev za 
upravljanje s tem prometnim sredstvom.

7. člen
(nevarnost za javno zdravje v Republiki Sloveniji)

Iz razloga nevarnosti za javno zdravje v Republiki Sloveni-
ji se državljanu tretje države zavrne vstop, če prihaja z območij, 
kjer razsajajo nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navede-
ne v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene 
organizacije oziroma z območij, kjer razsajajo nalezljive bole-
zni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in za katere je v skladu z 
zakonom, ki ureja področje nalezljivih bolezni, treba sprejeti 
predpisane ukrepe.

8. člen
(veljavna potna listina)

Šteje se, da državljan tretje države nima veljavne potne 
listine za vstop, če:

– je potekel rok njene veljavnosti, razen v primerih, dolo-
čenih z mednarodnim sporazumom,

– poskuša uporabiti potno listino druge osebe,
– je listina ponarejena ali predrugačena,
– uporablja listine, ki niso priznane kot listine za prehod 

državne meje v skladu z 2. in 7. členom Zakona o tujcih (Uradni 
list RS, št. 50/11 in 57/11 – popr.) ali

– je potna listina raztrgana, razpadla ali tako poškodova-
na, da ne predstavlja več enotne listine ali če iz takšne listine ni 
mogoče z zanesljivostjo ugotoviti identitete imetnika.

9. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati 
Pravilnik o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu tretje 
države, izdaji vizuma na mejnem prehodu in načinu označitve 
razveljavitve vizuma (Uradni list RS, št. 29/07 in 50/11 – ZTuj-2).

10. člen
(začetek veljavnosti)

To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 214-158/2011
Ljubljana, dne 1. avgusta 2012
EVA 2011-1711-0036

dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister 

za notranje zadeve
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2492. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi 
ustanove »Ustanova dr. Peter Antunović, 
fundacija za štipendiranje oseb z območja 
Kozjansko ter slepih in slabovidnih oseb«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na 
podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 
– uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena 
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 
8/12 – ZVRS-F in 21/12) izdaja

O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove  
»Ustanova dr. Peter Antunović, fundacija  

za štipendiranje oseb z območja Kozjansko  
ter slepih in slabovidnih oseb«

1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova 
dr. Peter Antunović, fundacija za štipendiranje oseb z območja 
Kozjansko ter slepih in slabovidnih oseb«, ki jo je ustanovil 
Petar Antunović, V Murglah 70, Ljubljana, dne 29. februarja 
2012 pri notarki Nevenki Tory, Beethovnova ulica 14, Ljubljana, 
z notarsko listino opr. št. SV 262/12.

2. Ustanova dr. Peter Antunović, fundacija za štipendira-
nje oseb z območja Kozjansko ter slepih in slabovidnih oseb 
ima sedež v Ljubljani. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja 
je: V Murglah 70, Ljubljana.

3. Namen ustanove je štipendiranje oseb iz socialno šib-
kih družin z območja Kozjanskega, financiranje podiplomskega 
študija na MBA in priznanih univerzah v tujini ter štipendiranje 
slepih in slabovidnih oseb.

4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 3.000,00 
eurov.

5. Člani prve uprave ustanove so: prof. dr. Radovan Starc, 
Rado Starc in Dušan Andrej Kocman.

Št. 060-23/2012/3 (041-04)
Ljubljana, dne 26. aprila 2012
EVA 2012-3330-0088

dr. Žiga Turk l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

BANKA SLOVENIJE
2493. Sklep o poročanju institucij, ki izvajajo 

dejavnost najema

Na podlagi drugega, tretjega in petega odstavka 13. člena 
v povezavi s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o Banki Slove-
nije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o poročanju institucij, ki izvajajo  

dejavnost najema

1. člen
S tem sklepom se določa obveznost poročanja gospodar-

skih družb, ki izvajajo poslovno dejavnost najema, zakupa ali 
lizinga (v nadaljevanju: najem).

Najem je za namene poročanja po tem sklepu pogodbeno 
razmerje, v katerem najemodajalec prenese na najemnika v za-
meno za plačilo ali niz plačil pravico do uporabe trajne dobrine 
za dogovorjen čas.

Banka Slovenije bo podatke, zbrane s poročanjem po tem 
sklepu, uporabljala za namene statistike finančnih računov ter 
za ugotavljanje poslovnega stanja in prepoznavanja tveganj z 
vidika finančne stabilnosti v dejavnosti najema, ostalem gospo-
darstvu in sektorju gospodinjstev.

2. člen
Obvezniki poročanja v skladu s tem sklepom so gospo-

darske družbe, katerih dejavnost je najem v skladu z opredeli-
tvijo iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa.

Banka Slovenije določi statistični vzorec obveznikov po-
ročanja na podlagi pomembnosti poslovanja in obveznike po-
ročanja o tem pisno obvesti.

3. člen
Obvezniki poročanja iz 2. člena tega sklepa morajo če-

trtletno zagotavljati podatke bilance stanja in transakcije, izkaz 
poslovnega izida in statistične podatke lizing poslov.

4. člen
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega 

sklepa. Navodilo se objavi na spletni strani Banke Slovenije.

5. člen
Obvezniki poročanja morajo podatke zagotavljati četrtle-

tno, najkasneje do 10. delovnega dne v mesecu, ki sledi četrtle-
tju. Obvezniki poročanja, ki so zavezani k reviziji letnih poročil, 
pošljejo tudi revidirano poročilo za poslovno leto najkasneje do 
10. septembra, ki sledi koncu poslovnega leta.

Obvezniki poročanja so dolžni prvo poročilo po tem sklepu 
posredovati za zadnje četrtletje 2012 do 15. januarja 2013.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2012.

Ljubljana, dne 31. julija 2012

Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

Marko Kranjec l.r.

SODNI SVET
2494. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi 

kandidatur za vodstveno mesto predsednika 
Okrajnega sodišča v Kranju

Na podlagi določbe 62. člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljublja-
na, na 1. seji dne 5. julija 2012 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur za vodstveno mesto:

– predsednika Okrajnega sodišča v Kranju.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo 
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000 
Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik
Sodnega sveta RS

Janez Vlaj l.r.
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OBČINE

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-
lje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,

3. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, 

4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, 
PC Planina 3, 4000 Kranj

5. Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 
Kranj,

6. Telekom Slovenije, Ul. Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj, 
7. UPC Telemach, C. Ljubljanske brigade 23, 1000 Ljub-

ljana, 
8. Adria plin d.o.o., Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana,
9. Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
Če se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobi-

ti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki 
niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku. 
Ker gre za spremembo veljavnega izvedbenega akta, celovita 
presoja vplivov na okolje ni potrebna.

6.  Potrebne strokovne podlage
Za pričetek priprave sprememb in dopolnitev ZN bo izde-

lovalec pripravil naslednje strokovne podlage:
– geodetski posnetek zemljišč v skladu s Pravilnikom o 

geodetskem načrtu,
– idejne zasnove območja,
– ostale strokovne podlage v skladu z ZPNačrt, kolikor 

bo to potrebno.
7. Obveznosti financiranja priprave sprememb in do-

polnitev ZN
Vse obveznosti iz naslova financiranja priprave spre-

memb in dopolnitev ZN (izdelavo geodetskega posnetka, vseh 
potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zah-
tevali nosilci urejanja prostora, celotno izdelavo sprememb in 
dopolnitev ZN) nosi pobudnik in naročnik. Postopek za Občino 
Bled ne pomeni finančnih bremen.

8. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj 

vodi Občina Bled.
9. Objava sklepa o začetku priprave sprememb in 

dopolnitev ZN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

na spletni strani Občine Bled in začne veljati z dnem objave v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-1/2012
Bled, dne 23. julija 2012

Župan
Občine Bled

Janez Fajfar l.r.

DOBRNA

2496. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev 
in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov 
ter o povračilih stroškov Občine Dobrna

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 
51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Dobrna 
na 15. redni seji dne 19. 7. 2012 sprejel

BLED

2495. Sklep o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev Zazidalnega načrta za območje 
urejanja BL – S 24 Mlino

Na podlagi sedmega odstavka 96. člena in 57. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08, 108/09, 80/11, 106/10 in 43/11) in 30. člena Statuta 
Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09) je župan Občine Bled 
sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Zazidalnega načrta za območje urejanja  
BL – S 24 Mlino

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in 
dopolnitev Zazidalnega načrta za območje urejanja BL – S 
24 Mlino (v nadaljevanju ZN) po skrajšanem postopku

Ocena stanja:
Obravnavano območje, ki predstavlja vzpetino zahodno 

od starega jedra vasi Mlino, se od sprejetja Odloka o ZN ni 
spremenilo.

Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN po skraj-
šanem postopku:

Zaradi potrebe po spremenjeni, manjši gostoti pozidanosti 
območja ter ureditvi prometne infrastrukture in gradnje v smislu 
funkcionalnejših rešitev, česar sedanji izvedbeni prostorski akt 
ne dopušča, se pristopi k spremembam ZN.

Ker predmet sprememb ni bistvena sprememba sedaj 
veljavnih prostorskih ureditev in ne vpliva na rabo sosednjih 
zemljišč, se spremembe in dopolnitve ZN skladno s 17. členom 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem 
načrtovanju pripravijo po skrajšanem postopku.

Pravna podlaga:
Veljavni Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in 

družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02, z dne 
13. 11. 2002);

Veljavni ZN za območje urejanja BL – S 24 Mlino;
Sedmi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načr-

tovanju (ZPNačrt) in 17. člen Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A; Uradni 
list RS, št. 108/09).

2. Predmet in okvirno ureditveno območje sprememb 
in dopolnitev ZN

Predmet sprememb in dopolnitev je zmanjšana gostota 
pozidave in določitev funkcionalnejših rešitev.

Ureditveno območje obsega območje sedaj veljavnega 
ZN s parc. št. 936/4, 936/10, 936/11, 936/14 in 936/15 k.o. 
Želeče ter vplivnim območjem.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe ve-

ljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih 
smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag 
ter ob upoštevanju programskih izhodišč.

4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena en mesec 

po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem pre-
dloga sprememb in dopolnitev ZN je predviden osem mesecev 
po začetku priprave ZN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.

5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki 
sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN

Pristojni nosilci urejanja prostora v postopku sprememb 
in dopolnitev ZN so:
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P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta ter 

članov drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov Občine Dobrna

1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja Pra-

vilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov Občine Dobrna (Uradni list 
RS, št. 48/99, 17/07, 31/07), in sicer tako, da se spreminja četrti 
odstavek 7. člena, ki se glasi:

»Način izračuna vrednosti bruto točke:
0,88 € = vrednost bruto točke.«

2. člen
Ta Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-0004/2012-1(6)
Dobrna, dne 19. julija 2012

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

2497. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni 
rabi

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list 
RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06) je Občinski svet 
Občine Dobrna na 15. redni seji dne 19. 7. 2012 sprejel 

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

I.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi za nepremičnino, 

označeno z naslednjo parcelno številko:
parc. št. 1966/12, k.o. 1056 – Dobrna, ID 5932021, ID 

znak 1056-1966/12-0, cesta v izmeri 19,00 m2.

II.
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti značaj 

zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Dobrna, Dobrna 
19, 3204 Dobrna, matična številka 135857000.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2012-1(6)
Dobrna, dne 19. julija 2012

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

2498. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 
Gorenja vas - Poljane

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09, 51/10) je Občinski 

svet Občine Gorenja vas - Poljane na 11. redni seji dne 21. 6. 
2012 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    
S T A T U T A 

Občine Gorenja vas - Poljane

1. člen
V Statutu Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99 in 

Uradni list RS, št. 80/01) se dopolni 7. člen tako, da se v 9. točki 
doda nova, šesta alineja, ki se glasi:

»– proizvodnja električne energije in trgovanje z električno 
energijo.«

2. člen
Ostale določbe Statuta ostanejo nespremenjene.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati nasle-

dnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 030-001/2012-001
Gorenja vas, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

2499. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih 
vodovodov na območju Občine Gorenja vas - 
Poljane

Na podlagi prvega odstavka 1. člena Odloka o oskrbi 
s pitno vodo v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, 
št. 54/09) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane 
(UVG, št. 47/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet 
Občine Gorenja vas - Poljane na 11. redni seji dne 21. 6. 2012 
sprejel

P R A V I L N I K
o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov 

na območju Občine Gorenja vas - Poljane

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se urejata tehnična izvedba ter upora-

ba javnih vodovodov v Občini Gorenja vas - Poljane. Pravilnik 
se mora upoštevati pri načrtovanju, projektiranju, v upravnem 
postopku, pri gradnji, komunalnem opremljanju in uporabi vo-
dovodnih objektov ter naprav.

V primerih, ko na noben način ni mogoče izpolniti zahtev 
iz tega pravilnika, poda upravljavec, na predlog projektanta ali 
izvajalca del, podan v obliki elaborata, soglasje na predloženo 
tehnično rešitev, ali sam predpiše drugo ustrezno tehnično 
rešitev.

Obrazložitev pojmov

2. člen
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen, kot 

je določeno v Pravilniku o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 
št. 35/06 in nadaljnje spremembe) oziroma Odloku o oskrbi 
s pitno vodo v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, 
št. 54/09) ostali imajo naslednji pomen:
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1. zajetje je inženirski gradbeni objekt za higienično zaje-
manje vode za preskrbo prebivalstva s pitno vodo;

2. vodni vir je urejen rezervat vode namenjen oskrbi s 
pitno vodo;

3. črpališče je objekt za črpanje pitne vode ali povečeva-
nje pritiska pitne vode v cevovodu;

4. čistilna naprava je objekt za pripravo pitne vode;
5. cevovod je objekt za transport vode;
6. vodohran je objekt, namenjen za akumulacijo pitne vode;
7. razbremenilnik tlaka je objekt za izničenje obratovalne-

ga tlaka v cevovodu;
8. regulator tlaka je naprava za znižanje obratovalnega 

tlaka v cevovodu;
9. zadrževalni ventil je naprava za vzdrževanje obratoval-

nega tlaka v cevovodu;
10. zračnik je naprava za odzračevanje cevovoda;
11. blatnik je naprava za praznjenje cevovoda;
12. jašek je betonski objekt na cevovodu, ki služi za na-

mestitev zasunov in zračnikov;
13. vodomerni jašek je objekt, v katerem je nameščen 

vodomer;
14. vodomer je naprava za merjenje porabe pitne vode;
15. zasun je zaporna naprava na cevovodu;
16. hidrant je naprava na cevovodu, namenjeni zagota-

vljanju požarne varnosti;
17. priključek stavbe na javni vodovod je del vodovoda, ki 

se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merje-
nje porabljene pitne vode pri porabniku pitne vode in ni objekt 
oziroma oprema javne infrastrukture,

18. upravljavec javnih vodovodov je izvajalec javne go-
spodarske službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine 
Gorenja vas - Poljane.

3. člen
Vodovodne naprave in objekti so zajetja, črpališča, čistil-

ne naprave, cevovodi, vodohrani, razbremenilniki, vodovodno 
omrežje, hidrantno omrežje ter drugi manjši objekti in naprave, 
ki služijo za pravilno in nemoteno obratovanje vodovodov in jih 
glede na njihovo funkcijo štejemo kot njihov sestavni del.

II. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA VODOVODOV

4. člen
Pri načrtovanju, gradnji in rekonstrukciji vodovodnih na-

prav in objektov se morajo poleg predpisov in standardov, ki 
urejajo tovrstno gradnjo, upoštevati tudi določila tega pravilnika. 
Upravljavec mora potrdila, strokovne ocene, projektne pogoje, 
soglasja k priključitvi, smernice ter tehnične podatke iz katastra 
izdajati skladno z določili tega pravilnika.

Dimenzije cevovodov in vrste cevi

5. člen
Pri gradnji cevovodov vodovoda se smejo uporabljati 

cevi izdelane iz materialov, ki glede fizikalnih, kemijskih in 
mikrobioloških lastnostni ne vplivajo na kakovost pitne vode. 
Cevi morajo po kvaliteti odgovarjati veljavnim standardom. 
Cevovodi morajo biti zgrajeni iz enega od naštetih materialov: 
jeklo, nodularna litina (NL) in polietilen visoke gostote (PE ozi-
roma alkaten). Jeklene cevi in cevi iz nodularne litine morajo 
biti zaščitene pred rjavenjem oziroma proti električnim blodečim 
tokovom. Podrobnejše zahteve poda upravljavec.

Cevi morajo ustrezati naslednjim standardnim premerom 
DN, in sicer:

– DN/ID = DN, kar pomeni nazivni premer glede na no-
tranji premer,

– DN/OD = d, ki pomeni nazivni premer glede na zunanji 
premer.

V vodovodnih sistemih, se uporabljajo naslednje dimenzije:
– DN: 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 

300, 400, 500.

Vsi elementi vodovoda morajo biti ustrezno zaščiteni proti 
škodljivemu delovanju okolice (korozija, blodeči tokovi, vpliv 
agresivne zemljine itd.) in pred vplivi vode (inkrustracija). V izje-
mnih primerih lahko upravljavec odobri uporabo drugih vrst cevi.

V vodovodni cevni sistem se lahko vgrajujejo samo cevi 
armature, spojni elementi, ki so izdelani in preizkušeni po ustre-
znih standardih in imajo za to ustrezno dokazilo.

6. člen
Cevovodi morajo biti zgrajeni po navodilih proizvajalcev 

cevi tako, da imajo zadostno trdnost za prenašanje statičnih in 
dinamičnih obremenitev, kar je treba na obremenjenih mestih 
dokazati z izračunom. Za izvedbo hišnih priključkov se smejo 
uporabljati cevi iz nodularne litine in polietilena visoke gostote. 
Pod prometnimi in voznimi površinami se smejo uporabljati 
jeklene cevi in cevi iz nodularne litine, cevi iz polietilena visoke 
gostote pa le izjemoma, ob soglasju upravljavca in pod pogo-
jem, da je v grajena v zaščitni cevi (obbetonirana).

Globine

7. člen
Globina gradbenega jarka mora biti tolikšna, da bo nad te-

menom položene cevi najmanj 1,0 m zasipa oziroma, da bo cev 
pod mejo zmrzovanja. Največja globina vgrajenih cevi lahko 
znaša največ 2 m, izjemoma pri križanjih z ostalo infrastrukturo 
2,5 m od nivoja zemljišča.

8. člen
Dno jarka mora biti izkopano in izravnano po projektirani 

niveleti v minimalnem naklonu 0,5 %. Širina dna jarka mora 
znašati najmanj širino vsote premera cevi in dodatka 40 cm. 
Na dnu jarka je ob polaganju cevovoda obvezno napraviti po-
steljico debeline 10 cm iz peska granulacije 0–4 mm. Cev pa 
potrebno tudi prekriti s peskom granulacije 0–4 mm v debelini 
20 cm nad temenom.

Odmiki in prečkanja

9. člen
Pri križanju vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami 

mora vodovod potekati horizontalno brez vertikalnih lomov. 
Križanja morajo potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot 
prečkanja osi vodovoda in osi druge podzemne inštalacije med 
45° in 90°.

V izjemnih primerih se teme cevi do DN 200 lahko spusti 
do globine 1 m pod drugo podzemno napeljavo, vendar ne 
globlje kot 3 m pod koto dokončno urejenega nivoja zemljišča, 
ali pa dvigne nad njo, vendar največ do višine 100 cm pod koto 
dokončno urejenega nivoja zemljišča.

V vsakem primeru spremembe smeri vodovoda v vertikal-
ni smeri je treba ugotavljati možnost nastanka zračnih čepov 
ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno od-
zračevanje oziroma čiščenje vodovoda. V primerih prečkanja 
z uporabo zaščitnih cevi mora biti izvedba takšna, da za potisk 
ali izvlek prazne vodovodne cevi ni potrebna sila, večja od 8 
kN. Na območjih, kjer obstaja nevarnost onesnaženja in so kot 
zaščita predvidene zaščitne cevi (brez prekinitev, na koncih 
vodotesno zaprta), se morajo tudi zaščitne cevi preskušati na 
vodotesnost.

Vertikalni odmiki

10. člen
Vertikalni odmiki med vodovodi in drugimi podzemnimi na-

peljavami, merjeno od medsebojno najbližjih sten vodovoda in 
drugih komunalnih napeljav, ne morejo biti manjši od odmikov, 
pogojevanih v naslednjih točkah:

1. V primerih križanja, ko je vodovod pod kanalizacijo, 
mora biti vodovod vgrajen v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi mo-
rata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 
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1,5 m na vsako stran. V primeru možnosti nadzora drenirane 
vode sta ustji zaščitne cevi lahko odmaknjeni od zunanje stene 
cevi kanalizacije, 0,8 m na vsako stran, v izjemnih primerih pa 
je vodovod po dogovoru z upravljavcem lahko zaščiten tudi 
drugače, s PVC folijo oziroma z glinenim nabojem. Vertikalni 
odmik (od temena zaščitne cevi do temelja kanala) mora zna-
šati najmanj 0,3 m.

2. V primerih križanja, ko poteka vodovod pod toplovo-
dom, mora biti vodovod vgrajen v zaščitni cevi, ustji zaščitne 
cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi toplovoda 
najmanj 1 m na vsako stran, vertikalni odmik (od temena zašči-
tne cevi do spodnjega dela telesa toplovodne napeljave) mora 
znašati najmanj 0,3 m.

3. V primerih, ko je vodovod pod plinovodom, PTT kabli 
ali električni kabli, morajo biti plinovod, PTT kabli in električni 
kabli vgrajeni v zaščitni cevi, ustji zaščitne cevi morata biti 
odmaknjeni, od zunanje stene cevi vodovoda, najmanj 0,5 m 
na vsako stran, vertikalni odmik mora znašati najmanj 0,5 m.

4. V primeru, ko je vodovod nad kanalizacijo na območju 
vodoprepustnega zemljišča, mora biti vodovod vgrajen v zašči-
tni cevi, ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje 
stene kanalizacije, najmanj 1,5 m na vsako stran, vertikalni 
odmik pa mora biti najmanj 0,3 m; če je vodovod nad kanaliza-
cijo na območju za vodo neprepustnega zemljišča, ni obveze 
vgraditve v zaščitno cev, vertikalni odmik je najmanj 0,3 m.

5. V primeru, ko je vodovod nad toplovodom, mora biti 
toplovod toplotno izoliran, debelina izolacije mora zadostiti 
zahtevam, navedenim v 19. členu tega pravilnika, vertikalni 
odmik pa najmanj 0,3 m.

Prečkanje mostov

11. člen
Potek vodovoda preko mostne konstrukcije mora biti uskla-

jen z izvedbo nosilne konstrukcije in vozišča. Padec oziroma 
vzpon vodovoda mora biti usklajen s potekom drugega dela 
vodovodne instalacije pred mostom in za njim. Najvišji del vo-
dovoda mora biti lociran na eni od brežin, tam, kjer se vodovod 
spet spusti v zemljino. Na tem mestu je treba predvideti jašek z 
vgrajeno opremo za odzračevanje in prezračevanje (preprečitev 
nastanka vakuuma). Le v izjemnih primerih, ko ni možno izvesti 
odzračevalnega jaška v brežinah, se lahko predvidi odzračeva-
nje na drugi lokaciji. Jašek mora biti ustrezno velik za vzdrže-
vanje opreme in dostop do nje. Do jaška mora biti vzdrževalni 
službi zagotovljen neoviran dostop. Jašek mora imeti drenažo in 
mora biti po potrebi tudi toplotno izoliran. Vodovod ne sme segati 
v svetli del prelivnega dela mostu in mora potekati pod mostno 
konstrukcijo na zunanji ali notranji strani nosilca mostu, odvisno 
od drugih zahtev prilagojeno tem zahtevam.

Pritrjevanje (obešanje) vodovoda na mostno konstrukcijo 
mora zagotavljati stabilnost in zadostno varnost pred odtrga-
njem. Pri izbiri trase in načina pritrjevanja je treba upoštevati 
minimalni potrebni prostor za montažo na obeh straneh vo-
dovoda (vsaj 0,5 m). Glede na tip konstrukcije mostu je treba 
predvideti fiksno točko in drsne podpore (konzole) vodovoda 
ter upoštevati možne največje raztezke in pomike mostne 
konstrukcije v odvisnosti od temperaturnih in drugih pomikov 
mostne konstrukcije. Vodovod mora biti izveden in pritrjen tako, 
da bodo preprečeni vplivi drugih inštalacij in konstrukcij nanj. 
Vzdolžne pomike, ki jih povzročijo raztezki konstrukcije, je 
treba ustrezno kompenzirati. Konzole morajo preprečevati vse 
neustrezne prečne pomike vodovoda.

Vodovod, ki poteka pod mostno konstrukcijo, mora biti toplo-
tno izoliran, uporabijo se prej izolirane cevi z zaščitnim plaščem. 
Vodovode se lahko pri novih mostovih polaga v mostno kineto.

Prečkanje vodotokov

12. člen
Pri podzemnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo v 

primerno izkopane jarke v dnu vodotoka. Pod vodotokom mora 

biti vodovod položen v zaščitne cevi iz NL dvakratnega premera 
vodovodne cevi. Pri globini položitve cevi pod potokom je po-
trebno upoštevati zahteve upravljavca vodotoka.

Prečkanje cest

13. člen
Podzemno prečkanje lokalnih in državnih cest se pravilo-

ma izvaja brez uporabe zaščitnih cevi, če je vodovod vgrajen 
v globini, ki jo proizvajalec cevi predpisuje glede na statične 
in dinamične obremenitve. Podzemno prečkanje se izvede v 
skladu z zahtevami upravljavca ceste.

Horizontalni odmiki

14. člen
Najmanjši odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev 

ali podzemnih objektov znaša 1,5 m, merjeno po horizontalni 
kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom 
cevi v osi vodovoda in oklepa z diagonalo, ki se konča na robu 
temelja ali objekta, kot 35º.

Najmanjši odmik vodovoda od greznic ali drugih objektov 
s škodljivimi vodotopnimi snovmi, za katere je potrebna prisilna 
drenaža med vodovodom in virom onesnaževanja na globini, ki 
zagotavlja, da vodovod ne pride v stik z onesnaženo izcedno 
vodo, znaša na vodoprepustnem zemljišču 2 m, na vodone-
prepustnem zemljišču pa 3 m. Najmanjši odmik vodovoda od 
dreves znaša 2 m in grmičevja 1 m, izjemoma je odmik lahko 
s soglasjem upravljavca manjši glede na dimenzijo vodovoda.

V kolektorju mora biti vodovod vgrajen v spodnji polovici. 
Vodovod mora biti zaščiten proti nastajanju kondenzata. Kolek-
tor mora imeti zagotovljen odtok vode, dimenzioniran tako, da 
lahko odvede najmanj 50 % količine povprečnega pretoka vode 
v vodovodu. Kolektor mora imeti rešilne izhode, ki v primeru 
poplave omogočajo rešitev prisotnih oseb. Druge instalacije, 
ki so nameščene v kolektorju, morajo biti zaščitene proti vplivu 
vode pri morebitni poplavi.

15. člen
Odmiki napeljav, ki potekajo vzporedno z vodovodom, 

morajo ustrezati meram iz naslednje tabele:

Vrsta napeljave Minimalen odmik 
(m)

Kanalizacija komunalnih in mešanih od-
padnih voda nad vodovodom/pod vodo-
vodom

2,0 / 1,2

Kanalizacija padavinskih voda 1,0

Plinovodi, elektrokabli, kabli javne razsve-
tljave, PTT napeljave ipd.

1,0

Toplovod 0,5
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16. člen
Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z 

upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni, 
vendar ne manjši kot jih določa standard SIST EN 805:2000, 
in sicer:

– horizontalni svetli odmiki od podzemnih temeljev in 
podobnih naprav naj ne bodo manjši od 0,5 m,

– horizontalni svetli odmiki od obstoječih (drugih) podze-
mnih napeljav naj ne bodo manjši od 0,5 m,

– v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav 
velika, horizontalni svetli odmiki ne smejo biti manjši od 0,3 m.

Med izkopom je potrebno zagotoviti stabilnost obstoječih 
naprav in podzemnih napeljav. Cevovod mora biti projektiran in 
izveden tako, da je zaradi vzdrževanja in popravil na vsakem 
mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo.

Zaščite vodovoda

17. člen
Na mestih, kjer zaradi objektivnih razlogov ni mogoče 

vgraditi vodovoda tako, da je možen izkop ali ni mogoče izvesti 
kasnejše obnove vodovoda z izkopom, se vodovod položi v 
zaščitno cev. Dolžina zaščitnih cevi je odvisna od velikosti vo-
dovoda (d, DN) in od materiala cevi. Praviloma se zaščitna cev 
izvaja do dolžine 30 m, za večje razdalje se priporoča izdelava 
kolektorja. Presek zaščitne cevi mora biti pri ceveh preseka do 
DN 50 mm povečan za 5 cm, pri ceveh večjih od DN 50 mm 
pa povečan najmanj za 60 % zunanjega premera cevi. Trasa 
vodovoda pred vstopom v zaščitno cev in za izstopom iz nje 
mora biti zamaknjena tako, da je možen izvlek cevi. Zaščita 
pred možnim onesnaženjem se praviloma doseže z zadostni-
mi odmiki vodovoda od možnih virov onesnaženja, z vgradnjo 
vodovoda v zaščitne cevi, oziroma z glinenim nabojem.

18. člen
Pod pojmom toplotna zaščita vodovodov razumemo zašči-

to proti segrevanju in ohlajanju. Vodovodi morajo biti zaščiteni 
proti toplotnim vplivom tako, da se temperatura vode pri minimal-
nem pretoku ne spreminja za več kot 3 °C. Vodovodi, ki potekajo 
po zemljišču, morajo biti položeni v globini najmanj 1,0 m od 
dokončno urejenega nivoja zemljišča, merjeno od temena cevi. 
Če navedene globine ni mogoče doseči, je potrebno vodovodno 
cev vgraditi v predizolirano vodovodno cev. Vodovodi, ki potekajo 
v kolektorjih, morajo biti zaščiteni proti kondenzaciji.

Vgradnja armatur, fazonov, spojnih elementov  
in merilno regulacijske opreme

19. člen
Vsi vgrajeni fazoski kosi, armature, spojni elementi in 

merilno regulacijska oprema morajo biti po načinu vgradnje, 
spajanja in funkcionalne unifikacije skladni z že vgrajeno opre-
mo vodovodnega omrežja. Tip in proizvajalca te opreme potrdi 
upravljavec.

20. člen
Loki in odcepni kosi morajo biti zavarovani proti izvleku z 

betoniranim blokom. Velikost betonskega bloka je odvisna od 
preseka cevovoda, obratovalnega tlaka in trdnosti zemljine. 
Velikost in obliko betonskega bloka se določi v projektu. Beton-
ski blok se lahko nadomesti z varovalnimi oklepi in posebnimi 
zobatimi obroči.

21. člen
V stene vodohranov in jaškov se smejo vgrajevati le kosi 

iz nerjavnega jekla (AlSi 304, 316 ali 316ti).

22. člen
Vijaki, vrata, ograje, stopnice in drugi ključavničarski iz-

delki, ki se vgrajujejo v vodovodne objekte, morajo biti izdelani 
iz nerjavečih materialov (AlSi 304, 316 ali 316ti).

23. člen
Zasuni morajo biti vgrajeni na vsakem odcepu iz primar-

nega ali sekundarnega cevovoda, na vsakem priključku za 
hidrant, zračnik, blatnik ali čistilni kos, neposredno na cevovodu 
pa tako, da je možno nadzorovati posamezne odseke cevovo-
da, sektorja ali mreže. V omrežje se morajo vgrajevati zasuni z 
elastičnimi zapornimi elementi (gumirani EV zasuni).

Vsi zasuni nad DN 250 mm morajo imeti vgrajen obtok 
z obtočnim ventilom. Tako zasuni kot obtočni ventili morajo 
biti opremljeni z ročnim kolesom. Zasuni se morajo v omrežje 
vgrajevati tako, da so na eni strani spojeni z gibljivim spojem. 
Gibljivi spoj mora biti praviloma za zasunom, gledano v smeri 
toka vode. Zasuni nad DN 200 mm morajo biti pritrjeni.

24. člen
Zasuni do DN 150 mm lahko vgrajujejo neposredno z 

zasutjem z vgradno garnituro in litoželezno cestno kapo. Za 
vse večje zasune se mora zgraditi betonski jašek. Izjemoma se 
vgrajuje večje profile zasunov brez jaška le v terenu z visoko 
talno vodo ali tam, kjer je možno posedanje jaška.

25. člen
Nepovratni ventili morajo biti vgrajeni na priključkih za 

vodomerom, da je preprečen povratek vode oziroma onesnaže-
nje javnega omrežja iz naprav uporabnika in povsod tam, kjer 
se želi preprečiti, da bi se cevovod ne izpraznil kadar ni pod 
tlakom. Objekti, ki imajo dva ali več priključkov, morajo imeti na 
vseh priključkih vgrajene nepovratne ventile.

26. člen
Čistilni kosi morajo biti vgrajeni pred vodomeri in pred 

razbremenilniki tlaka.

27. člen
Na cevovodu morajo biti zagotovljena mesta za območne 

meritve pretokov. V ta namen se na pomembnejših odcepih pri-
marnega vodovodnega omrežja ali neposredno na primarnem 
vodu vgradijo jaški velikosti 2 × 2 m z vgrajenim industrijskim 
vodomerom ali induktivnim merilcem pretoka, ki morata biti 
prilagojena za možnost brezžičnega prenosa podatkov.

28. člen
Na vseh mestih na cevovodu, kjer se nabira zrak, morajo 

biti vgrajeni zračniki. Zračniki so lahko avtomatski z eno ali dve-
ma kroglama. Pred in za zračnikom je potrebno vgraditi zasun.

29. člen
Cevovodi morajo biti na najnižjih točkah opremljeni z 

blatniki. Izpust blatnika mora biti opremljen z žabjim pokrovom, 
ki mora biti vgrajen v zaščitni betonski niši, kolikor je možen 
odvod v vodotok.

30. člen
Cestne kape zasunov in podzemnih hidrantov morajo biti 

obbetonirane. Velikost betonske plošče pod cestno kapo mora 
biti prilagojena velikosti cestne kape.

Jaški

31. člen
V sklopu vodovodnega omrežja se morajo zasuni, zračni-

ki, razbremenilniki, regulatorji tlaka, vodomeri ali merilci pretoka 
vgraditi v betonske jaške.

32. člen
Dolžina jaška je enaka vsoti dolžin vseh vgrajenih ele-

mentov oziroma fazonov + 40 cm, vendar ne more biti manjša 
od 120 cm na cevovodih do DN 150 mm, oziroma 150 cm na 
cevovodih do DN 250 mm in 180 cm na cevovodih nad DN 
250 mm preseka. Širina jaška je enaka vsoti širin vseh vgra-
jenih elementov na odcepu + 1/2 preseka cevi v osi cevovoda 
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+ 80 cm, vendar ne more biti manjša od 120 cm na cevovodih 
do 150 mm, 150 cm na cevovodih do 250 mm in 180 cm na 
cevovodih nad 250 mm preseka. Svetla višina jaška mora biti 
najmanj 170 cm, cevi in ostali vgrajeni elementi morajo biti 
vgrajeni 0,5 m nad dnom jaška. Dno jaška mora biti armirano 
in vodotesno. Velikost vstopne odprtine mora biti 60 × 60 cm. 
Odprtina mora biti locirana v kotu jaška, zapirati pa se mora s 
standardnim litoželeznim pokrovom težke oziroma lahke izved-
be, odvisno od obremenitve. Litoželezni pokrovi morajo imeti 
napis VODOVOD. Izvedba in vgradnja pokrovov izven zgradb 
mora biti takšna, da pokrovi onemogočajo dostop meteorne 
vode v jašek. Če so v jašku vgrajeni fazonski elementi težji od 
150 kg, mora jašek imeti tudi montažno odprtino najmanjše 
velikosti 80 cm × 80 cm, neposredno nad težkim elementom. 
Montažna odprtina se mora zapirati z litoželeznim pokrovom, 
pri čemer mora teža pokrova odgovarjati prometni ureditvi. 
Vstop v jašek mora biti opremljen z lestvijo iz nerjavenga jekla. 
Nosilna drogova lestve morata biti iz cevi preseka 40 mm, 
vstopne prečke pa preseka 18 mm v razmaku 300 mm. Lestev 
mora biti iz nerjavečega materiala pritrjena na steno jaška. Ja-
ški v zemljiščih s talno vodo morajo biti vodotesni. Vrh vstopne 
(montažne) odprtine mora biti nad visokim nivojem vode. V dnu 
jaška mora biti poglobitev za črpanje vode (pokrita s pohodno 
rešetko), ki mora biti izdelana tako, da ne ogroža statike teme-
ljev jaška. Prehod vodovoda skozi steno jaška mora biti izdelan 
vodotesno. Jaški v terenu z visoko talno vodo morajo biti zava-
rovani pred premiki zaradi vzgona. Jaški v zemljiščih brez talne 
vode morajo imeti urejen izpust vode iz jaška. Nad ploščo jaška 
mora biti najmanj 30 cm nasipa. Po celotnem zunanjem obodu 
jaška mora biti izvedena zunanja hidro izolacija, ki preprečuje 
vdor podtalne vode v jašek, in zaščita hidroizolacije.

Označevanje vodovodnih armatur

33. člen
Vodovodne armature in podzemni hidranti, vgrajeni v 

vodovodnem omrežju, morajo biti praviloma označeni z ozna-
čevalnimi tablicami. Označevalne tablice morajo biti namešče-
ne na vidnem mestu v bližini vgrajene armature. Oddaljenost 
tablice od vgrajene armature, ki jo tablica označuje, naj bo do 
največ 5,00 m. Označevalne tablice morajo biti nameščene 
na zidove zgradb, na drogove javne razsvetljave, ali na sa-
mostojen drog, namenjen namestitvi označevalne tablice za 
vodovod. Označevanje armatur, vgrajenih v jašek, se izvede 
tako, da vsaka armatura dobi svojo označevalno tablico. Ko-
ordinate oddaljenosti armatur od označevalne tablice pa so za 
vse armature enake in določajo vstopno odprtino jaška oziroma 
cestne kape, vgrajene v krovno ploščo jaška.

34. člen
Na označevalnih tablicah se, poleg koordinat oddaljenosti 

armature ali podzemnega hidranta od označevalne tablice, 
navede še podatke o vrsti armature in o velikosti vodovoda. 
Eno polje je namenjeno vpisu podatkov o napravi, ki lahko služi 
za evidenco po katastru ali se uporabi za kodiranje (šifriranje) 
armatur v vodovodnem sistemu. Za označevanje vodovodnih 
armatur in podzemnih hidrantov se uporabljajo označevalne 
tablice po standardu, ki določa mere, obliko, vsebino in izvedbo 
označevalne tablice.

Hidranti

35. člen
Hidranti se smejo uporabljati izključno za gašenje poža-

rov. Za ostale namene se sme koristiti le odjemna mesta, ki jih 
odredi upravljavec. Hidranti se vgrajujejo na primarno in se-
kundarno mrežo. Na priključku morajo imeti zasun. Najmanjši 
notranji premer cevovoda, na katerega se lahko priključi hidrant 
je 80 mm.

Hidranti so po načinu vgradnje podzemni in nadzemni. 
Nadzemni se vgrajujejo povsod, kjer ne ovirajo prometa in ne 

omejujejo funkcionalnosti zemljišča. Podzemne hidrante se 
sme zasipati le z gramoznim materialom. Vrh glave podze-
mnega hidranta mora biti 10–20 cm pod niveleto zemljišča. 
Hidrantne kape pri podzemnih hidrantih morajo biti obbeto-
nirane. Velikost betonske plošče pod hidrantno kapo mora 
znašati 40 × 50 × 10 cm z odprtino v sredini za hidrantno kapo 
in drenažni odtok za izpust vode iz armature. Zabetonirano 
mora biti tudi podnožje (N kos), na katerega je vgrajen hidrant.

Omrežja, ki služijo izključno napajanju hidrantov, so lahko 
javna ali zasebna. Javna so primarni ali sekundarni cevovodi 
z vgrajenimi hidranti in potekajo po javnem ali zasebnem ze-
mljišču, vzdržuje jih upravljavec. Grajena morajo biti tako, da 
je zagotovljeno kroženje vode. Zasebno hidrantno omrežje je 
del uporabnikovega omrežja in se nahaja za merilnim mestom. 
Vzdržuje ga uporabnik.

Preizkušanje cevovoda

36. člen
Na vsakem novozgrajenem vodovodu se mora opraviti 

tlačni preizkus in dezinfekcija vodovoda z izpiranjem, ki ga 
mora izvesti pooblaščena in za ta dela registrirana oseba. 
Merila za izvedbo tlačnega preizkusa morajo biti umerjena in 
atestirana. Merilno območje mora biti izbrano, glede na sis-
temski preizkusni tlak (STP). O uspešno opravljenem tlačnem 
preizkusu in dezinfekciji pitne vode se napiše zapisnik, ki ga 
morata podpisati odgovorni nadzornik in odgovorni vodja del. 
Zapisnik je sestavni del dokumentacije zgrajenega vodovoda. 
Investitor pa mora pred uporabo od pooblaščene inštitucije 
pridobiti tudi potrdilo o ustreznosti pitne vode.

37. člen
Tlačni preizkus je časovno in tehnološko točno določen 

postopek, s katerim se preverja vodotesnost cevovoda in se 
mora izvesti po veljavnih standardih (SIST EN 805 in SIST EN 
1610). Tlačni preizkus se opravi na vsakem novozgrajenem 
ali obnovljenem vodovodu. Tlačna preizkusa za sekundarni 
(razvodni) cevovod in priključke se izvedeta ločeno.

Po opravljenem tlačnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki 
ga podpišejo odgovorni nadzornik, odgovorni vodja del in izva-
jalec tlačnega preizkusa. Zapisnik o uspešno opravljenih tlačnih 
preizkusih je sestavni del dokumentacije novozgrajenega ali 
obnovljenega vodovoda.

Po zaključku gradnje je treba vodovode in objekte dez-
inficirati. Dezinfekcija se mora izvajati po določilih standarda 
SIST EN 805 (Dezinfekcija) in navodilih Inštituta za varovanje 
zdravja (IVZ).

III. VODOVODNE NAPRAVE IN OBJEKTI

Vodni vir

38. člen
Vodni vir je urejen rezervat vode namenjen oskrbi s pitno 

vodo. Za oskrbo s pitno vodo se uporabljajo izviri, podtalnice 
v naplavinah in podzemne vode v zakraselih in razpokanih 
kameninah.

Zajetje

39. člen
Zajetje je inženirski gradbeni objekt za higienično za-

jemanje vode za preskrbo prebivalstva s pitno vodo. Glede 
na tip vodnega vira ločimo kaptažna zajetja, kjer se zajema 
voda iz posameznih vodonosnih slojev, vodnjake, ki so lahko 
kopani ali cevljeni in služijo za direktno dostopanje do vo-
dnih količin podtalnice ter vrtine, ki se izvrtajo v vodonosno 
kamnino.

Zajetje mora biti v najožjem pasu, ki predstavlja cono 
z najstrožjim režimom varovanja in zajema površino najmanj 
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10 × 10 m, ograjeno in opremljeno z opozorilnimi tablami. Do-
stop do zajetja imajo lahko le pooblaščene osebe upravljavca 
in druge z zakonom pooblaščene osebe. Vsako novo zajetje 
pitne vode mora biti pred uporabo pregledano in analizirano.

Črpališče

40. člen
Črpališče je inženirski gradbeni objekt za prisilni tran-

sport vode ter dezinfekcijo vode, če je ta potrebna. Do čr-
pališča mora biti zagotovljeno dostopanje z osebnimi in do-
stavnimi vozili. Objekt mora biti pravilom ograjen. Velikost 
ograjenega območja mora biti taka, da omogoča nemoteno 
vzdrževanje objekta. Črpališče mora biti najmanjših tlorisnih 
dimenzij, nujnih za vgradnjo potrebne opreme. Objekt je lah-
ko podzemne ali nadzemne izvedbe. Objekt mora zadostiti 
arhitektonsko-urbanističnim pogojem glede umestitve v pro-
stor. Urejen mora biti odvod padavinske vode. Pri podzemnih 
izvedbah veljajo zahteve, opisane v poglavju JAŠKI. Pri pod-
zemni izvedbi je treba predvideti vstopno odprtino za transport 
in montažo opreme, zagotoviti je treba vnos opreme, drenažo 
jaška z iztokom v odvodni kanal, in po potrebi gretje in prisilno 
prezračevanje jaška. Če je odvodni kanal više od jaška in 
ni možno zagotoviti drenažnega odtoka, je treba predvideti 
drenažno črpalko, ki se vklaplja glede na nivo vode v jašku. 
Zmogljivost črpalnega agregata mora biti določena na podlagi 
srednje urne porabe, maksimalne urne porabe ter požara. V 
primeru, ko je požarna varnost zagotovljena iz drugih virov, se 
zmogljivost črpalnih agregatov ustrezno zmanjša. Predvideni 
agregat naj bo sestavljen iz ustreznega števila frekvenčno 
reguliranih črpalk za srednjo in maksimalno porabo in iz doda-
tne črpalke za potrebe požara. Črpalke morajo biti kompaktne 
izvedbe, predvidene za vgradnjo na betonski podstavek in 
opremljene z osnovno armaturo in tlačnimi senzorji ter s tlač-
no posodo ustrezne prostornine. V objektu je treba predvideti 
vse cevne povezave, vključno z obtočnim vodom. Predvideti 
je treba vso potrebno zaporno in varovalno opremo črpalk, 
zaporno armaturo na dotoku in iztoku, varovalno opremo za 
preprečitev hidravličnih udarov, opremo za preprosto montažo 
in izgradnjo delov opreme, opremo za preprečevanje vibracij, 
opremo za preprečitev previsokih tlakov v sistemu in opremo 
za merjenje parametrov.

Za potrebe sanitarne službe mora biti predvideno ustre-
zno odjemno mesto za odvzem vzorcev vode, locirano za 
črpalko. V objektu mora biti vgrajena električna oprema za 
pogon naprav, razsvetljavo, ogrevanje in prezračevanje, opre-
ma za nadzor delovanja in žični ali brezžični prenos podatkov 
v nadzorni center.

Priključna električna omara z meritvami mora biti predvi-
dena v ustrezni izvedbi in stopnji zaščite glede na predvideno 
zasnovo objekta. Nameščena mora biti na mestu, dostopnem 
distributerju električne energije. Na območju objekta je treba 
predvideti prostor za vozila vzdrževalne službe in za dovoz 
do objekta.

V črpališču morajo biti poleg standardne opreme obvezno 
vgrajeni tudi merilci pretoka, merilci obratovalnih ur črpalk, 
merilci tlaka, indikatorji klora v objektu, če je poleg črpališča 
tudi dezinfekcijska postaja, prednapetostne zaščite, oprema za 
daljinski nadzor in prenos podatkov – telemetrija, ki jo določi 
upravljavec ter druga potreba oprema.

Vodohran

41. člen
Vodohran je inženirski gradbeni objekt za hranjenje za-

loge pitne vode za normalno potrošnjo in požarno rezervo. 
Funkcija, oblika, prostornina in način gradnje mora zagotavlja-
ti popolno tesnost vodnih celic. Vodohran mora imeti najmanj 
dve ločeni vodni celici. Vodohran mora biti naravno ali prisilno 
osvetljen in prezračevan. V vsako vodno celico mora biti vgra-
jena lestev za dostop narejena iz nerjavečega jekla (AlSi 304 

ali AlSi316 inox). Na dotočni cevi, pred zapornim elementom 
dotoka, mora biti izveden priključek z zapornim elementom 
in colskim priključkom s krogličnim ventilom (primerno za 
vzdrževalna in čistilna dela na vodohranu). Vodohrani na 
magistralnem, primarnem in sekundarnem omrežju, morajo 
imeti na iztočni cevi vgrajen magnetno induktivni merilnik 
(MID) pretoka primerne dimenzije (min./max. pretok). Zračniki 
morajo biti izvedeni tako, da je onemogočen vnos škodljivih 
substanc v vodne celice, priključeni morajo biti na drenažno 
cev, z odtokom izven območja vodohrana. Z uporabo primer-
nih materialov mora biti preprečena kondenzacija sten vodnih, 
vstopnih in armaturnih celic, premazi vodnih celic morajo 
izpolnjevati sanitarno-higienske pogoje. Vse odprtine (razen 
vrat) morajo biti zaprte z mrežico iz nerjavečega jekla. Dovod 
električne energije mora biti izveden po predpisih za vlažne 
in mokre prostore. Iztočni vodovod mora biti opremljen s pipo 
za jemanje vzorcev na dostopnem mestu. Objekt mora biti 
toplotno in hidro izoliran. Opremljen mora biti z avtomatiko 
ter napravami za prenos podatkov iz črpališča oziroma do 
nadzornega centra. Zagotovljen morata biti dostop do vodo-
hrana z vozili za vzdrževanje ter zavarovanje dostopa pred 
nepoklicanimi. Prostornina vodohrana se določi na podlagi 
fluktuacije vode v dnevu največje porabe vode, z 20 % dodat-
kom za nujno potrošnjo (motnje pri obratovanju) in požarno 
rezervo oziroma skladno z predpisi za oskrbo s pitno vodo ter 
požarno varstvo.

Raztežilnik

42. člen
Raztežilnik je inženirski objekt za izničenje obratovalnega 

tlaka v cevovodu. Pred napravo mora biti nameščen vmesni 
rezervoar kapacitete največ 1/100 povprečne dnevne porabe 
sanitarne vode. Vmesni rezervoar predpisane kapacitete mora 
imeti razmerje med višino in dolžino (merjeno od mesta dotoč-
ne cevi do mesta odvzema cevi) največ 1:1 oziroma najmanj 
1:0,75. V tlorisnem pogledu je dotočno in odvzemno cev treba 
vgraditi tako, da sta locirani diagonalno na nasprotnih straneh, 
padec dna rezervoarja pa poteka proti odvzemni cevi z najmanj 
20 % naklonom. Odvzemna cev mora biti izvedena tako, da 
ima še pred priključitvijo na napravo za povišanje tlaka vgrajen 
odcepni kos z zasunom ali ventilom, ki služi za izpraznjevanje 
in čiščenje rezervoarja.

Nivo vode v vmesnem rezervoarju se regulira s kotnim 
izlivnim ventilom, ki ima vgrajen plavač in je nameščen na 
dotočni cevi. Vmesni rezervoar mora imeti na stropu vstopno 
odprtino, zaprto z vodotesnim in antikorozijsko zaščitenim po-
krovom ter ozračevalnik z zračnim filtrom.

Vodovodni priključek

43. člen
Vodovodni priključek stavb na javni vodovod je del vodo-

voda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo 
za merjenje porabljene pitne vode pri porabniku pitne vode in ni 
objekt oziroma oprema javne infrastrukture. Meja med vodovo-
dnim priključkom in interno vodovodno inštalacijo je vodomer. 
V primeru, če je pred vodomerom vgrajena katerakoli oprema, 
ki ni zajeta v opisu sestavnih delov vodovodnega priključka, se 
za mejo šteje zaporni element na dovodni strani pred vgrajeno 
opremo.

Za vsak vodovodni priključek ali spremembo obstoječega 
priključka se mora izdelati elaborat priključka, ki je sestavni del 
projektne dokumentacije in soglasja upravljavca.

Vodovodni priključek se lahko izvede le na podlagi so-
glasja upravljavca. Izvede ga lahko le upravljavec ali z nje-
gove strani pooblaščena oseba. Izvedba mora biti skladna 
z soglasjem upravljavca. O pravilnosti izvedbe del izvajalec 
izdela zapisnik.

Pred zasipom vodovodnega priključka je obvezna izved-
ba tlačnega preizkusa, ki ga zagotovi izvajalec del in izvedba 



Stran 6118 / Št. 59 / 3. 8. 2012 Uradni list Republike Slovenije

geodetskega posnetka, ki ga izdela pooblaščeno podjetje. Za-
pisnik o tlačnem preizkusu in geodetski posnetek se po izvedbi 
predloži upravljavcu.

44. člen
Vodovodni priključki so po namenu lahko stalni priključ-

ki, namenjeni stalni dobavi vode za potrebe gospodinjstev in 
ostalih porabnikov ter začasni priključki, namenjeni za začasne 
potrebe, kot so različne krajevne prireditve, gradbiščni priključki 
itd. in so časovno omejeni.

45. člen
Sestavni deli vodovodnega priključka so priključni in za-

porni elementi na mestu priključka na javni vodovod s pripada-
jočimi spojniki, vgradno garnituro in cestno kapo, priključna in 
zaščitna cev z vsem pripadajočim materialom, zaporna armatu-
ra pred vodomerom, nepovratni ventil kot vložek v vodomer ali 
kot posebna armatura pri vodomerih od DN 50 dalje, vodomer 
in zaporna armatura z izpustom za vodomerom, kot sestavni 
del interne vodovodne inštalacije. Oprema merilnega mesta 
mora biti iz trajno nerjavečega materiala.

46. člen
Priključna cev mora biti izvedena v padcu v smeri proti 

priključku na javni vodovod zaradi odzračevanja. Padec proti 
objektu je dopusten le v primeru, če je zagotovljeno odzračeva-
nje prek zračnikov, vgrajenih na javnem vodovodu.

Sprememba nivelete priključne cevi do vključno DN 80 mm 
se zaradi poteka drugih komunalnih vodov lahko spremeni do 
±1 m od osnovne linije brez vgradnje zračnikov ali blatnikov. 
Za večje dimenzije priključnih cevi je v teh primerih obvezna 
vgradnja armaturnih elementov.

Priključna cev mora potekati pravokotno na objekt ali 
vzporedno z objektom. V tem primeru mora biti odmik priključne 
cevi od objekta minimalno 1,5 m.

Priključna oziroma zaščitna cev mora biti na območju, 
kjer je vgrajena v zemljišče, položena na peščeno posteljico 
debeline 10 cm iz kamnitega drobljenca granulacije 0–8 mm ter 
obsuta in zasuta z enakim materialom v višini najmanj 10 cm 
nad temenom cevi.

Trasa priključne cevi mora potekati po funkcionalnem 
zemljišču priključenega objekta. Če poteka tudi prek drugih 
zemljišč mora naročnik priključka (pred izdajo soglasja za pri-
ključitev) pridobiti služnost lastnika tega zemljišča k namera-
vanemu posegu (vgradnji in vzdrževanju). Služnost mora do-
voljevati upravljavcu vodovoda gradnjo in vzdrževanje hišnega 
priključka.

Na celotni trasi priključne cevi mora biti 30 cm nad te-
menom vodovodne ali zaščitne cevi vgrajen opozorilni trak s 
kovinskim vložkom in napisom »POZOR VODOVOD«.

Zaščitno cev je glede na vrsto materiala priključne cevi 
dovoljeno vgrajevati v največ treh krivinah, katerih polmer je 
določen s pogojem proizvajalca cevi. Prostor med notranjo 
steno zaščitne cevi in zunanjo steno vodovodne cevi mora 
biti elastično zatesnjen zaradi preprečitve vdora vode v 
merilno mesto. Prehodi zaščitne cevi med stenami objekta 
in pri vstopu v merilno mesto morajo biti trajno elastično 
zatesnjeni.

Mere priključkov in vodomerov

47. člen
Dimenzije stalnega priključnega vodovoda in vodomera 

določi projektant interne vodovodne inštalacije na podlagi 
izračuna pretoka vode po obremenilnih vrednostih (OV) v 
okviru standardnih dimenzij, navedenih v prejšnjih poglavjih 
tega pravilnika. Ne glede na izračun je najmanjša velikost 
priključne cevi DN 25 (d 32), najmanjša velikost vodomera 
pa DN 20.

Na območju Občine Gorenja vas - Poljane se lahko vgra-
jujejo vodomeri z naslednjimi karakteristikami:

Vodomer DN (mm) Pretok Qn 
(m3/h)

Vgradna  
dolžina

20 2,5 190
25 6,0 260
40 10,0 300

Kombiniran 50/20 15,0 270
Kombiniran 80/20 40,0 300

Kombiniran 100/20 60,0 360
Kombiniran 150/40 150,0 500

Vsi vodomeri morajo imeti veljavno oznako o overitvi. Leto 
overitve mora biti enako letu vgradnje. Vodomeri morajo biti 
opremljeni s črtno kodo, ki jo določi upravljavec.

Izvedba merilnega mesta

48. člen
Merilno mesto mora biti zunaj objekta na za upravljavca 

dostopnem mestu in praviloma ne sme biti oddaljeno več kot 
30 m od mesta priključitve na priključno omrežje. V zemljiščih 
z visoko talno vodo je dovoljeno graditi le tipske vodotesne 
vodomerne jaške s poglobitvijo na dnu za črpanje vode. 
Vodomerni jašek vzdržuje lastnik. Merilno mesto se izvede 
kot zunanji vodomerni jašek, lociran v zelenici, na zemlji-
šču investitorja. Vodomerni jašek je lahko betonske izvedbe 
kvadratnega tlorisa svetlih notranjih mer 100 x 100 cm za 
vgradnjo enega ali dveh vodomerov, globine najmanj 150 cm 
ali kot montažni industrijski izdelek pooblaščenih dobaviteljev. 
Biti mora ustrezno zaščiten proti zmrzali ter proti dotoku talne 
in padavinske vode. Pokrov mora biti lahke izvedbe, izveden 
tako, da onemogoča stekanje meteorne vode ter prirejen za 
lahko ročno odpiranje. Betonski jašek mora imeti vgrajena 
nerjaveča vstopna železa ali lestev. V vodomerni jašek se 
v smeri dotoka vgradijo naslednji spojni elementi in arma-
ture: zaporni element (krogelna pipa ali zasun), vmesni del 
pred vodomerom (po potrebi), nepovratni ventil kot vložek k 
vodomeru ali kot samostojni element (pri večjih vodomerih), 
lovilec nečistoč, vodomer in zaporni element (krogelna pipa 
ali zasun) z dodatnim izpustom. Interna vodovodna inštalacija 
mora biti izvedena tako, da je onemogočen dotok vroče in 
onesnažene vode do vodomernega mesta.

IV. TEHNIČNO DOBAVNI POGOJI

49. člen
Priključitev uporabnika na vodovod je možna, če je tlak 

v javnem vodovodu najmanj 1,5 bara pri največji potrošnji v 
vodovodnem omrežju ter če uporabnik s predvidenim odvze-
mom vode ne bo presegel pretočnih zmogljivosti sekundarnega 
omrežja.

Ob priključitvi objekta, ki je že priključen na lokalni vodni 
vir, je potrebno izvesti fizično ločitev internih vodovodnih insta-
lacij s ciljem ločiti uporabnikove dosedanje vodne vire (kapnica) 
od vode iz javnega sistema. Fizična ločitev se izvede s prere-
zom cevi in montiranjem čepa.

50. člen
Naprave za zvišanje in znižanje tlaka v objektih so del 

interne instalacije in se lahko vgradijo le s posebnim soglasjem 
upravljavca. Naprave za zvišanje in znižanje tlaka se lahko 
priključujejo za vodomerom. Za njihovo vgradnjo in vzdrževanje 
skrbi lastnik.

Naprave za zviševanja tlaka se vgrajujejo v primeru neza-
dostnega tlaka, ki mora biti pri največji potrošnji v vodovodnem 
omrežju najmanj 2 bara nad koto nad koto najvišjega izliva v 
objektu.

Mejna vrednost, nad katero je potrebno v interno inštala-
cijo vgraditi reducirni ventil znaša 5,0 bara na mestu priključitve 
na javni vodovod.
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Mejna vrednost, pod katero je potrebno v interno inšta-
lacijo vgraditi napravo za povečanje tlaka, znaša 1,5 bara na 
mestu priključitve na javni vodovod. V primeru, da tlak v javnem 
vodovodu pade pod 0,5 bara se mora naprava za povečanje 
tlaka izklopiti.

V. NOTRANJI NADZOR KAKOVOSTI PITNE VODE

51. člen
Notranji nadzor kakovosti pitne vode mora upravljavec 

izvajati v skladu s Pravilnikom o pitni vodi in po načelih sistema 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) standar-
dom.

V HACCP dokumentaciji mora upravljavec vodovoda 
opredeliti najmanj naslednje aktivnosti:

– podatki o vodovodnem sistemu, oskrbovanih poselitve-
nih območjih, uporabnikih (gospodinjstva, javni objekti, pravne 
osebe),

– določitev tveganj v sistemu proizvodnega procesa izde-
lave in obdelave v proizvodnem procesu,

– priprava sheme proizvodnih postopkov (priprava vode),
– določanje kritičnih kontrolnih točk (KKT),
– določanje kritičnih limitov, ki bodo zagotavljali, da so vse 

KKT pod nadzorom,
– vzpostavitev nadzora nad KKT,
– vzpostavitev možnosti korekcijskih postopkov, kadar 

nadzor pokaže, da KKT ni pod nadzorom,
– vzpostavitev dokumentiranja postopkov in verifikacija 

postopkov.

VI. NADZOR, TEHNIČNI PREGLED IN PREVZEM  
V UPRAVLJANJE

52. člen
Nadzor nad gradnjo javnega vodovoda ali vodovodne-

ga priključka izvaja v okviru gradnje nadzornik investitorja. 
Upravljavec lahko izvaja dodatni nadzor. Priključitev priključne 
cevi na obratujoči javni vodovod lahko izvede upravljavec na 
stroške investitorja.

53. člen
Tehnični pregled objekta je preverjanje izpolnitve zahtev 

upravljavca danih s soglasji in pogoji in ga opravi pooblaščeni 
predstavnik upravljavca na ogledu, razpisanem s strani uprav-
nega organa.

VII. KATASTER VODOVODNIH NAPRAV

54. člen
Občina mora za vodovode voditi in vzdrževati kataster 

gospodarske javne infrastrukture.

55. člen
Vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture je 

sprotno spremljanje sprememb na komunalnih vodih. Prijavo 
spremembe ali izgradnje novega komunalnega voda mora 
investitor izročiti upravljavcu in kolikor ni investitor lokalna 
skupnost tudi Občini Gorenja vas - Poljane.

56. člen
Traso vodovodnega priključka v kataster vodovodnega 

omrežja dokumentira upravljavec vodovoda.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

57. člen
Obstoječi objekti in naprave vodovoda, s katerimi upra-

vljavec že upravlja, pa niso v stanju, ki ga zahteva ta pravilnik, 

a kot takšni s svojim delovanjem ne ogrožajo zdravstvene 
varnosti prebivalstva, se morajo sanirati postopoma v roku, 
ki ga dopušča letno načrtovanje investicij in investicijskega 
vzdrževanja.

58. člen
Naprave, za katere odgovarja uporabnik in niso v stanju, 

ki ga zahteva ta pravilnik, a kot takšni s svojim delovanjem ne 
ogrožajo zdravstvene varnosti uporabnikov, se morajo sanirati 
postopoma.

Priključki in vodomeri manjši od predpisanih dimenzij iz 
48. člena tega pravilnika so lahko v uporabi do okvare. Pri 
odpravi okvar se vodomere in priključke zamenja v skladu z 
določbami tega pravilnika.

59. člen
Določila pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za inve-

sticijsko vzdrževanje.

60. člen
Vsi predhodni pogoji in izdana soglasja upravljavca osta-

nejo v veljavi do zaključka upravnih postopkov in veljavnosti 
soglasij.

61. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-046/2012-001
Gorenja vas, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Janez Milan Čadež l.r.

2500. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Gorenja 
vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list 
RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane 
na 10. redni seji dne 12. 4. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se status javnega dobra v splošni rabi, parc. 

št. 2052/5, 2052/6, 2052/9, 2052/10, 2052/11, 2052/13 in 
2052/14, k.o. 2049 Hotavlje.

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa postanejo last Ob-

čine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja 
vas, matična številka: 5883261000.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-36/2011-011
Gorenja vas, dne 12. aprila 2012

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.



Stran 6120 / Št. 59 / 3. 8. 2012 Uradni list Republike Slovenije

KRANJ

2501. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski 
center Zlato Polje

Na podlagi sedmega odstavka 96. člena Zakona o pro-
storskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B in 108/09), 18. člena Statuta Mestne občine Kranj 
(Uradni list RS, št. 33/07) in Sklepa o začetku priprave spre-
memb in dopolnitev zazidalnega načrta območja D 02/3 Šolski 
center Zlato polje (Uradni list RS, št. 102/07) je Svet Mestne 
občine Kranj na 16. seji dne 20. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o zazidalnem načrtu območja D 02/3  

– Šolski center Zlato Polje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet in podlaga za spremembe in dopolnitve  

zazidalnega načrta)
S tem odlokom, ki bo po sprejetju in uveljavitvi v celoti 

nadomestil vsebinska določila Odloka o zazidalnem načrtu 
območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje (Uradni list RS, 
št. 82/02 in 51/04), se sprejme spremembe in dopolnitve zazi-
dalnega načrta območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje, ki 
skladno Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-
storskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana za ob-
močje Mestne občine Kranj – dopolnitev 2009 (Uradni list RS, 
št. 33/10), določajo spremenjena merila in pogoje za realizacijo 
načrtovanih prostorskih posegov in ureditev v tem območju. 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta območja D 02/3 
Šolski center Zlato polje (v nadaljevanju: prostorski akt) je izde-
lala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal v avgustu 
2010 (dopolnjen osnutek), pod številko projekta 07/10 in jih na 
podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in 
javne obravnave, zahtev pripravljavca, sklepov Sveta Mestne 
občine Kranj in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora 
preoblikovala v predlog.

2. člen
(vsebina in namen prostorskega akta)

Prostorski akt določa območje obravnave, ki hkrati pred-
stavlja predlog za določitev enote urejanja prostora, arhitek-
turne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, 
podlage za parcelacijo, etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohra-
njanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred po-
žarom, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave 
s sosednjimi enotami urejanja prostora in dopustna odstopanja 
od načrtovanih rešitev z usmeritvami za določitev meril in pogo-
jev po prenehanju veljavnosti tega prostorskega akta.

3. člen
(sestava prostorskega akta)

Ta prostorski akt je sestavljen iz tekstualnega in grafič-
nega dela.

A. Tekstualni del
Tekstualni del vsebuje naslovnico, odlok, povzetek glav-

nih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski uredi-
tvi, priloge po seznamu in izjavo odgovornega prostorskega 
načrtovalca. Odlok o prostorskem aktu ima sledečo vsebino:

1. Splošne določbe
2. Opis prostorske ureditve
3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
4. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-

vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro

5. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne de-
diščine

6. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanja narave

7. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom

8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
9. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-

valskih in tehničnih rešitev
10. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti prostorskega akta
11. Končne določbe.
B. Grafični del
Grafični del vsebuje naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela spre-

memb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in druž-
benega plana za območje Mestne občine Kranj – dopolnitev 
2009 s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju

2. Območje prostorskega akta z obstoječim parcelnim 
stanjem

3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
4. Zazidalno situacijo
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 

objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno 
dobro

6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih 
virov in ohranjanja narave

7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter požarom

8. Načrt parcelacije.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje  

s prostorskim aktom)
(1) Območje obravnave Zlato polje leži na, za razvoj 

mesta Kranj, izjemno pomembni lokaciji stičišča severne me-
stne obvoznice in severozahodnega vstopa v mesto z Go-
renjske avtoceste. Predstavlja enega izmed dveh vstopnih 
fokusov mesta (drugi je stičišče vzhodne mestne obvoznice 
in vzhodnega vstopa v mesto z gorenjske avtoceste) in ima 
zato tudi pomembno programsko funkcijo. Celotno območje 
obsega 19,4 ha obstoječih stavbnih zemljišč, ki so programsko 
ločena po nekaj sklopih. Celotno osrednje območje kompleksa 
Zlato polje je namenjeno razvoju univerzitetnega in srednje-
šolskega središča širšega gravitacijskega območja Gorenjske. 
Poleg tega je, glede na obstoječe stanje, dopusten tudi razvoj 
obstoječe energetske infrastrukture ter pripadajočih, oziroma 
kompatibilnih športnih in rekreativnih dejavnosti. Na vzhodnem, 
predvsem pa zahodnem delu območja, ki predstavljata stik z 
mestnima vpadnicama (ključna, primarna zahodna, Koroška 
cesta in sekundarna Bleiweisova cesta), se poleg možne druž-
bene dejavnosti določa tudi poslovno-trgovsko dejavnost in 
stanovanja ob hkratnem zagotavljanju zadovoljivega koridorja 
cestnega in zelenega obcestnega prostora. S tem prostorskim 
aktom se obravnava tako primarne enote urejanja kot tudi rob-
na območja obstoječih stavbnih zemljišč, na katerih je izkazan 
interes urejanja oziroma jih je zaradi smiselnega priključevanja 
gospodarske javne infrastrukture potrebno obravnavati.

(2) V območju, ki je predmet obravnave, se nahajajo 
zemljišča, katerih parcelne številke so razvidne iz grafičnega 
dela tega dokumenta.
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5. člen
(program dejavnosti in rešitev glede umeščanja načrtovanih 

objektov in površin)
(1) Izhajajoč iz opisa prostorske ureditve v prejšnjem 

členu je program dejavnosti v območju zasnovan tako, da so 
dejavnosti racionalno razporejene glede na hierarhijo lokacij, 
na katerih se nahajajo. Območje je tako razdeljeno na več 
funkcionalnih celot namenjenih gradnji stavb in sicer:

1. na funkcionalne celote osrednjega dela z že obstoje-
čimi programi in objekti pretežno šolskega, športnega in ener-
getsko infrastrukturnega programa, opredeljenega z oznakami 
FC P2, FC P3, FC P4, deloma tudi FC Z2;

2. na funkcionalne celote pretežno namenjene nadaljnje-
mu razvoju šolstva (univerzitetno središče) z oznakami FC P5, 
FC P6, FC P7, FC P8, in FC P9, pri čemer se obstoječi objekt 
ledne dvorane pretežno v funkcionalni celoti FC P5 začasno 
ohranja kot večnamenska dvorana z aneksom; možni so tudi 
programi kompatibilnih dejavnosti univerzitetnemu in srednje-
šolskemu središču;

3. na funkcionalne celote programskega prepleta družbe-
nih in poslovno-trgovskih dejavnosti ter stanovanj z oznakami 
FC P1 (ob Koroški cesti) in FC P10 (ob Bleiweisovi cesti).

(2) Poleg navedenih funkcionalnih celot je območje de-
finirano tudi s sistemom notranjih in povezovalnih cest, ki 
omogočajo priključevanje na obe mestni vpadnici in severno 
mestno obvoznico s površinami namenjenimi pretežno zelenim 
parkovnim ureditvam.

Rešitve glede umeščanja načrtovanih objektov in površin 
slede konceptu funkcionalnih sklopov in so glede na specifi-
ko lege v prostoru opredeljene po posameznih funkcionalnih 
celotah, te pa so deljene na posamezne funkcionalne enote.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev  

s sosednjimi območji)
Prostorske rešitve in načrtovani posegi opredeljeni s tem 

prostorskim aktom vplivajo tudi na ureditve ostalih območij, prav 
tako pa načrtovane rešitve sosednjih območij vplivajo na kon-
cept in konkretne rešitve v obravnavanem območju. Prostorska 
ureditev je namreč vpeta v širši kontekst prometnih, energetskih, 
komunalnih in drugih navezav na sosednja območja, hkrati pa 
njeno funkcioniranje povzroča določene, za bivanje in delo ne-
bistvene vplive na sosednja območja. Lega v širšem območju 
določa urbanistični koncept, ki terja upoštevanje vplivov načrto-
vane severne mestne obvoznice (sistem križišč s priključki) ter 
možnosti hitre železniške povezave Ljubljana–Jesenice z v OPN 
MOK načrtovano severno mestno železniško postajo s spre-
mljajočim programom nivojskih in podnivojskih dejavnosti (med 
drugim tudi obsežne površine za mirujoči promet ter avtobusno 
postajo). Izven ureditvenega območja prostorskega akta, se s 
tem dokumentom ureja tudi območja novogradenj komunalne, 
energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter ureditve dr-
žavne ceste s priključki. Za zagotovitev komunalne opremljenosti 
načrtovanega kompleksa je potrebno območje urejanja priključiti 
na komunalno in energetsko infrastrukturo, ki se deloma nahaja 
izven ureditvenega območja. Poteki teh priključkov so določeni 
v grafičnem delu prostorskega akta. Poleg navedenih zemljišč 
je v območje posegov izven ureditvenega območja prostorskega 
akta možno dodati ali izvzeti tudi druge parcelne številke, v koli-
kor se v postopku priprave projektne dokumentacije komunalne 
infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, izkaže 
to za potrebno.

7. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)

(1) Umestitev načrtovanega stavbnega kompleksa sledi 
usmeritvami Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dol-

goročnega in družbenega plana za območje MOK, še posebej 
izhodiščem sprejetih programskih zasnov območja, prilagojenih 
na obseg območja, ki ga obravnava tokratni prostorski akt. 
Podrobni opisi rešitev načrtovanih objektov in površin so glede 
na posamezne funkcionalne celote opredeljeni v nadaljevanju.

(2) Območje je razdeljeno na tri funkcionalne celote osre-
dnjega dela z že obstoječimi programi in objekti pretežno šol-
skega, športnega in energetsko infrastrukturnega značaja, na 
pet funkcionalnih celot pretežno namenjenih nadaljnjemu razvoju 
šolstva, konkretneje univerzitetnega središča, na dvoje funkcio-
nalnih celot prepleta družbenih ter poslovno – trgovskih dejavnosti 
in stanovanj ter dvoje enot pretežno zelenih parkovnih ureditev:

1. Funkcionalne celote, namenjene obstoječim progra-
mom in objektom pretežno šolskega, športnega in energetsko 
infrastrukturnega značaja so grupirane glede na zatečene loka-
cije v prostoru ter s tem in programi povezano tipologijo.

1.2 V funkcionalnih sklopih, ki jih označujejo funkcionalne 
celote FC P2, FC P3 in FC P4 se nahajajo že obstoječi objekti 
Srednje elektro in strojne šole Kranj, Fakultete za organizacij-
ske vede in športne dvorane Zlato Polje (vse v FC P2), nadalje 
obstoječi objekti Elektra Gorenjske (vse v FC P3) ter Ekonom-
ske šole Kranj (v FC P4). Poleg njih so v območjih navedenih 
treh funkcionalnih celot opredeljeni še drugi, novonačrtova-
ni objekti, ki dopolnjujejo in smiselno zaokrožujejo programe 
obstoječi gradenj. Kjer novonačrtovani objekti predstavljajo 
dozidave obstoječim objektom se te v oblikovnem in funkcio-
nalnem smislu prilagajajo obstoječim, kadar predstavljajo sa-
mostojne stavbne enote se te prilagode generalnemu konceptu 
urejanja s podkletitvami za potrebe zagotavljanja zadostnega 
števila parkirnih mest, s podnivojskimi prometnimi ureditvami 
in povsod, kjer je to mogoče, z enotno zasnovanimi zelenimi 
parkovnimi parternimi ureditvami.

2. Funkcionalni sklopi pretežno namenjeni nadaljnjemu 
razvoju šolstva oziroma krepitvi vloge univerzitetnega sredi-
šča so locirani v funkcionalnih celotah FC P5, FC P6, FC P7, 
FC P8 in FC P9, ki so, razen v območju FC P5, kjer se v 
jugozahodnem delu nahaja obstoječi objekt ledne dvorane z 
aneksom, še nepozidana stavbna zemljišča, zato se določa, 
razen za ledno dvorano, ki predstavlja prostorsko dejstvo, 
enoten koncept prostorske ureditve. S tem odlokom opredeljeni 
objekti določajo optimalni urbanistični vzorec, ki je zasnovan na 
izhodiščih maksimalnega prometnega funkcioniranja v podni-
vojskih etažah (glavnina dinamičnega in mirujočega prometa 
funkcionira podnivojsko), ustrezno reševanih interventnih in 
oskrbnih prometnicah na nivoju parterja ter intenzivni zeleni 
parkovni ureditvi med posameznimi objekti. Skladno določbam 
32. člena je pod posebnimi pogoji, glede na pričakovano daljše 
časovno obdobje urejanja območja, možno posamezne stavb-
ne mase tudi preoblikovati oziroma združevati, parkirna mesta 
pa oblikovati tudi na nivoju parterja.

3. V dvoje funkcionalnih sklopih robnih območij, ki se 
programsko navezujejo na dvoje mestnih vpadnic in obsegajo 
funkcionalni celoti FC P1 in FC P10 se določa preplet družbe-
nih in poslovno trgovskih dejavnosti ter stanovanj. Predvsem 
v območju ob Koroški cesti, ki predstavlja zahodno mestno 
vpadnico, se določa ob pogoju zadostnega zelenega pasu ob 
koridorju vpadne prometnice prostorsko markantnejši kompleks 
stavbnih mas, ki s svojo postavitvijo tudi poudarja pomembnost 
zahodnih mestnih vrat. V območju med Ekonomsko šolo in 
Bleiweisovo cesto se stavbne mase višinsko prilagajajo obsto-
ječi stavbni strukturi. V ostalem veljajo enaka določila kot za 
funkcionalne sklope v točki (2) tega člena.

4. V dvoje funkcionalnih sklopih (z oznakami funkcionalnih 
celot FC Z1 in FC Z2), kjer je to še posebej smiselno (zeleni 
preduh v FC Z1 in zeleni trikotnik zahodno od Ekonomske 
šole) se po realizaciji izvennivojskih prometnih površin določa 
funkcioniranje osrednjih parkovnih površin z longitudinalno osjo 
srečanj v smeri jugozahod – severovzhod in fokusom – trgom 
kot zaokrožitvijo vzdolžne parkovne ureditve.

5. Rešitvam prometnih ureditev, ki so glede na program-
sko shemo prometa razdeljene na parterne ureditve motornega 
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prometa pretežno v funkcionalni celoti FC I in podnivojske 
prometne ureditve, ki posegajo v večji meri tudi pod zelene 
površine in v kletne etaže objektov, pa so v nadaljnjih določbah 
tega odloka namenjeni posebni členi.

8. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo v tem pro-
storskem aktu obravnavajo troje pomembnih sklopov in sicer 
urbanistične, arhitekturne in krajinske pogoje in usmeritve.

A. Urbanistična izhodišča, pogoji in usmeritve
A.1 Izhodišča
(1) Lega in program območja narekujeta tudi oblikoval-

ska izhodišča, ki jih je upoštevati tako na urbanističnem, kot 
na arhitektonskem in krajinskem segmentu. Z urbanističnega 
vidika je pri načrtovanju prostora potrebno upoštevati dvoje 
aspektov. Prvi, ožji, se nanaša na razvoj univerzitetnega sre-
dišča regijskega oziroma pokrajinskega pomena (Gorenjska). 
Kot okvirno izhodišče tovrstnega razvoja je služila strokovna 
podlaga urbanističnih delavnic, ki jih je pripravila ljubljanska 
univerza in se nanašajo zgolj na osrednji del območja ureja-
nja. Drugi, širši pa v robnih predelih upošteva tudi izhodišča 
strateškega razvoja mesta ter širših prometnih navezav, zato 
ob obeh vpadnicah, Koroški in Bleiweisovi določa tudi program-
ske koncepte, ki osmišljajo vstopne točke v mesto (širši zeleni 
obcestni koridorji, poslovno-stanovanjski program z navezavo 
na družbene dejavnosti osrednjega dela), podobno pa dopušča 
razvoj tudi robnega predela na severu, kjer se v nadaljevanju 
načrtuje potek ključnih prometnih infrastruktur (severna obvo-
znica, tranzitna železnica z železniško postajo – Kranj sever) s 
spremljajočimi programi.

(2) Celoviti urbanistični koncept, usklajen z izhodišči Ur-
banističnega načrta mesta Kranj ter občinskim prostorskim 
načrtom, tako določa, da se glede na prej opredeljeno program-
sko zasnovo vsebina odraža tudi v urbanističnem oblikovanju. 
Stavbne mase osrednjega dela so tako nižje, gabaritno prilago-
jene objektom obstoječega šolskega središča, robni predeli pa 
poudarjajo vstopni del v mestno središče in so zato kombinacija 
tlorisno manjših a višinsko višjih stavbnih mas v zelenju.

(3) Glavnina motornega prometa se, razen na glavni 
notranji zbirni (Kidričevi) cesti in prečni povezovalki, odvija pod-
nivojsko, kjer je tudi pretežni del površin mirujočega prometa.

A.2 Pogoji in usmeritve
Glede na načrtovani obseg dejavnosti ter lego posamez-

nega objekta v širšem prostoru (funkcionalne celote), ki ga 
opredeljuje ta prostorski akt, oziroma na posamezni funkcio-
nalni enoti so posegi razdeljeni v več skupin, in sicer na tiste, 
ki predstavljajo zgolj novogradnje, na tiste, ki se nahajajo v 
funkcionalnih celotah, kjer se nahaja že obstoječa gradnja ter 
na posege v funkcionalnih celotah zelenih površin.

A.2.1 Pogoji in usmeritve v funkcionalnih celotah novo-
gradenj:

A.2.1.a V funkcionalni celoti FC P1 je določenih devet 
samostojnih objektov na skupni garažni kleti. Objekti so locirani 
tako, da s svojo postavitvijo tvorijo štiri obsežne notranje zelene 
atrije, odprte v smeri proti zahodu. Prečno na Koroško cesto 
so tako določene štiri stavbe označene od 1A do 1D tlorisnih 
dimenzij 60 m × 17 m in maksimalnih vertikalnih gabaritov 
K+P+4 (določa se možnost zgornjega in spodnjega pritličja – 
medetaža) ter peta z oznako 1E na skrajnem severozahodu, 
tlorisnih dimenzij 51 m × 17 m in enakega maksimalnega verti-
kalnega gabarita. Med njimi so ob notranji prometnici nanizane 
štiri stavbe, pri čemer sta prvi dve z oznako 1F in 1G tlorisnih 
dimenzij 37 m × 17 m, drugi dve 24 m × 17 m, vse štiri pa ma-
ksimalnih vertikalnih gabaritov K+P+3.

V vseh stavbah so opredeljene možnosti družbenih in 
poslovno – trgovskih dejavnosti v pritličjih in prvih etažah ter 
stanovanj v višje ležečih etažah.

Prometno napajanje funkcionalne celote se načeloma vrši 
v kletnih etažah, izjemoma tudi na nivoju terena.

A.2.1.b V funkcionalni celoti FC P5 je določenih dvoje 
objektov z možnostjo izvedbe garažne kleti, pri čemer prvi 
izmed njiju, zahodni z oznako 5A predstavlja obstoječo ledno 
dvorano z aneksom in možnimi dodatnimi programi. Ker gre za 
obstoječo stavbo se dovoljuje prenova, dozidava in nadzidava 
posameznih delov stavbe oziroma celote. Obstoječa ledna 
dvorana se ohranja na obstoječi lokaciji najdlje do 31. 12. 
2035. Navedeni posegi so dovoljeni skladno z določili drugih 
delov tega odloka, ki se nanašajo na obstoječo gradnjo. V pri-
meru kasnejše nadomestitve obstoječe stavbe je upoštevati z 
grafičnim delom opredeljene gradbene linije in določila v zvezi 
z mirujočim prometom. Maksimalni tlorisni gabarit, ki velja za 
ledno dvorano z dozidavami je 88,0 m × 38,0 m, vertikalni 
gabarit K + P + 3.

Stavba z oznako 5B je tlorisnih dimenzij 78 m × 36 m, z 
notranjim atrijem iz smeri severovzhod tlorisnih dimenzij 18 m 
× 21 m in maksimalnih vertikalnih gabaritov K + P + 3, vendar 
glede na dejavnosti ne več kot 15,0 m nad koto urejenega 
terena. V stavbi so načrtovane družbene ali s programom 
univerzitetnega središča kompatibilne športno-rekreativne in 
tem pripadajoče dejavnosti (do maksimalno 25 % bruto tlorisnih 
površin). Tudi za to funkcionalno celoto velja, da se prometno 
napajanje in parkiranje vrši v kletnih etažah, izjemoma na ni-
voju terena (ledna dvorana).

Večnamenska stavba ledne dvorane je namenjena špor-
tnim dejavnostim, dopustne so tudi glasbene prireditve in kon-
certi. Aneks večnamenske ledne dvorane se nameni trgovski, 
poslovni in gostinski dejavnosti.

A.2.1.c V funkcionalni celoti FC P6 je določenih troje no-
vih objektov na skupni garažni kleti. Podobno kot v FC P5 tudi 
tu dvoje objektov, in sicer 6A in 6B s svojima robnima fasadama 
definira gradbeni liniji. Stavbi z oznakama 6A in 6B sta tlorisnih 
dimenzij 54 m × 15 m, stavba z oznako 6C pa 54 m × 30 m; vse 
tri stavbe so maksimalnih vertikalnih gabaritov K+P+3, vendar 
glede na dejavnosti ne več kot 15,0 m nad koto urejenega te-
rena. V vseh stavbah so načrtovane družbene ali s programom 
univerzitetnega središča kompatibilne športnorekreacijske de-
javnosti in tem pripadajoče dejavnosti (do maksimalno 25 % 
bruto tlorisnih površin). Prometno napajanje se vrši v kletnih 
etažah, le izjemoma na nivoju terena.

A.2.1.d V funkcionalni celoti z oznako FC P7 je načrtova-
nih osem objektov na skupni garažni kleti. Zunanji objekti s svo-
jimi robnimi fasadami tvorijo generalno gradbeno linijo. Vsem 
stavbam so skupne načrtovane dejavnosti, prometno urejanje 
in maksimalni vertikalni gabariti, ki so enaki kot v funkcionalnih 
celotah FC P5 in FC P6. Tlorisni gabariti so različni, in sicer: za 
stavbo z oznako 7A 27 m × 15 m, za stavbo 7B 51 m × 15 m, za 
stavbo 7C 17 m × 15 m, za stavbo 7D 28 m × 27 m z izmikom 
v smeri jugovzhod dimenzij 5 m × 9 m, za stavbo z oznako 7E 
so tlorisne dimenzije 43 m × 39 m, za 7F 21 m × 28 m, za stav-
bo 7G 27 m × 33 m z notranjim atrijem iz smeri severozahod 
tlorisnih dimenzij 18 m × 9 m. Zadnja izmed stavb v FC P7 z 
oznako 7H je tlorisnih dimenzij 24 m × 17 m.

A.2.1.e V funkcionalni celoti FC P8 je načrtovanih troje 
objektov, za katere glede opredelitve dejavnosti, prometnega 
urejanja in maksimalnih gabaritov veljajo enaka določila kot 
za objekte (stavbe) v FC P5 in FC P6, različni pa so tlorisni 
gabariti. Stavba z oznako 8A je tlorisnih dimenzij 19 m × 15 m, 
stavba z oznako 8B 15 m × 15 m in stavba z oznako 8C 9,5 m 
× 23 m. Njihova realizacija je možna ob predhodnem pogoju 
pokablitve 110 kV daljnovoda.

A.2.1.f V funkcionalni celoti FC P9 je načrtovanih dvoje 
objektov, 9A in 9B, za katera, razen tlorisnih dimenzij, veljajo 
enaki pogoji in usmeritve kot za FC P5 in FC P6; tlorisne di-
menzije obeh stavb so 15 m × 35 m.

A.2.1.g V funkcionalni celoti FC P10 je načrtovanih dvoje 
objektov z oznakama 10A in 10B. Tlorisne dimenzije obeh 
stavb so 17 m × 52 m, maksimalni vertikalni gabariti K+P+3. 
Glede na urbanistična izhodišča so dejavnosti bodisi v celoti 
družbene, bodisi opredeljene kot preplet družbenih in poslovnih 
dejavnosti v pritličjih in prvih etažah obeh stavb ter stanovanj v 
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višjih etažah s tem, da so stanovanja prvenstveno namenjena 
šolajočim v območju, ki ga ureja ta prostorski akt.

A.2.2 Pogoji in usmeritve v funkcionalnih celotah, kjer se 
nahaja že obstoječa gradnja:

A.2.2.a Funkcionalno celoto FC P2 označuje intenzivna 
pozidava obstoječih družbenih in športnih objektov. Poleg njih 
je kot logična prostorska zaokrožitev v severovzhodnem delu 
načrtovana še ena stavba z oznako 2A tlorisnih dimenzij 78 m 
× 36 m in maksimalnega višinskega gabarita K+P+3 oziroma, 
glede na možnost športnorekreacijskih programov, ki so na-
črtovani poleg osnovne družbene dejavnosti, do maksimalne 
višine, ki je enaka višini sosednjih stavb družbenih dejavnosti. 
Glede na prostorsko zapolnjenost funkcionalne celote drugih 
novih stavb z izjemo prizidka k srednji elektro in strojni šoli 
(oznaka 2B, dimenzije so razvidne iz grafičnih prilog) ni opre-
deljenih. Dovoljujejo se prenova, nadomestitev ali dozidava 
obstoječih stavb skladno z določili drugih delov tega odloka.

A.2.2.b V funkcionalni celoti FC P3 se nahajajo objekti 
družbenih dejavnosti ter elektroenergetske infrastrukture s po-
slovno-upravnimi in izobraževalnimi programi. Poleg obstoječih 
stavb, ki se jim dovoljuje prenova, nadomestitev ali dozidava 
skladno z določili drugih delov tega odloka, so načrtovani trije 
novi objekti družbenih dejavnosti, in sicer stavba z oznako 3A 
tlorisnih dimenzij 40 m × 36 m z atrijem na jugozahodni strani 
dimenzij 12 m × 21 m, maksimalnih vertikalnih dimenzij K+P+3, 
stavba z oznako 3B tlorisnih dimenzij 18 m × 38 m in etažnosti 
do K+P+3 ter stavba 3C tlorisnih dimenzij 12 m × 19 m in etaž-
nosti do K+P+3.

A.2.2.c V funkcionalni celoti FC P4 se nahaja obstoječi 
objekt Ekonomske šole Kranj, ki se mu dovoljuje prenova, 
nadomestitev ali dozidava skladno z določili drugih delov tega 
odloka ter določa možnost izgradnje nove stavbe družbenih 
dejavnosti v južnem delu funkcionalne celote tlorisnih dimen-
zij 18 m × 58 m z aneksom v smeri severa tlorisnih dimenzij 
14 m × 14 m, maksimalnih vertikalnih gabaritov K+P+3.

A.2.2.d V funkcionalni celoti FC P5, ki je sicer namenjena 
novogradnjam se nahaja tudi obstoječi objekt ledne dvorane 
za katerega se glede na status objekta uporabljajo določila 
podtočke A.2.1.b tega člena odloka.

A.2.3 Pogoji in usmeritve za posege v funkcionalnih celo-
tah, namenjenih zelenim ureditvam

V območju urejanja s tem prostorskim aktom se nahaja 
dvoje funkcionalnih celot pretežno zelenih površin, in sicer 
FC Z1 in FC Z2. Poleg ureditev zelenih parkovnih površin, 
za katere so merila in pogoji določeni v poglavju (C) tega 
člena, se v obravnavanih celotah dopušča prenova obstoječih 
elektroenergetskih objektov in naprav, gradnja podnivojskih 
prometnih ureditev (dinamični in mirujoči motorni promet), 
uvozno-izvoznih ramp (klančin) za obratovanje podnivojskih 
garaž in prometnic ter gradnja posegov opredeljenih v določilih 
31. in 32. člena tega odloka, ki se nanašajo na funkcionalni 
enoti FC Z1 in FC Z2.

B. Izhodišča, pogoji in usmeritve za arhitektonsko obli-
kovanje

B.1 Izhodišča
Obravnavani prostorski načrt, ki zajema večji del območja 

med Bleiweisovo in Koroško vstopno mestno prometnico, po-
leg urbanističnih določa tudi arhitektonska načela oblikovanja 
stavb. Za stavbe načeloma velja, da so enotno oblikovane 
glede na programske sklope, v katerih se nahajajo. Tako se 
določa enotno oblikovanje univerzitetnega dela območja, ki 
z usmeritvami lege objektov sledi liniji Koroške ceste, temu 
se priključuje sklop objektov ob Koroški cesti, ki so glede na 
program višji, vitkejši in s postavitvijo v prostor tvorijo sistem 
vzdolžnih in prečnih obcestnih stavbnih struktur (možne so pri-
tlične povezave posameznih stavb). Podoben, a višinsko nižji, 
je tudi sklop stanovanjsko-poslovnih stavb vzhodnega dela, ki 
linijsko slede markantnim smerem gradbenih linij objekta eko-
nomske šole. Maksimalne etažnosti posameznih stavb oziroma 
sklopov so določene v poglavju (A) tega odloka, ostali pogoji in 
usmeritve pa v nadaljevanju.

B.2 Pogoji in usmeritve
(1) Arhitektonski pogoji so določeni za novogradnje stavb, 

določeni pa so tudi usmeritve in načela oblikovanja obstoječih 
stavb.

(2) Za stavbe veljajo naslednja skupna določila oblikova-
nja, ki se ločeno določajo za sklop stavb prepleta dejavnosti ob 
Koroški cesti, za osrednji del s prevladujočimi funkcijami uni-
verzitetnega središča ter za sklope obstoječih stavb v območju.

B.2.1.a Pogoji in usmeritve za novogradnje funkcionalnih 
celot FC P1 in FC P10 so sledeči:

– stavbe znotraj iste funkcionalne celote morajo biti nače-
loma oblikovane po enotnih oblikovalskih izhodiščih, tako glede 
izbora materialov fasad kot okenskih in vratnih odprtin; delna 
odstopanja od oblikovalskih izhodišč so v smislu kvalitetnih 
rešitev možna za oblikovanje stavb, kolikor so te grajene na 
podlagi določil 32. člena tega odloka;

– nakloni strešin so načeloma ravni, pogojeni z zago-
tovitvijo tehnično sprejemljivega naklona, ki omogoča odvo-
dnjavanje meteorne vode s streh; barva kritin mora biti enotna 
(dopušča se možnost travnatih streh);

– strehe so načeloma skrite za fasadnimi elementi oziro-
ma oblogami fasad; dovoljujejo se poudarki in nadstreški nad 
vhodnimi vrati, izložbami in lokali, pri čemer morajo biti obliko-
vani v skladu z zunanjo podobo predvidene stavbe in okolice; 
poudarki in nadstreški nad vhodnimi vrati lahko segajo preko 
dovoljenih maksimalnih tlorisnih gabaritov in določenih grad-
benih linij, hkrati pa ne smejo poslabšati pogojev za bivanje in 
delo v sosednjih stavbah;

– strehe garažnih kleti v predelih, kjer nad njimi ni stavb, 
morajo biti ozelenjene oziroma drugače parkovno urejene.

B.2.1.b Pogoji in usmeritve za novogradnje osrednjega 
sklopa funkcionalnih celot univerzitetnega središča od FC P2 
do FC P9 so sledeči:

– posamezne stavbe znotraj iste funkcionalne celote mo-
rajo biti načeloma oblikovane enotno oziroma mora biti obliko-
valski poudarek posamezne stavbe smiselno usklajen s celoto 
oblikovanja funkcionalne celote; izjema je objekt ledne dvorane 
v delu FC P5;

– enako kot v predhodni podtočki (B.2.1.a) morajo biti na-
kloni strešin načeloma ravni, pogojeni z zagotovitvijo tehnično 
sprejemljivega naklona (odvodnjavanje);

– poudarki in nadstreški nad vhodnimi vrati, izložbami in 
lokali lahko segajo preko dovoljenih maksimalnih tlorisnih gaba-
ritov in določenih gradbenih linij, hkrati pa ne smejo poslabšati 
pogojev za bivanje in delo v sosednjih stavbah;

– v delih, kjer tlorisni gabariti garažnih kleti segajo izven 
gabaritov stavb na nivoju terena, morajo biti strehe garažnih 
kleti in prometnih komunikacij pod terenom ozelenjene oziroma 
drugače parkovno urejene.

B2.2 Pogoji in usmeritve za prenovo, nadomestitev ali 
dozidavo obstoječih stavb v funkcionalnih celotah od FC P2 
do FC P5 so sledeči:

– obstoječe stavbe ali dele obstoječih stavb je dovoljeno 
rekonstruirati, vzdrževati ali odstraniti;

– znotraj osnovnih gradbenih linij, ki so razvidne iz gra-
fičnega dela, je dovoljeno obstoječe stavbe dozidati in graditi 
nove na mestu prej odstranjenih stavb ali delov stavb; obsto-
ječe stavbe je dovoljeno tudi nadzidati do 15,0 m nad koto 
urejenega terena, razen na območju FC P2, kjer je obstoječe 
stavbe dovoljeno nadzidati do višine najvišje stavbe ali dela 
stavbe v FC P2;

– dozidave in nadzidave morajo biti oblikovno usklajene z 
obstoječo stavbo, gradnje na mestu prej odstranjenih stavb pa 
morajo biti oblikovane v skladu z ostalimi določili tega odloka;

– poudarki in nadstreški nad vhodnimi vrati, izložbami in 
lokali lahko segajo preko osnovnih gradbenih linij, hkrati pa 
ne smejo poslabšati pogojev za bivanje in delo v sosednjih 
stavbah.
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C. Izhodišča, pogoji in usmeritve za krajinsko in mikrour-
bano oblikovanje

C.1 Izhodišča
Obravnavano območje, ki se nahaja na severozahodu me-

sta Kranj, predstavlja na eni strani ključno vstopno točko mesta 
s prometnim vozliščem, na drugi strani pa stik mesta z zelenimi 
odprtimi površinami kmetijskih zemljišč. Izhajajoč iz koncepta 
kompaktnega mesta je pozidava sorazmerno strnjena, velikih 
gostot, vendar so prav zaradi zgoraj omenjenih dejstev parterne 
ureditve skoraj v celoti ozelenjene in parkovno urejene. Ob vsto-
pnih prometnicah se določajo koridorji intenzivne linijske vegeta-
cije, enako ob redkih notranjih prometnicah, namenjenih motor-
nemu prometu, preostali del je parkoven. Ključne peš povezave 
so povsod, kjer so opredeljene, obogatene z linijsko drevoredno 
zasaditvijo. Ker gre večinoma za skupne javne ali poljavne par-
kovne ureditve, se določa večinoma tudi skupno urejanje.

C.2 Pogoji in usmeritve
Za območje urejanja se določajo sledeči pogoji in usme-

ritve krajinskega in mikrourbanega urejanja:
– večino prostih površin znotraj območja urejanja je skla-

dno grafičnemu prikazu potrebno v celoti ozeleniti in parkovno 
urediti, kar hkrati ublaži poglede na peto fasado in omogoča 
kvalitetno razmejitev programov;

– ob vstopnih prometnicah, notranjih prometnicah, na-
menjenih motornemu prometu ter peš povezavah se določajo 
koridorji intenzivne linijske vegetacije, ki se smiselno nadalju-
jejo, kjer je to možno, v izteke robnih zelenih cezur območja 
oziroma obcestne zelene bariere zahodnega dela območja 
urejanja (Koroška cesta);

– usmeritev za ohranitev ledne dvorane z aneksom na 
obstoječi lokaciji ob hkratni širitvi njenih programov določa 
organizacijo prostora v in ob tangirani funkcionalni celoti tako, 
da so lokacije nekaterih izmed načrtovanih stavb neposredno 
ob hodnikih za pešce, ponekod tudi bliže od petih metrov glede 
na potek notranje prometnice;

– urbana oprema in objekti oziroma predmeti, s katerimi 
se urejajo javne površine, morajo biti v območju oblikovani eno-
tno, locirani morajo biti tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih 
oseb ter ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja;

– za posamezne funkcionalne enote velja, naj se oglaše-
vanje izvaja na osnovi enotnega koncepta (napisi in reklame 
ne smejo biti postavljeni nad slemenom stavb, nadstrešnice, 
izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti naj-
manj 2,5 m nad pohodno površino);

– začasni objekti naj bodo oblikovno prilagojeni ostalim 
ureditvam;

– javne in poljavne površine ter zelenice funkcionalnih 
enot je potrebno urejati v skladu s prostorsko-likovnimi značil-
nostmi prostora (obstoječe zelene ureditve in grajena struktura, 
osi in linije v prostoru, dominante, vedute ipd.); pohodne povr-
šine naj se tlakujejo glede na namen površin;

– za posamezno stanovanjsko enoto v funkcionalnih celo-
tah FC P1 in FC P10 je potrebno zagotoviti minimalno 2 parkirni 
mesti (v stavbi oziroma garažni kleti);

– manipulativne in parkirne površine na funkcionalnih 
enotah morajo biti utrjene v protiprašni izvedbi, ustrezno odvo-
dnjavane in z robniki ločene od zelenic;

– pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izva-
jalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo 
pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije 
in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO 

JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

9. člen
(splošna merila in pogoji komunalnega urejanja)

(1) Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, ki za-
gotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambno-zaščitnim 
zahtevam in je v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Pri 

izvedbi komunalnih ureditev je potrebno upoštevati zasnove 
upravljavcev posameznih gospodarskih infrastruktur.

(2) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja je potrebno upoštevati s pravilniki in mnenji nosil-
cev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med 
infrastrukturnimi vodi ter pogoje in smernice za priključitev 
na obstoječe sisteme komunalne infrastrukture. Obenem se 
dovoljujejo posegi izven območja urejanja (vplivno območje 
za infrastrukturo), potrebni za opremljanje območja urejanja.

(3) Potek infrastrukturnih omrežij mora biti medsebojno 
usklajen. Pod asfaltiranimi površinami je treba vse električne 
in telekomunikacijske vode obvezno položiti v kabelsko kana-
lizacijo.

(4) Načrtovana komunalna oskrba funkcionalnih enot ob-
sega: dovoz, javni vodovod za sanitarno in požarno vodo, ko-
munalno in meteorno kanalizacijo, elektriko, javno razsvetljavo, 
plin, kabelsko televizijo in telefon.

(5) Vse stavbe je potrebno obvezno priključiti na elektriko, 
vodovod, plin in kanalizacijo, vse funkcionalne enote pa morajo 
imeti priključek na javno cesto.

10. člen
(prometno priključevanje območja)

(1) Območje, ki ga označujemo z oznako D 02/3 Šolski 
center Zlato polje, se prometno navezuje na več robnih pro-
metnic. Prvenstveno se preko novonačrtovanega krožnega 
križišča navezuje na bodočo rekonstruirano štiripasovnico za-
hodno vpadnico – Koroško cesto, nadalje na jugu na Kidričevo 
cesto, na vzhodu pa je načrtovana povezovalna prometnica 
do Bleiweisove ceste. Pred izgradnjo končnega križišča na 
Koroški cesti (ki bo služilo dostopu do celotnega območja 
ZN) in neposredno pripadajočega notranjega krožišča ter pred 
morebitno potrebno preureditvijo križišča s Kidričevo cesto (pri 
OŠ), je možno jugozahodni del FC P5 ter južna dela FC P1 
in FC P2 skladno strokovni podlagi Lineal d.o.o. (Prometna 
študija – priključevanje območja Zlato polje na Koroško cesto) 
priključiti na Koroško cesto preko rekonstruirane obstoječe pro-
metnice pri čemer se priključek izvede v prometnem režimu de-
sno – desno z ureditvijo prometnega otoka na državni cesti za 
fizično preprečitev levega zavijanja (ob realizaciji končnega kri-
žišča se navedeni deli funkcionalnih celot priključijo na sistem 
celostnega urejanja prometa). Za realizacijo vseh nadaljnjih 
gradenj na območju urejanja s tem odlokom je potrebno izdelati 
prometno študijo priključevanja na državno cestno omrežje, 
preveriti vsa tangirana križišča na Kidričevi in Koroški cesti ter 
konkretne rešitve obdelati v projektni dokumentaciji v kateri 
se konkretizira način priključevanja (tip oziroma vrsta križišč). 
Ustrezne rešitve glede ureditve državne ceste s križišči oziro-
ma cestnimi priključki je treba v nadaljnjih fazah načrtovanja in 
projektiranja uskladiti z upravljavcem državne ceste in pridobiti 
pogoje ter soglasje s projektnimi rešitvami. Vse rešitve je tre-
ba uskladiti tudi z načrtovano ureditvijo državnega cestnega 
omrežja na tangiranem območju. Preko notranjih zbirnih cest 
se na severu načrtuje možna kasnejša navezava na severno 
mestno obvoznico, severni del območja pa je v celoti načrtovan 
tako, da se v primeru realizacije severne mestne železniške in 
avtobusne postaje nivojske in podnivojske prometnice lahko 
navežejo na bodoči prometni sistem.

(2) Vsi posegi so predvideni v zadostnih odmikih od trase 
državne ceste, tako da bo omogočena širitev te v štiripasovnico 
vključno z ureditvijo križišča.

11. člen
(prometno urejanje območja)

(1) Načrtovani prostorski kompleks je prometno vpet in 
soodvisen od obstoječe cestnoprometne mreže mesta, ki se 
bo delno rekonstruirala, od poteka severne mestne obvoznice 
in interpolacije njenih križišč ter v razvojnem smislu tudi od bo-
doče severne mestne železniške postaje in poteka železniške 
lokalne in tranzitne infrastrukture. Načrtovane prometne rešitve 
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znotraj območja urejanja upoštevajo vse trenutno znane in 
načrtovane robne železniške in cestnoprometne ureditve in se 
jim smiselno prilagajajo.

(2) Notranja prometna mreža se deli na nivojski cestno-
prometni sistem, podnivojski cestnoprometni sistem z glavnino 
površin mirujočega prometa ter na sistem kolesarskih in peš 
poti preko celotnega območja:

1. Nivojski cestnoprometni sistem je prvenstveno grajen 
na ključni notranji zbirni cesti v smeri jugovzhod-severozahod, 
ki predstavlja podaljšek Kidričeve ceste s štirikrakim krožnim 
križiščem, pri čemer severni krak predstavlja nadaljevanje zbir-
ne ceste v smeri severne obvoznice, na katero bo po njeni 
izgradnji priključen, vzhodni krak predstavlja glavno prečno 
povezovalno cesto z iztekom na Bleiweisovo cesto, jugozaho-
dni krak krožnega križišča pa predstavlja glavni vzhodni vstop 
v podnivojski cestnoprometni sistem. Do izgradnje severne 
mestne obvoznice se tudi severni krak zaključuje z iztekom v 
podnivojski cestnoprometni sistem. Poleg navedenih prometnic 
obstaja v vzhodnem delu območja še niz terciarnih prometnic, 
ki tvorijo notranjo cestno mrežo z navezavo na prečno pove-
zovalno cesto; v osrednjem in zahodnem delu pa je sistem 
prometnic prvenstveno zasnovan kot mreža interventnih in 
servisnih prometnic, glavnina prometa (tako dinamičnega kot 
mirujočega) pa je načrtovana podnivojsko. Primarni dovoz do 
podnivojskega cestnoprometnega sistema predstavlja vzhodni 
krak novonačrtovanega krožnega križišča na Koroški cesti. Do 
realizacije celotnega, tako nivojskega kot podnivojskega, sis-
tema prometnic in mirujočega prometa so dovoljena določena 
odstopanja od konceptualnih rešitev (uporaba interventnih poti 
kot dela cestnega sistema, oblikovanje površin mirujočega 
prometa na nivoju terena itd.), ki so opredeljena v 32. členu 
tega odloka.

2. Podnivojski cestnoprometni sistem predstavlja mreža 
prometnic pod interventnimi potmi in parkovnimi površinami na 
nivoju terena ter sistem površin mirujočega prometa, prven-
stveno pod načrtovanimi stavbami v območju urejanja.

3. Sistem mirujočega prometa izhaja iz kriterijev zago-
tavljanja zadostnega števila parkirnih mest. Pri novogradnjah 
in pri spremembah namembnosti stavb ter rekonstrukcijah, s 
katerimi se spreminja namembnost stavb, je potrebno na par-
kiriščih in v podzemnih garažah na parceli, namenjeni gradnji, 
zagotoviti zadostno število parkirnih mest za stanovalce, zapo-
slene in obiskovalce. Pri izračunu parkirnih mest je potrebno 
glede na namembnost oziroma dejavnost, upoštevati naslednje 
minimalno število parkirnih mest (v nadaljevanju PM):

– večstanovanjske stavbe 1,5 PM / stanovanje + 1 PM / 
10 stanovanj

– vrtci, šole 2 PM / oddelek + 1 PM / 2 
zaposlena

– športna igrišča 1 PM / 250 m2 površine igrišč
– prireditveni prostori, dvorane 1 PM / 5 sedežev
– trgovine 1 PM / 30 m2 koristne 

prodajne površine + 1 PM / 2 
zaposlena, najmanj pa 2 PM

– hotelske in podobne stavbe 
za kratkotrajno nastanitev

1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 
sedežev

– gostilne 1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2 
zaposlena

– gostilne s prenočišči 1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 
sedežev

– poslovni prostori s strankami 1 PM / 30 m2 neto površine
– poslovni prostori brez strank 1 PM / 2 zaposlena
– športne površine s prostori 
za gledalce

1 PM / 250 m2 površine igrišč 
+ 1 PM / 10 sedežev za 
gledalce

– stavbe za fitnes ipd. 1 PM / 15 m2

Kadar na parceli, namenjeni gradnji, ni tehničnih in pro-
storskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkir-

nih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen 
parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na 
drugih ustreznih površinah v njegovi lasti, pod pogojem, da je 
omogočena njihova trajna uporaba. Pri stanovanjskih stavbah 
je te površine potrebno zagotoviti v oddaljenosti največ 200 m 
od stavbe, ki ji služijo. Vrednost manjkajočega deleža parkirnih 
mest se lahko zagotovi tudi tako, da investitor krije del stroškov 
za izgradnjo javnih parkirnih mest in garaž na območju, ki se 
ureja s tem odlokom.

Pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi, ki 
morajo biti brez grajenih ovir, je potrebno zagotoviti 5 % PM 
rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički. V primeru da 
je PM manj kot 20, je potrebno zagotoviti vsaj 1 PM za vozila 
oseb z invalidskimi vozički. Pri večstanovanjskih objektih je na 
vsako deseto stanovanje potrebno zagotoviti 1 PM za vozila 
oseb z invalidskimi vozički.

Dovoljena je gradnja manjkajočih parkirnih mest na pripa-
dajočih zemljiščih k obstoječim zgrajenim stavbam, ob upošte-
vanju minimalnega deleža zelenih površin oziroma minimalne-
ga deleža odprtih bivalnih površin.

4. Sistem kolesarskih in pešpoti tvori gosto mrežo preko 
celotnega zelenega sistema parterja in je namenjen dostopom 
do posameznih stavb, parkov in ostalih površin območja in 
širše.

(3) Poleg zgoraj navedenih določil o nivojskem in podni-
vojskem prometu ter sistemu kolesarskih in pešpoti v območju 
urejanja za kvalitetno urejanje prometa veljajo še naslednja 
splošna določila:

1. Za dostope do posameznih stavb oziroma objektov so 
predvideni posamezni dovozi ustreznih širin in radijev. Okoli 
posameznih objektov morajo biti zagotovljene ustrezne poti za 
manipulacijo in urgentna vozila.

2. Hitrosti vozil morajo biti glede na prioritete prometnic 
ustrezno omejene. Niveleta novega cestnega omrežja mora biti 
prilagojena obstoječemu omrežju.

3. Vozišče mora biti omejeno z robniki dvignjenimi nad 
nivo vozišča, eventuelna prečkanja infrastrukture pa izvedena 
s podbijanjem oziroma podvrtanjem.

4. Uvozi morajo biti izvedeni kot križišča z uvoznimi radiji, 
manjši tudi preko ugreznjenih robnikov. Tudi pešpoti in hodniki 
se morajo zaključevati z ugreznjenimi robniki, tako da bo ob-
močje prijazno za funkcionalno ovirane osebe.

5. Glede na kvaliteto tal se bo dimenzioniralo nosilne 
sloje. Pred izdelavo projekta bo potrebno izdelati geološko-geo-
mehanske raziskave in pridobiti ustrezno geotehnično poročilo 
z dimenzioniranjem zgornjega ustroja. Vse utrjene površine 
vozišč in parkirišč se izvede v asfaltni izvedbi. Površine ploč-
nikov so lahko v asfaltni izvedbi ali kako drugače trajno tlako-
vane.

6. Vse ostale površine v koridorjih, ki niso namenjene 
prometu, naj bodo urejene, opremljene z ustrezno vegetacijo 
in zatravljene.

7. Za varno vodenje prometa mora biti predvidena vsa 
ustrezna in zakonsko predpisana vertikalna in horizontalna 
cestno prometna signalizacija.

8. Manipulacijske površine morajo biti dimenzionirane 
in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na 
javno cesto.

9. Pri izračunu parkirnih mest je potrebno smiselno upo-
števati predpisane normative, razen za dejavnosti, za katere 
je potrebno število parkirnih mest definirano s tem odlokom.

10. Vse peš površine morajo biti zaradi varnosti pešcev 
iz hrapavih materialov, tehnične lastnosti pločnikov, kot so 
širina, prečni in vzdolžni nagib, morajo ustrezati veljavnim 
normativom.

11. Predvideti je potrebno rezervate za komunalne vode 
in opremo.

12. Kanalizacija, javni vodovod, telefonski, energetski in 
drugi vodi ter podobne naprave se smejo graditi v območju 
cestnega sveta le pod pogojem in na način, določen v soglasju 
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
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13. Za oblikovanje obcestne linijske vegetacije je potreb-
no izbrati takšne drevesne vrste, katerih koreninski sistem s 
svojim obsegom ne bo poškodoval komunalnih vodov v cestnih 
oziroma obcestnih koridorjih.

14. V nadaljnjih fazah projektiranja je potrebno, skladno 
določilom 10. člena tega odloka izdelati prometno študijo in pro-
jektno dokumentacijo za gradnjo oziroma izvedbo načrtovane 
prometne ureditve, zagotoviti izjave o medsebojni skladnosti 
projektne dokumentacije ter utemeljiti vse posege v varovalnem 
pasu državne ceste. DRSC ne prevzema odgovornosti zagota-
vljanja ukrepov varstva pred hrupom.

15. Za vse posege v območju državne ceste in njenem va-
rovalnem pasu je potrebno pridobiti pogoje in soglasja DRSC.

12. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda)
(1) V območju urejanja s tem prostorskim aktom se od-

padne in padavinske vode odvajajo organizirano in ločeno za 
sistem meteornih in odpadnih voda.

(2) Objekti, ki so namenjeni odvajanju in čiščenju odpa-
dnih ter padavinskih voda, se delijo na objekte z značajem 
javne meteorne in komunalne kanalizacije, za katere skrbi 
upravljavec, ter objekte, ki nimajo javnega značaja in so v lasti 
uporabnikov (interna meteorna in komunalna kanalizacija zno-
traj funkcionalnih enot).

(3) Pri novogradnji meteorne kanalizacije se morajo upo-
števati vsi veljavni pogoji za gradnjo, kot so:

1. Meteorne vode iz streh objektov se morajo speljati pre-
ko peskolovcev v podtalnico, oziroma za kompleksnejše stavbe 
v javno meteorno kanalizacijo in po njej v končno dispozicijo.

2. Meteorne vode s cest, parkirišč, manipulacijskih in dru-
gih utrjenih površin morajo biti speljane v meteorno kanalizacijo 
in po njej do vodotoka. Meteorne vode morajo biti očiščene na 
način, kot to predvidevajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. Vgrajeni 
morajo biti lovilci olj, katerih velikost, vgradnja, obratovanje in 
vzdrževanje je v skladu s tehničnimi predpisi.

3. Načeloma se določa, da se zgradijo centralni lovilci olj 
za posamezna območja, ker bo to omogočilo enostavnejšo in 
kvalitetnejšo kontrolo, vzdrževanje in čiščenje.

4. Usedlin, gošč in olj iz lovilcev olj ni dovoljeno odlagati 
v javno kanalizacijo.

(4) Pri novogradnji komunalne (fekalne) kanalizacije se 
morajo upoštevati sledeči pogoji:

1. Pri določanju lokacije posameznih kanalov, črpališč in 
objektov je potrebno upoštevati obstoječe in predvideno stanje 
kanalizacijskega omrežja ter konfiguracijo terena in lokacije 
objektov, ki se priključujejo na kanalizacijo. Zato se fekalna 
kanalizacija vodi sistemsko.

2. Sistem izgradnje komunalne (fekalne) kanalizacije za 
celotno območje je etapen in ločen od meteornih voda.

3. Komunalna kanalizacija in javni vodovod na isti trasi 
morata biti zgrajena vzporedno in v razdalji 3 m, na križanjih 
kanalizacije in javnega vodovoda je minimalni medsebojni ver-
tikalni odmik 0,5 m, s tem da poteka javni vodovod nad kana-
lizacijo. Vsa križanja z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno 
izvesti v skladu z navodili posameznega upravljavca komunal-
nega voda in veljavnimi predpisi.

4. Komunalna kanalizacija mora biti v celoti izvedena iz 
vodo nepropustnih materialov, ki zagotavljajo zahtevano kva-
liteto iz projekta.

13. člen
(oskrba s pitno vodo in hidrantno omrežje)

(1) Javni vodovodni sistem je sistem, ki zagotavlja oskrbo 
s pitno vodo celotnega območja z oznako D 02/3.

(2) Območje bo priključeno na omrežje vodovodnega sis-
tema Bašelj – Kranj (Vodovodni stolp), ki mora biti povezano v 
skupno tlačno cono Zlato polje. Ustrezni tlak vode v tlačni coni 
Zlato polje se bo zagotavljal preko prečrpališča, ki mora biti 
locirano na vstopu vodovoda v tlačno cono.

(3) Novo vodovodno omrežje je praviloma potrebno zgraditi 
v obstoječem ali predvidenem cestnem svetu tako, da ga je mo-
žno vzdrževati ter ga navezati na obstoječi sistem oskrbe z vodo.

(4) Z novo cestno ureditvijo Kranj–Naklo (Koroška cesta) 
se prestavi obstoječi vodovod Zlato polje–Struževo in Zlato 
polje–jama.

(5) Uporabniki tehnološke vode, v kolikor bi se v območju 
pojavili, morajo imeti zaprte sisteme.

(6) Na vodovodnem omrežju je potrebno zgraditi oziro-
ma nadgraditi obstoječe hidrantno omrežje, ki mora zagotoviti 
zadostno požarno vodo oziroma v delih, ki ne zagotavljajo za-
dostnih količin požarne vode, urediti ustrezne požarne bazene. 
Iz javnega vodovoda je za požarno varnost možno zagotoviti 
največ 10 l/s vode.

14. člen
(oskrba s plinom)

Obstoječe stavbe se priključujejo na obstoječe sekundar-
no omrežje zemeljskega plina. Tudi ogrevanje in priprava tople 
sanitarne vode za novonačrtovane sklope stavb bo zagotovlje-
na s priključitvijo na obstoječe rekonstruirano in nadgrajeno 
sekundarno omrežje. Trasa plinovoda bo praviloma izvedena 
v javnih površinah. Za priklop posameznih stavb bodo predvi-
deni odcepi znotraj parcele posameznega objekta. Načrtovano 
plinovodno omrežje se vodi v koridorjih prometne infrastrukture 
s potrebnimi zakonsko predpisanimi odmiki od ostale infrastruk-
ture v koridorjih gospodarske javne infrastrukture. Poteki tras 
plinovoda, priključki in naprave so razvidni iz grafičnega dela. 
V nadzorovanih oziroma varstvenih pasovih plinovodov je po-
trebno upoštevati zakonsko določene omejitve.

15. člen
(oskrba z električno energijo in javna razsvetljava)

(1) Pri lociranju objektov in naprav bo potrebno upoštevati 
obstoječe stanje in zasnovo elektroenergetskega omrežja in 
naprav ter predpisane odmike in pogoje upravljavca. Stavbe 
bo potrebno priključiti na električno omrežje v skladu s pogoji 
za dobavo in odjem električne energije.

(2) Znotraj območja se nahaja obstoječa razdelilna transfor-
matorska postaja TP Šolski center Zlato polje in TP Drsališče, ki 
se ohranjajo. Glede na intenzivnost pozidave se določa možnost 
njihovih povečav oziroma lociranja novih elektroenergetskih na-
prav (možnost postavitve več transformatorskih postaj, izvedba 
20 kV KB zanke znotraj območja ter navezava na obstoječe 
omrežje). Moči transformatorjev v posameznih transformatorskih 
postajah se bodo določile v projektu transformatorskih postaj 
in priključnih kablovodov, ko bodo na podlagi izdane projektne 
dokumentacije poznane obremenitve posameznih stavb.

(3) Pri nadaljnjih postopkih se morajo upoštevati predpi-
sani odmiki od obstoječih tras kablovodov oziroma je potrebno 
predvideti prestavitev kablovodov ali transformatorskih postaj. 
Posebno pozornost je posvetiti načrtovanim posegom v območ-
ju FC P8, kjer je pred realizacijo stavb nujno izvesti pokablitev 
110 kV daljnovoda.

(4) V celotnem območju se določi uvlačenje SN in NN 
kablovodov v ustrezno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški. 
Pri dimenzioniranju kabelske kanalizacije je potrebno zagoto-
viti zadostno število rezervnih cevi zaradi možnosti nadaljnje 
širitve mreže; ob ceveh je potrebno položiti tudi cevi zaradi 
predvidenega daljinskega upravljanja TP-jev. Natančno število 
potrebnih cevi kabelske kanalizacije, število in tip jaškov bodo 
določeni v načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma 
v načrtu za izvedbo. Pri morebitnem približevanju ali križanju 
ostalih komunalnih naprav z elektro kabelsko kanalizacijo je 
potrebno upoštevati navodila DES in soglasja prizadetih upra-
vljavcev.

(5) Na območju celotnega kompleksa je potrebno urediti 
tudi javno razsvetljavo. Tipi svetilk in kandelabrov se določijo 
enotno. Razvod kablov javne razsvetljave se izvede v kabelski 
kanalizaciji elektroenergetskega razvoda.
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(6) Pri načrtovanju javne razsvetljave je potrebno dosle-
dno upoštevati načine osvetljevanja, ki jih predpisuje Uredba o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja za posa-
mezna območja osvetlitve.

(7) Razsvetljava mora biti nameščena tako, da osvetlje-
nost, ki jo povzroča na oknih varovanih prostorov (prostori v 
stavbah, v katerih se opravljajo vzgojno-varstvene, izobraže-
valne, zdravstvene in podobne dejavnosti ter stanovanjski in 
drugi prostori v stavbah, v katerih se ljudje zadržujejo pogosto 
in daljši čas) ne presega mejnih vrednosti iz predpisa o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(8) Etapno z realizacijo posegov v območju je potrebno 
zmanjšati porabo električne energije za osvetlitev javnih površin 
ter zmanjšati svetlobno onesnaženje z: dosledno zamenjavo 
vseh obstoječih svetilk razsvetljave, ki do 31. decembra 2008 
še niso bile preurejene v obliko, da je delež svetlobnega toka, ki 
seva navzgor, enak 0 %; uvedbo časovnih intervalov osvetlitve 
(npr. izklop posameznih svetilk (vsaka druga) na javno manj 
obremenjenih območij javnih površin, in sicer glede na obreme-
nitev površin) in zamenjavo obstoječih sijalk z varčnimi sijalkami.

16. člen
(telekomunikacijsko omrežje in omrežje zvez)

(1) Znotraj območja, ki se ureja s tem prostorskim aktom 
že potekajo omrežja telekomunikacij in zvez. Pred začetkom del 
jih je potrebno označiti, po potrebi prestaviti in ustrezno zaščititi.

(2) Predvidene dejavnosti bodo zahtevale vključitev novih 
stavb v telekomunikacijsko omrežje, zato bo potrebno izdelati 
projekt vključitve objektov v telekomunikacijsko omrežje.

(3) Vse kabelske povezave znotraj območja bodo izve-
dene v ceveh kabelske kanalizacije, zato bodo perspektivne 
potrebe uporabnikov po dodatnih storitvah ali priključkih (op-
tika, ethernet, intranet …) izvedljive z naknadnimi dodatnimi 
povezavami v kabelski kanalizaciji.

17. člen
(grajeno javno dobro)

(1) Del območja, ki se nahaja v kompleksu Šolskega 
centra Zlato polje, bo predstavljal grajeno javno dobro. Vanj bo 
vključena celotna cestna infrastruktura, zato javno dobro v ce-
loti predstavljajo glavne prometnice na nivoju terena, pogojno 
pa tudi, odvisno od namena uporabe, uvozne rampe in ključne 
podnivojske prometnice. V odvisnosti od programov v območ-
ju, kjer se pod posebnimi pogoji dovoljujejo tudi združevanje 
posameznih funkcionalnih enot v smislu racionalnejše izrabe 
prostora, je posamezne segmente prometnic možno izvzeti iz 
javnega dobra ob pogoju, da takšno izvzetje ne vpliva čezmer-
no na kvaliteto prometnega funkcioniranega območja.

(2) V javno dobro se po zaključku izvedbe severne me-
stne obvoznice, železniške postaje in podnivojske železniške 
proge vključi tudi ustrezni del končne cestne infrastrukture, ki 
se nahaja na severnem robu območja.

18. člen
(roki za infrastrukturno opremljanje)

Investitorji so v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za 
izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb dolžni, da 
zgradijo, prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo infrastrukturne 
objekte, naprave in vode v in ob območju urejanja (ureditveno 
in vplivno območje) predhodno oziroma sočasno z izgradnjo 
posamezne zaključene celote.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

19. člen
(varovanje kulturne dediščine)

(1) Na območju, ki ga obravnava prostorski akt, ni registri-
ranih enot kulturne dediščine, zato posebne rešitve in ukrepi 

za kulturno dediščino, razen ukrepov, ki veljajo za arheološke 
ostaline navedenih v tem členu, niso potrebni.

(2) Ker območje še ni bilo predhodno arheološko raziska-
no in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, 
se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred 
gradnjo ali posegi v zemeljske plasti, saj se s tem občutno 
zmanjša možnost nakladnih naključnih najdb ob posegih v 
zemeljske plasti. Izvedba predhodnih arheoloških raziskav ni 
pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opra-
vljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva 
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad pose-
gi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki 
gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Kranj vsaj 10 dni pred 
pričetkom zemeljskih del.

(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemlji-
šča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkri-
tja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu 
z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških 
ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko 
pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheo-
loško najdišče.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

20. člen
(splošni pogoji varovanja okolja)

(1) Skladno odločbi Ministrstva za okolje in prostor 
št. 35409-75/2009 JL z dne 20. 4. 2009 v postopku priprave 
in sprejemanja plana za območje D 02/3 – Šolski center Zlato 
polje ni bilo potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov 
na okolje. Postopek celovite presoje vplivov na okolje je bil 
izveden za celoten obseg sprememb Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in 
družbenega plana za območje Mestne občine Kranj – dopolni-
tev 2009, vsebinske določbe pa so povzete tudi v tem odloku.

(2) Vse stavbe morajo biti načrtovane v skladu s prepisi o 
mehanski odpornosti in stabilnosti, požarni varnosti v stavbah, 
o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah ter ostalo 
veljavno zakonodajo.

21. člen
(varstvo tal)

Izvajanje posegov v območju z oznako D 02/3 bo glede na 
obseg načrtovanih posegov imelo vpliv na konfiguracijo terena 
ter ureditve zemeljskih mas. Zato je potrebno upoštevati s tem 
odlokom določene rešitve in ukrepe za varstvo tal:

1. Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene čim 
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene povr-
šine se prvenstveno uporabi infrastrukturne površine in povr-
šine, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabijo 
prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni 
ter le materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neško-
dljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter 
deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu 
z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. 
Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje 
materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na 
tehnoloških površinah.

2. Med gradnjo na območju z oznako D 02/3 je treba 
izvajati monitoring v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni 
monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.
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3. Posebno pozornost je treba posvetiti zgornjemu ro-
dovitnemu delu tal, ki ga je treba namensko uporabiti za 
sanacijo degradiranih površin ali pri parkovnih ureditvah zno-
traj območja urejanja. Vsako ravnanje z izkopom, predvsem 
odlaganje, mora biti skladno z določili pravilnika, ki določa 
obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov in z določili pravil-
nika, ki določa ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 
delih. Po končanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti 
s sanacijskimi in zasaditvenimi deli na razgaljenih površinah. 
Posege v tla je potrebno izvesti tako, da se prizadene čim 
manjše površine tal.

4. V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemlji-
šče, na katerem ima investitor pravico razpolaganja. Pri aktiv-
nostih v času gradnje je treba upoštevati splošne obveznosti 
investitorjev in izvajalcev.

5. Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, 
je treba med gradnjo in po izgradnji ravnati racionalno. Humu-
sna plast se mora odstraniti in deponirati tako, da se ohranja 
njena plodnost in količina. Preprečiti je potrebno mešanje živice 
in mrtvice.

6. Pri večjih posegih se deponiranje in namenska uporaba 
rodovitnega dela tal izvaja na podlagi Načrta ravnanja s prstjo.

22. člen
(varstvo kmetijskih površin)

(1) Severni del območja urejanja se nahaja neposredno 
ob obstoječih strnjenih površinah kmetijskih zemljišč, ki so 
sicer z veljavnimi planskimi akti MOK opredeljena kot stavbna 
zemljišča, a se trenutno še uporabljajo za kmetijsko dejavnost. 
Zato so v odloku opredeljene tudi rešitve in ukrepi na območjih 
kmetijskih zemljišč, kjer se izvajajo posegi izven ureditvenega 
območja (poteki infrastrukturnih omrežij …).

(2) Na območjih posegov so investitorji dolžni s primerno 
organizirano gradnjo, zaščito zemljišč pred onesnaževanjem v 
času gradnje in obratovanja območja ter sanacijo prekinjenih 
sistemov za odvodnjavanje zagotoviti varovanje kmetijskih ze-
mljišč. Posegi naj se izvedejo tako, da v najmanjši možni meri 
negativno vplivajo na sosednja kmetijska zemljišča.

(3) Pri gradnji se omeji gibanje strojev na območje pose-
gov (izključne rabe). Za transporte je treba čim manj uporabljati 
poljske poti. Začasne ureditve in objekti za potrebe gradbišča 
se ne smejo urejati na kakovostnih kmetijskih zemljiščih, razen 
če ni drugih primernejših rešitev.

23. člen
(varstvo in zaščita voda)

Na območju z oznako D 02/3, ki se ureja s tem prostor-
skim aktom, ni vodotokov, se pa določajo ukrepi za zaščito 
podtalnice:

1. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z zakonodajo.

2. Vse odpadne vode morajo biti priključene na javni 
kanalizacijski sistem.

3. Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne 
varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo 
preprečeno onesnaženje podtalnice, ki bi nastalo zaradi 
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih 
nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in za-
gotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. 
Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter 
drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo 
izliva v okolje.

24. člen
(varovanje naravnih vrednot)

Na območju, ki ga obravnava ta prostorski načrt ni na-
ravnih vrednot ali območij pomembnih za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, zato ukrepi za varovanje naravnih vrednot niso 
potrebni.

25. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Obravnavano območje bo po izgradnji stavb sodilo 
v območje III. stopnje varstva pred hrupom; pri realizaciji in 
obratovanju območja je potrebno upoštevati določbe Uredbe 
o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah 
povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05).

(2) Območje je zaradi svoje specifične prometne uredit-
ve (glavnina parkiranja je določena podnivojsko) in obsežne 
parterne zelene ureditve v prostor umeščeno tako, da ne pov-
zroča čezmernih obremenitev delovnega in bivalnega okolja. 
V delu, ki je najbliže območju prometnic, je ob območju ureja-
nja načrtovan pas visokorasle drevesne bariere, ki vizualno in 
protihrupno varuje načrtovane gradnje v območju.

(3) Zajemi in izpusti prezračevalnih sistemov naj bodo 
orientirani stran od stanovanjskih objektov.

(4) Če bi med gradbenimi deli prišlo do preseganja 
mejnih ravni hrupa ob bližnjih stanovanjskih objektih zaradi 
obratovanja gradbišča v dnevnem času, je potrebno s strani 
ministrstva za okolje in prostor pridobiti dovoljenje za začasno 
čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

(5) Dela je potrebno opravljati z delovnimi napravami in 
gradbenimi stroji, ki so izdelani v skladu z emisijskimi norma-
mi za hrup gradbenih strojev.

(6) Hrupna gradbena dela naj potekajo le v dnevnem 
času med 7. uro zjutraj in 18. uro zvečer.

(7) Lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na 
območje gradbišča morajo biti izbrane tako, da obremenitev 
s hrupom zaradi gradnje objektov in zaradi transporta mate-
riala ne bo presegala mejnih vrednosti za vir hrupa pri bližjih 
naseljih.

26. člen
(varstvo zraka)

(1) Vsi protihrupni ukrepi zelenih barier ob robnih in 
notranjih prometnicah imajo sočasno tudi funkcijo (skupaj z 
obsežnimi zelenimi ureditvami med objekti ter parki) varova-
nja pred prašnimi usedlinami in delno imisijami plinov. Dodatni 
zaščitni ukrepi zato niso potrebni.

(2) Povzročitelj obremenitve mora zagotoviti izpuščanje 
dimnih plinov v okolje samo skozi odvodnik kurilne naprave. 
Pri načrtovanju novih in pri rekonstrukciji srednjih in velikih ku-
rilnih naprav mora investitor oziroma povzročitelj obremenitve 
pri izračunu potrebne višine dimnika upoštevati možne vplive 
na okolje in zdravje ljudi v neposredni bližini kurilne naprave.

(3) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje 
ukrepe za varstvo zraka:

– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri 
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;

– preprečevanje prašenja ob nasutju gramoza ali izkopu 
in prelaganju odpadkov – ukrep zahteva redno vlaženje ob 
suhem in vetrovnem vremenu;

– sprotno kultiviranje območij večjih posegov.

27. člen
(ravnanje z odpadki in njihovo odlaganje)

(1) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je 
urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja pristojna komunalna 
organizacija. Komunalne odpadke se odvaža na komunalno 
deponijo. Pri načrtovanih stavbah se zbirna mesta komunalnih 
odpadkov določajo v kletnih etažah, pri obstoječih stavbah se 
zbirna mesta za komunalne odpadke predvidijo na gradbenih 
parcelah tako, da niso vidno izpostavljena. V času odvažanja 
odpadkov se zabojniki za odpadke postavijo na mesta dosto-
pna vozilom za odvoz. Na območju transporta zabojnikov je 
potrebno cestne robnike pogrezniti.

(2) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu z občinskimi 
predpisi v posameznih območjih na primerno dostopnih me-
stih locira ekološke otoke.
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(3) Zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov mora biti 
ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki 
ga določajo veljavni predpisi.

(4) Gradbene odpadke se odvaža na deponijo urejeno za 
odlaganje tovrstnih odpadkov oziroma se jih ustrezno predela. 
Deponiranje gradbenih odpadkov naj se zagotavlja povezano 
s sanacijo gramoznic in drugih kopov mineralnih surovin ozi-
roma se jih vkoplje v zemeljski zasip. Odlaganje odpadnega 
gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala v obvodni pas 
na brežine, v pretočne profile vodotoka, na kmetijska in gozdna 
zemljišča ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazi-
tve ali erodiranja, ni dovoljeno. V nadaljnjih fazah projektiranja 
je potrebna izdelava projekta ravnanja z gradbenimi odpadki.

28. člen
(monitoring)

(1) Pred začetkom gradnje je treba zagotoviti celosten na-
črt monitoringa za področja, ki bi jih v primerih, kjer je to zakon-
sko potrebno, v nadaljnjih postopkih določilo okoljsko poročilo.

(2) Dodatni ukrepi, ki jih mora izvesti investitor v primeru 
neustreznih rezultatov monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve;
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav in
– drugi ustrezni ukrepi.

29. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v tem odloku, so 
obveznosti investitorjev in izvajalcev v času pred začetkom, 
med gradnjo ter po izgradnji tudi:

1. zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagoto-
vljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;

2. za čas gradnje na vseh območjih dovoliti emisije hrupa 
zaradi vira hrupa (gradbišče) tako, da v dnevnem času ne 
bodo prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za stopnje 
varovanja pred hrupom, kot so določene za posamezna obmo-
čja, pri čemer se za oddaljenost vira hrupa šteje geometrijsko 
središče oziroma pravokotna oddaljenost od gradbišča;

3. izvesti pokablitev 110 kV daljnovoda v območju funk-
cionalne celote FC P8 pred realizacijo načrtovanih stavb v tej 
funkcionalni celoti;

4. za zavarovanje podtalnice med gradnjo mora investitor 
zagotoviti ukrepe iz smernic in mnenj;

5. zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objek-
tov, naprav in območij ter okolice objektov;

6. sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in 
ceste, ki se zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinejo ali 
poškodujejo;

7. začasno pridobljena zemljišča po izgradnji trase infra-
strukture in spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo in

8. izpolniti obveze, izhajajoče iz sporazuma lokalne skup-
nosti, zainteresiranih lastnikov in investitorjev v zvezi s časovno 
omejeno ohranitvijo in kasnejšo selitvijo ledne dvorane na 
drugo lokacijo.

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustre-
znega gradbenega dovoljenja, pridobljenega pred začetkom gra-
dnje posamezne etape in njenih priključkov oziroma za ledno 
dvorano z aneksom v času pridobitve gradbenega dovoljenja.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM 

PRED POŽAROM

30. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi  

in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom)
(1) Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih 

nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske poti in površine 

za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti in površine. 
Zagotovljeni so tudi zadostni odmiki med objekti za prepreči-
tev prenosa požara oziroma zagotovljeni ustrezni drugi ukrepi 
(požarna ločitev). V območjih, kjer je to predpisano, predvsem 
pa v funkcionalnih celotah družbenih dejavnosti, je potrebno 
zagotoviti možnost gradnje ustrezno dimenzioniranih objektov 
(površin) zaklonišč. V drugih novih objektih je obvezna ojači-
tev prve plošče tako, da zdrži rušenje nanjo. Na vodovodnem 
omrežju bo zaradi zagotovitve zadostne količine požarne vode 
zgrajeno hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti. Pri vseh 
posegih je potrebno upoštevati pogoje za:

– varen umik ljudi, živali in premoženja;
– potrebne odmike med objekti v skladu z veljavnimi 

predpisi ali potrebno protipožarno ločitev;
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, zagotovitev 

hidrantnega omrežja v skladu s predpisi;
– zagotovitev površin za potrebe evakuacije.
(2) Po podatkih Agencije RS je na območju Zlatega polja 

vrednost projektnega pospeška tal 0,225 (potresna nevarnost), 
območje pa se ne nahaja v ogroženih predelih.

(3) Območje urejanja se nahaja v bližini Vojašnice Kranj, 
ki predstavlja območje za potrebe obrambe z antenskimi dro-
govi in stebri, zato je na območju potrebno upoštevati naslednja 
določila:

– za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere višina nad 
terenom presega 18,0 m v ožjem okolišu območij za potrebe 
obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi je treba 
pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo; za 
ožje območje šteje oddaljenost 1000 m od navedenih območij,

– za vsako novogradnjo ali nadzidavo, katere višina nad 
terenom presega 25,0 m v širšem okolišu območij za potrebe 
obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi drogovi je treba 
pridobiti pogoje in soglasje organa pristojnega za obrambo; za 
širše območje šteje oddaljenost 2000 m od navedenih območij,

– določba prejšnje alineje na velja v širšem okolišu obmo-
čij za potrebe obrambe z antenskimi stebri in antenskimi stolpi, 
ki se nahajajo izven naselij na vzpetinah.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

31. člen
(etapnost izvedbe)

(1) Realizacija tako kompleksnih posegov, kot so načr-
tovani s tem prostorskim aktom, bo izvajana v več etapah, ki 
so, razen prometne in ostale komunalne javne infrastrukture, 
medsebojno neodvisne glede na časovno zaporedje. Vsaka 
skupina stavb predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le 
dela etape, ki predstavlja zaključeno celoto. V okviru vsake 
etape oziroma, kolikor je to za koncept urejanja nujno tudi pred-
hodno, je treba izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave v 
zadostnih kapacitetah ter določiti funkcionalne enote. Določa 
se, da je pred izgradnjo križišča na Koroški cesti in neposredno 
pripadajočega notranjega krožišča ter pred morebitno potrebno 
preureditvijo križišča s Kidričevo cesto (pri OŠ) dovoljeno ju-
gozahodni del FC P5 ter južna dela FC P1 in FC P2 prometno 
priključiti na Koroško cesto preko obstoječe prometnice pod po-
goji iz 10. člena tega odloka. Pri izvajanju del v etapah je treba 
zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega 
okolja. Vsebinska konkretizacija etape se opredeli v projektu 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Posebno določilo v zvezi 
z etapnostjo velja za funkcionalno celoto FC P8, kjer so posegi 
gradnje stavb možni le ob predhodnem kabliranju 110 kV dalj-
novoda ki prečka funkcionalno celoto.

(2) Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo 
v prvi oziroma predhodnih etapah izgradnje poslovnega kom-
pleksa, ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi 
s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so 
potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.
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IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV

32. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Obravnavani prostorski akt obsega približno 19,4 hek-
tarjev stavbnih zemljišč z načrtovanimi programi, ki bodo lahko 
realizirani tudi v daljšem časovnem obdobju. Zato je potrebno 
opredeliti dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev, ki pa 
morajo biti kljub temu še vedno dovolj toga, da se zagotovi pro-
storsko konceptualna čitljivost posegov, ki sledijo usmeritvam 
odloka in predvsem učinkovito izgradnjo sistema prometne in 
ostale gospodarske javne infrastrukture.

(2) Pri realizaciji tega prostorskega akta so dopustna 
odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom, če 
se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidrolo-
ških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, 
ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali 
okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati 
prostorski in okoljski pogoji. Odstopanja ne smejo biti v naspro-
tju z javnimi interesi.

(3) Določeni tlorisni gabariti stavb iz 8. člena tega odloka 
so lahko tudi manjši, kolikor dejavnost zahteva večje površine 
za mirujoči promet in manipulacijo (v primerih zgolj pritličnih se 
dovoljuje parkiranje na nivoju terena).

(4) Določeni tlorisni gabariti stavb iz 8. člena tega odloka 
so lahko tudi večji, vendar ne smejo presegati gradbenih linij 
kot so opredeljene v grafičnem delu, slednje ne velja za objekt 
ledne dvorane z aneksom. Prav tako morajo biti zagotovljeni 
požarni odmiki med stavbami in upoštevane vse določene 
gradbene linije ter pod pogojem, da se na funkcionalni enoti, za 
načrtovano dejavnost zagotovi zadostne površine za mirujoči 
promet in manipulacijo.

(5) Funkcionalne enote znotraj funkcionalnih celot je do-
voljeno tudi združevati. V primerih združenih parcel smejo 
maksimalni tlorisni gabariti stavb segati do gradbenih linij, pri 
čemer morajo biti razdalje med stavbami takšne, da zagota-
vljajo 45° kot osončenja za delo občutljivih prostorov. Prav 
tako morajo biti zagotovljeni požarni odmiki ter pogoj, da se na 
funkcionalni enoti, za načrtovano dejavnost zagotovi zadostne 
površine za mirujoči promet in manipulacijo.

(6) Dovoljena so odstopanja do + 2,50 m nad določenim 
vertikalnim gabaritom iz 8. člena tega odloka ter preko gradbe-
nih linij za tehnične dele stavb.

(7) Dovoljena so odstopanja pri izvedbi prometnih nave-
zav skladno določilom prvega odstavka 31. člena tega odloka 
ter odstopanja pri zagotavljanju lokacij potrebnih parkirnih po-
vršin (parterne ureditve) pri čemer je zagotovitev zadostnega 
števila parkirnih mest pogoj za izdajo gradbenih dovoljenj.

(8) Odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov zunaj obmo-
čja prostorskega akta in ob priključkih na omrežje oskrbovanih 
sistemov so dovoljena v skladu s konceptom razvoja sosednjih 
območij in ob upoštevanju strokovno korektnih tehničnih rešitev, 
nanje pa je potrebno pridobiti soglasje pristojnih nosilcev ureja-
nja prostora. Odstopanja od lokacij infrastrukturnih vodov na ob-
močju prostorskega akta so dovoljena, vendar ne smejo vplivati 
na zasnovo delov stavb, prometnih površin in zunanjo ureditev 
oziroma so skladna določilu šestega odstavka tega člena.

(9) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
so dovoljena odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehnič-
nih rešitev v skladu s tolerancami, ki jih dopušča ta odlok, kar je 
potrebno prikazati v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV  
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PROSTORSKEGA AKTA  

IN VELJAVNOST DOLOČIL OSNOVNEGA ODLOKA

33. člen
(usmeritve)

Po realizaciji s tem odlokom načrtovanih prostorskih ure-
ditev in gradenj bo pri določanju nadaljnjih meril in pogojev 

potrebno upoštevati ključne konceptualne usmeritve, ki zago-
tavljajo načelno kontinuiteto urbanističnega urejanja prostora 
in so opredeljene v tem odloku.

34. člen
(veljavnost določil zazidalnega načrta območja D 02/3  

– Šolski center Zlato polje)
S sprejemom in uveljavitvijo tega odloka, ki je izdelan 

na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ob upoštevanju 
končnih mnenj ter stališč do pripomb in predlogov, prenehajo 
veljati vsebinska določila Odloka o zazidalnem načrtu območja 
D 02/3 – Šolski center Zlato polje (Uradni list RS, št. 82/02 in 
51/04), ki jih ta odlok v celoti nadomesti.

XI. KONČNE DOLOČBE

35. člen
(vpogled v prostorski akt)

Prostorski akt je na vpogled vsem zainteresiranim na 
Oddelku za okolje in prostor Mestne občine Kranj in na Upravni 
enoti Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

36. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0118/2007-48/01
Kranj, dne 23. julija 2012

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

2502. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu območja Či2 – Centralne dejavnosti 
v Čirčah

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B in 108/09), Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega 
plana za območje Mestne občine Kranj – dopolnitev 2009 
(Uradni list RS, št. 33/10), 18. člena Statuta Mestne občine 
Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) in Sklepa o začetku priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Či2 – 
Centralne dejavnosti v Čirčah (Uradni list RS, št. 53/10) je Svet 
Mestne občine Kranj na 16. seji dne 20. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom, se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt območja Či2 – Centralne dejavnosti v Čirčah (v nadalje-
vanju: OPPN), s katerim se določajo merila in pogoji za posege 
v prostor v obravnavanem območju.

2. člen
(vsebina in namen OPPN)

OPPN določa območje obravnave, ki hkrati predstavlja 
predlog za določitev enote urejanja prostora, arhitekturne, kra-
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jinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, podlage za 
parcelacijo, etapnost izvedbe prostorske ureditve, rešitve in 
ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje nara-
ve, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, pogoje 
glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastruk-
turo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi 
enotami urejanja prostora in dopustna odstopanja od načrto-
vanih rešitev z usmeritvami za določitev meril in pogojev po 
prenehanju veljavnosti tega odloka.

3. člen
(sestava OPPN)

(1) OPPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela.
(2) A Tekstualni del vsebuje naslovnico, odlok, povzetek 

glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ure-
ditvi, priloge po seznamu in izjavo odgovornega prostorskega 
načrtovalca. Odlok o OPPN ima sledečo vsebino:

1. splošne določbe,
2. opis prostorske ureditve,
3. umestitev načrtovane ureditve v prostor,
4. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-

vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro,

5. rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne de-
diščine,

6. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanja narave,

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

8. etapnost izvedbe prostorske ureditve,
9. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-

valskih in tehničnih rešitev,
10. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti OPPN,
11. končne določbe.
B Grafični del vsebuje naslednje grafične načrte:
1. izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela spre-

memb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in druž-
benega plana za območje Mestne občine Kranj – dopolnitev 
2009 s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju,

2. območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem,
3. prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
4. zazidalno situacijo,
5. prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 

objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno 
dobro,

6. prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih 
virov in ohranjanja narave,

7. prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter požarom,

8. načrt parcelacije.
(3) OPPN je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. 

iz Domžal pod številko projekta 08/10 z datumom junij 2012.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(območje, ki se načrtuje z OPPN)

(1) Območje centralnih dejavnosti v Čirčah, ki se ureja s 
tem odlokom se nahaja neposredno ob jugovzhodnem vstopu 
v mesto Kranj, vzhodno od križišča vzhodne mestne obvoznice 
in Smledniške ceste in je s treh strani obkroženo z obstoječimi 
stavbnimi zemljišči. Umeščeno je na obrobje naselja z dobro 
prometno dostopnostjo tako, da dopolnjuje obstoječe funkcije 
naselja, ne ogroža vitalnosti mestnega središča ter zapolnjuje 
in zaokrožuje stavbno tkivo.

(2) Območje OPPN Čirče obsega plansko celoto LN Čirče 
v obsegu 4.80 ha. Območje obsega naslednje parcele oziro-

ma dele parcel v k.o. Čirče: 111/2, 112/6, 115/1, 116/1, 119, 
120/2,122, 123/2, 124/2, 125,126,128/2, 129/1, 130/1, 511/2 
in 512/1.

Območje vključuje tudi robna območja obstoječih stavbnih 
zemljišč, ki so potrebna za priključevanje gospodarske javne 
infrastrukture in priključevanje na obstoječo cestno mrežo, 
vključno s krožiščem na Smledniški cesti.

5. člen
(program dejavnosti in rešitev glede umeščanja načrtovanih 

objektov in površin)
(1) Območje je namenjeno razvoju oskrbnih, storitvenih, 

poslovnih, trgovskih, servisnih, gostinskih in turističnih dejav-
nosti ter trgovsko-kmetijskih ali kmetijsko proizvodnih dejavno-
sti (možnost za selitev kmetije) oziroma dejavnostim, ki med 
drugim prinašajo visoko dodano vrednost. Na stiku z mestno 
obvoznico in Smledniško cesto je zagotovljen zadostni koridor 
cestnega in zelenega obcestnega prostora.

(2) Program dejavnosti v območju je oblikovan tako da 
so dejavnosti racionalno razporejene glede na hierarhijo mikro 
lokacij na katerih se nahajajo. Območje je tako razdeljeno na 
troje funkcionalnih celot namenjenih gradnji stavb, in sicer:

1. na severozahodno funkcionalno celoto oznake FCA z 
dvema enotama FCA1 in FCA2, ki predstavlja fokus območja s 
poudarjeno poslovno trgovsko, storitveno, servisno in oskrbno 
funkcijo;

2. na osrednjo funkcionalno celoto oznake FCB, ki je na-
menjena prepletu centralnih dejavnosti s poudarkom na tistih, 
ki prinašajo visoko dodano vrednost;

3. na jugovzhodno funkcionalno celoto oznake FCC, ki 
je namenjena prepletu pretežno centralnih in kmetijskih de-
javnosti.

(3) Poleg funkcionalnih celot namenjenih gradnji stavb 
se v območju nahajajo tudi površine namenjene dinamičnemu 
prometu (FCI), ki omogočajo priključevanje območja tako na 
mestni prometni obroč kot tudi na Smledniško cesto ter pre-
ko nje na vzhodno mestno obvoznico, omogočajo prometno 
funkcioniranje znotraj območja ter nudijo možnost prometne 
oskrbe kmetijskih površin vzhodno od območja urejanja. Del 
površin, neposredno ob mestni obvoznici pa je opredeljen kot 
zeleni obcestni pas (FCZ) in hkrati predstavlja koridor bodoče 
štiripasovnice.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

(1) Ureditve prostora opredeljene s tem OPPN v manjši 
meri vplivajo tudi na ureditve sosednjih območij. Prostorska 
ureditev je vpeta v širši kontekst prometnih, energetskih, ko-
munalnih in drugih navezav na sosednja območja.

(2) Izhajajoč iz lege v širšem območju se določa urba-
nistični koncept, ki omogoča upoštevanje vplivov načrtovane 
vzhodne mestne obvoznice kot štiripasovnice z izvedbo kri-
žišča s Smledniško cesto ter spremljajočih obcestnih progra-
mov (izvedba kolesarske steze in hodnika za pešce) tako ob 
obvoznici kot tudi ob Smledniški cesti. Izven območja OPPN 
se s tem dokumentom urejajo tudi komunalne, energetske, 
telekomunikacijske, prometne in druge ureditve. Za zagotovitev 
komunalne opremljenosti je potrebno območje urejanja priklju-
čiti na komunalno in energetsko infrastrukturo, ki se deloma na-
haja tudi izven meje območja urejanja. Poteki teh priključkov so 
razvidni iz grafičnega dela OPPN. Poleg navedenih zemljišč je 
v območje posegov izven ureditvenega območja OPPN možno 
dodati ali izvzeti tudi druga zemljišča, kolikor se v postopku pri-
prave projektne dokumentacije prometne in ostale komunalne 
infrastrukture na podlagi strokovno preverjenih rešitev izkaže 
to za potrebno.
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7. člen
(rešitve načrtovanih objektov in površin)

(1) Rešitve načrtovanih objektov in površin obravnava-
nega stavbnega kompleksa slede usmeritvami Sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega 
plana za območje MOK, še posebej izhodiščem sprejetih pro-
gramskih zasnov območja.

(2) Stavbni kompleks, razdeljen na tri funkcionalne celote 
FCA s površino 1,35 ha, FCB s površino 1,99 ha in FCC s 
površino 0,35 ha, je podrobneje razdeljen na dvoje podcelot 
v FCA (FCA1 z eno funkcionalno enoto, FCA2 rav tako z eno 
funkcionalno enoto) na devet funkcionalnih enot v FCB (sedem 
izmed njih je razdeljenih na po dve podenoti) in na eno funkci-
onalno enoto v FCC.

(3) Prometno omrežje, ki omogoča dvoje priključevanj 
območja na Smledniško cesto, neposredna izvoza in uvoz 
na vzhodno obvoznico (desno-desno) ter vključuje notranjo 
prometno mrežo sestavljeno iz dvoje napajalnih prometnic, 
primarne prečne povezovalke ter sekundarne prečne povezo-
valke obsega štirinajst funkcionalnih enot.

(4) Zeleni obcestni robni sistem območja vključuje tako 
zeleno potezo ob vzhodni mestni obvoznici (FCZ) s tremi 
funkcionalnimi enotami kot zeleno potezo ob Smledniški cesti 
z dvema funkcionalnima enotama, opredeljenima v sklopu 
funkcionalnih celot FCA in FCB.

8. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo so v tem 
OPPN obravnavani v treh sklopih, ki se nanašajo na urbani-
stična, arhitekturna in krajinska izhodišča, pogoje in usmeritve.

A Urbanistična izhodišča, pogoji in usmeritve
A.1 Izhodišča
Območje je programsko deljeno v troje sklopov, kar se 

odraža tudi v izhodiščih urbanističnega oblikovanja. Severoza-
hodna funkcionalna celota predstavlja z urbanističnega vidika 
segment vstopnega fokusa v ta del mesta zato se tudi obliko-
vanje stavbnih mas prilagaja že realiziranim in načrtovanim 
posegom v prostor preko obvoznice. Osrednji del s poudarjeno 
funkcijo prepleta centralnih dejavnosti predstavlja s svojo lego 
akcent območja zato je tudi oblikovanje stavbnih mas lahko 
atraktivnejše z več navezavami na zunanje odprte površine ter 
glavnino mirujočega prometa v kletni etaži. Jugovzhodni del, ki 
predstavlja najmanjšo funkcionalno celoto pa je lahko urbani-
stično bolj podrejen zagotavljanju funkcije oziroma programom, 
ki jim je pretežno namenjen.

A.2 Pogoji in usmeritve
A.2.1. Pogoji in usmeritve v funkcionalni celoti FCA
(1) V funkcionalni celoti FCA sta na dveh funkcionalnih 

enotah, in sicer FeA1 in FeA2 določeni dve samostojni stavbi 
s pripadajočima funkcionalnima zemljiščema. Opredeljeni sta 
z maksimalnimi tlorisnimi dimenzijami, vertikalnim gabaritom 
in prevladujočo dejavnostjo. Prva stavba označena z A1 je 
omejena z maksimalnimi tlorisnimi dimenzijami stranic oboda, 
ki znašajo 38,0 m vzporedno z mestno obvoznico, 24,0 m ob 
primarni prečni povezovalki I4, 45,0 m ob sekundarni prečni 
povezovalki I6 in 40,0 m ob napajalni cesti I2. Vertikalni gabarit 
stavbe je 8,0 m nad koto urejenega terena, maksimalna eta-
žnost je (K)+P+(M). Možna dejavnost je servisna, storitvena, 
oskrbna in trgovsko poslovna. Druga stavba, označena z A2 je 
prav tako opredeljena z maksimalnimi tlorisnimi dimenzijami 
stranic oboda, ki znašajo 55,0 m ob sekundarni prečni povezo-
valki I6 in 39,0 m ob napajalni cesti I2. Vertikalni gabarit stavbe 
je 8,0 m nad koto urejenega terena, maksimalna etažnost je 
(K)+P+(M), možne dejavnosti pa poudarjene trgovsko poslovne 
in oskrbne. V prvi etapi je možna izgradnja pritlične stavbe ter 
zunanjih površin.

(2) Prometno urejanje funkcionalne celote se načeloma 
vrši preko napajalne ceste I2 iz smeri Smledniške ceste ter pre-
ko uvoza I5 in sekundarne prečne povezovalke I4; omogočen 

je tudi enosmerni uvoz iz mestne obvoznice preko sekundarne 
prečne povezovalke I7.

A.2.2 Pogoji in usmeritve v funkcionalni celoti FCB
(1) V funkcionalni celoti FCB je določeno troje sklopov 

stavb, ki so (lahko) v kletni etaži medsebojno povezani v 
homogeno celoto, enako pa tudi preko polodprtih atrijev v pri-
tličjih stavb in vmesnih zunanjih ureditev. Vsi trije sklopi stavb 
označeni z B1, B2 in B3 so omejeni z maksimalnimi tlorisnimi 
dimenzijami stranic, ki znašajo 88,0 m x 30,0 m (osnovni ra-
ster 88,0 m x 26,0 m) na skupni garažni kleti (možnost ločenih 
kleti), tloris kleti je razviden iz grafičnega dela OPPN ter verti-
kalnim gabaritom 12,0 m nad koto urejenega terena oziroma 
maksimalne etažnosti (K)+P+1+M. Možne tlorisne členitve (po 
dvoje ločenih stavb) in povezave so razvidne iz grafičnega 
dela OPPN in določil 31. (etapnost izvedbe) in 32. (dopustna 
odstopanja) člena tega odloka. Prevladujoča dejavnost vseh 
treh sklopov stavb predstavlja preplet centralnih dejavnosti s 
poudarkom na tistih, ki prinašajo visoko dodano vrednost.

(2) Prometno napajanje funkcionalne celote se vrši pri-
marno preko obeh napajalnih cest I2 in I10 na kateri so vezana 
tudi zunanja parkirišča ter preko primarne prečne povezovalke 
I8 na katero sta vezani tudi obe načrtovani uvozni klančini 
v kletno etažo stavb oziroma dovoza na notranja parterna 
parkirišča. Med posameznimi stavbami ter ob obeh vzdolžnih 
zaključkih stavb so načrtovane zunanje, delno nadkrite odprte 
površine namenjene dejavnostim v posameznih stavbah.

A.2.3 Pogoji in usmeritve za posege v funkcionalni celoti 
FCC

(1) V funkcionalni celoti FCC je opredeljena možnost 
postavitve ene stavbe maksimalnih tlorisnih gabaritov 32,0 m x 
26,0 m, vertikalnega gabarita 12,0 m nad koto urejenega terena 
oziroma maksimalne etažnosti (K)+P+1+M s prevladujočo de-
javnostjo prepleta pretežno centralnih in kmetijskih dejavnosti.

(2) Prometno napajanje funkcionalne celote je določeno 
bodisi preko rekonstruiranega sistema obstoječih prometnic 
v oziroma ob območju urejanja, bodisi preko novonačrtovane 
napajalne prometnice I10.

B Arhitektonska izhodišča, pogoji in usmeritve
B.1 Izhodišča
Programsko izhodišče urejanja območja določa troje ka-

rejev, pri čemer je priporočljivo da so stavbe (kolikor gre za 
programsko sorodne dejavnosti) v posameznem kareju obli-
kovane po enotnih oblikovanih izhodiščih. Glede na okoliške 
stavbe, ki so v južnem in vzhodnem delu oblikovane pretežno 
v tradicionalnem naselbinskem smislu, v območju preko obvo-
znice pa sodobno, izhajajoč iz programov centralnih dejavnosti, 
je oblikovanje prilagoditi navedenemu, tako da so lahko strehe 
severozahodnega kareja ravne, strehe jugovzhodnega kareja 
so prav tako lahko ravne ali pa že prilagojene okoliškim stav-
bam (še posebno če gre za selitev kmetij), stavbe osrednjega 
dela, ki predstavlja skupino treh longitudialno poudarjenih stavb 
pa so lahko ravne oziroma oblikovno povsem specifične, a 
medsebojno enotne.

B.2 Pogoji in usmeritve za gradnjo stavb v funkcionalnih 
celotah FCA, FCB in FCC:

B.2.1 stavbe znotraj iste funkcionalne celote (podcelo-
te) morajo biti načeloma oblikovane po enotnih oblikovalskih 
izhodiščih, tako glede izbora materialov fasad kot okenskih in 
vratnih odprtin; odstopanja od oblikovalskih izhodišč so v smi-
slu kvalitetnih rešitev možna za oblikovanje stavb, kolikor so te 
grajene na podlagi določil 32. člena tega odloka;

B.2.2 nakloni strešin v FCA so načeloma ravni, pogojeni 
z zagotovitvijo tehnično sprejemljivega naklona, ki omogoča 
odvodnjavanje meteorne vode s streh;

B.2.3 strehe so načeloma v FCB in FCC razgibane, na-
kloni strešin v FCB so lahko spremenljivi, razvidni iz grafične-
ga dela OPPN, dopušča se možnost travnatih streh, sončnih 
kolektorjev itd.); dovoljujejo se poudarki in nadstreški nad vho-
dnimi vrati, izložbami in lokali, pri čemer morajo biti oblikova-
ni v skladu z zunanjo podobo predvidene stavbe in okolice; 
poudarki nad vhodnimi vrati lahko segajo preko dovoljenih 
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maksimalnih tlorisnih gabaritov in določenih gradbenih meja, 
hkrati pa ne smejo poslabšati pogojev za bivanje in delo v 
sosednjih stavbah.

C Izhodišča, pogoji in usmeritve za krajinsko in mikrour-
bano oblikovanje

C.1 Izhodišča
Glede na tipologijo prostora se zelene parterne ure-

ditve oblikuje čim bolj enotno, ob upoštevanju značilnosti 
drevesne silhuete naselbinskega telesa in obstoječih kvalitet 
v prostoru.

Med cestami in objekti se oblikuje zelene cezure, v obliki 
drevoredov in travnih površin. Vzdolž vseh ključnih prometnic 
se zagotovi zelene obcestne pasove s spremljajočimi programi 
(kolesarske steze, hodniki za pešce). V osrednji prostor med 
objekti se med trge umesti ploskovna vegetacija (travnate 
površine in pritlehne, ploskovne grmovnice), s čimer se ustvari 
odnos volumen-ploskev in s tem odprtost oziroma pretočnost 
prostora med objekti. Večja parkirišča se ustrezno ozeleni z 
visoko drevesno vegetacijo.

C.2 Pogoji in usmeritve
Za celotno območje urejanja se določajo sledeči pogoji in 

usmeritve krajinskega in mikrourbanega urejanja:
C.2.1 ob vstopnih prometnicah, notranjih prometnicah, 

namenjenih motornemu prometu ter peš povezavah se določa-
jo koridorji intenzivne linijske vegetacije, ki se smiselno nada-
ljujejo, kjer je to možno, v izteke robnih zelenih cezur območja 
oziroma obcestne zelene bariere severno in jugozahodnega 
dela območja urejanja (Smledniška cesta, obvoznica);

C.2.2 večino prostih površin z izjemo parkirišč in trgov 
znotraj območja urejanja je skladno grafičnemu prikazu potreb-
no v celoti ozeleniti in parkovno urediti, kar hkrati ublaži pogle-
de na peto fasado in omogoča kvalitetno razmejitev programov;

C.2.3 urbana oprema in objekti oziroma predmeti, s kate-
rimi se urejajo javne površine, morajo biti v območju oblikovani 
enotno, locirani morajo biti tako, da ne ovirajo funkcionalno 
oviranih oseb ter ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega 
omrežja;

C.2.4 javne in pol javne površine ter zelenice funkcio-
nalnih enot je potrebno urejati v skladu s prostorsko-likovnimi 
značilnostmi prostora (obstoječe zelene ureditve in grajena 
struktura, osi in linije v prostoru, dominante, vedute ipd.); poho-
dne površine naj se tlakujejo glede na namen površin;

C.2.5 za posamezne funkcionalne enote velja, naj se 
oglaševanje izvaja na osnovi enotnega koncepta (napisi in re-
klame ne smejo biti postavljeni nad slemenom stavb, nadstre-
šnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti 
najmanj 2,5 m nad pohodno površino); dovoljuje se postavitev 
prosto stoječih oglasnih panojev oziroma totemov.

C.2.6 začasni objekti naj bodo oblikovno prilagojeni osta-
lim ureditvam;

C.2.7 manipulativne in parkirne površine na funkcionalnih 
enotah morajo biti utrjene v protiprašni izvedbi, ustrezno odvo-
dnjavane in z robniki ločene od zelenic;

C.2.8 pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora 
izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vege-
tacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provi-
zorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO 

JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

9. člen
(splošna merila in pogoji komunalnega urejanja)

(1) Komunalne ureditve se morajo izvajati na način, ki za-
gotavlja ustrezno varstvo okolja in obrambno-zaščitne zahteve, 
ter v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Pri izvedbi komu-
nalnih ureditev je potrebno upoštevati zasnove upravljavcev 
posameznih gospodarskih infrastruktur.

(2) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja je potrebno upoštevati s pravilniki in mnenji nosil-
cev urejanja prostora predpisane medsebojne odmike med 
infrastrukturnimi vodi ter pogoje in smernice za priključitev 
na obstoječe sisteme komunalne infrastrukture. Obenem se 
dovoljujejo posegi izven območja urejanja (vplivno območje 
za infrastrukturo), potrebni za opremljanje območja urejanja.

(3) Potek infrastrukturnih omrežij mora biti medsebojno 
usklajen. Pod asfaltiranimi površinami je treba vse električne 
in telekomunikacijske vode obvezno položiti v kabelsko kana-
lizacijo.

(4) Načrtovana komunalna oskrba funkcionalnih enot ob-
sega: dovoz, javni vodovod za sanitarno in požarno vodo, ko-
munalno in meteorno kanalizacijo, elektriko, javno razsvetljavo, 
plin, kabelsko televizijo in telefon.

(5) Vse stavbe je potrebno obvezno priključiti na elektriko, 
vodovod, plin in kanalizacijo, vse funkcionalne celote pa morajo 
imeti priključek na javno cesto.

10. člen
(prometno priključevanje območja)

(1) Območje se prometno navezuje na obstoječo Smle-
dniško cesto (lokalna cesta LC 251010 Tacen–Trboje–Kranj) 
preko dvoje križišč, prvega I1, ki povezuje zahodni del območja 
preko napajalne prometnice I2 ter drugega I11, ki povezuje 
preostali, osrednji in vzhodni del območja preko napajalne 
prometnice in krožnega križišča s Smledniško cesto.

(2) Umestitev možnih servisnih, trgovskih in storitvenih 
dejavnosti ob vzhodno mestno obvoznico narekuje direktno 
napajanje iz obvoznice z novo oblikovanim cestnim priključkom 
desno-desno (I5) ter priključkom sekundarne prečne pove-
zovalke I7 (enosmerni uvoz) iz mestne obvoznice; priključ-
ka sta načrtovana z upoštevanjem dodatnega voznega pasu 
na mestni obvoznici ter ureditvijo zaviralnih pasov, oziroma 
dolgoročno z upoštevanjem vzhodne mestne obvoznice kot 
štiripasovnice. Skladno prometnim študijam mora biti zgrajena 
ulica Angelce Hlebce kot povezovalna cesta mimo pokopališča 
kar je pogoj za pridobitev uporabnih dovoljenj za objekte na 
območju, ki se ureja s tem odlokom. Izvedbo povezovalne ce-
ste zagotovi mestna občina. Kot dolgoročna prometna rešitev 
priključevanja območja na vzhodno mestno obvoznico se, po 
sprejetju občinskega prostorskega načrta in pridobiti zemljišč, 
načrtuje v severnem podaljšku napajalne ceste I2 priključek v 
križišče vzhodne mestne obvoznice in ulice Angelce Hlebce. 
Ustrezne rešitve glede ureditve državne ceste s križišči oziro-
ma cestnimi priključki je potrebno v nadaljnjih fazah načrtova-
nja in projektiranja uskladiti z upravljavcem državne ceste in 
pridobiti pogoje ter soglasje k projektnim rešitvam; načrtovane 
prometne rešitve morajo upoštevati tako idejne zasnove širitve 
vzhodne mestne obvoznice v štiripasovnico (Prometna študi-
ja – vzhodna obvoznica; Ce Design d.o.o., Križe) kot idejne 
zasnove priključevanja območja (Prometna študija priključe-
vanja območja Či 2 – Centralne dejavnosti v Čirčah na cestno 
omrežje Mestne občine Kranj, Provia d.o.o., Kranj) ter tudi vso 
nadaljnjo projektno dokumentacijo za ureditev državne ceste.

(3) Vsi posegi so predvideni v zadostnih odmikih od trase 
državne ceste tako, da bo omogočena njena širitev v štiripa-
sovnico vključno z ureditvijo križišča.

11. člen
(prometno urejanje območja)

(1) Notranje prometno omrežje temelji na sistemu zbirnih 
in prečnih cest, ki morajo omogočiti dostop do posameznih 
stavb in dostop do kmetijskih zemljišč izven območja urejanja. 
Prečni profili zbirnih in prečnih cest ob svojih potekih zagota-
vljajo tudi ustrezni zeleni sistem parterja.

(2) Notranja prometna mreža se deli na nivojski cestno-
prometni sistem (funkcionalne enote I2, I3, I4, I6, I7, I8, I9, 
I10 in I12), opcijsko načrtovan podnivojski prometni sistem 
osrednjega dela (FCB) z uvozi v kletne etaže oziroma zunanja 
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parkirišča (funkcionalni enoti B3 in B6) in parkirnimi površina-
mi v kletni etaži ter na tranzitni sistem kolesarske in pešpoti v 
robnem delu območja ob Smledniški cesti (funkcionalni enoti 
I13 in I14).

(3) Nivojski cestnoprometni sistem je prvenstveno grajen 
na dveh napajalnih cestah, prvi, ki vključuje funkcionalne enote 
I1 (priključek na Smledniško cesto), I2 in I3 (trikrako križišče s 
primarno prečno povezovalko) ter drugi, ki vključuje funkcional-
ne enote I9 (trikrako križišče s primarno prečno povezovalko), 
I10 in I11 (priključek na krožno križišče Smledniške ceste). Po-
leg njiju prečno povezavo območja predstavlja primarna prečna 
povezovalna cesta ob vzhodnem robu območja, neposredno 
ob kompleksu kmetijskih zemljišč, ki vključuje funkcionalne 
celote obeh trikrakih križišč z napajalnima cestama (I3 in I9), 
I4, I8 in I9 ter križišče z obvoznico na severu (I5). Delno prečno 
povezavo območja predstavlja tudi sekundarna prečna pove-
zovalna cesta znotraj funkcionalne celote FCA (I6 in I7, slednja 
predstavlja enosmerni priključek iz mestne obvoznice). Nivojski 
mirujoči promet je organiziran v okviru posameznih funkcional-
nih celot FCA, FCB in FCC.

(4) Podnivojski prometni sistem vključuje možnost cen-
tralnega prometnega sklopa mirujočega prometa v kleti funk-
cionalne celote FCB, ki je dostopen preko dvoje klančin 
(B3 in B6) ter možnosti zagotavljanja dodatnih parkirnih mest 
v kletnih etažah funkcionalnih celot FCA in FCB, pri čemer se 
uvozi v kletne etaže slednjih določajo v okviru obeh navedenih 
FC v fazi izdelave projektne dokumentacije (kolikor kletne 
etaže niso namenjene parkiranju funkcionalni enoti B3 in B6 
predstavljajo dovoza do parternih parkirišč v okviru funkcio-
nalnih enot B4 in B7).

(5) Kolesarska steza je določena ob Smledniški cesti, 
pešpoti oziroma hodniki za pešce pa ob vseh notranjih prome-
tnicah in kolesarski stezi. V nadaljnjih fazah priprave projektne 
dokumentacije za ureditev Smledniške ceste na odseku od 
križišča Smledniške ceste z vzhodno mestno obvoznico do 
priključka Grmičeve ulice na Smledniško cesto je treba upo-
števati zahtevo po izvedbi obojestranske kolesarske steze na 
Smledniški cesti.

(6) Poleg zgoraj navedenih določil o nivojskem in podni-
vojskem prometu ter sistemu kolesarske in pešpoti v območju 
urejanja veljajo še naslednja splošna določila:

1. Za dostope do posameznih stavb oziroma objektov so 
predvideni posamezni dovozi ustreznih širin in radijev. Okoli 
posameznih objektov morajo biti zagotovljene ustrezne poti za 
manipulacijo in urgentna vozila.

2. Hitrosti vozil morajo biti glede na prioritete prometnic 
ustrezno omejene. Niveleta novega cestnega omrežja mora biti 
prilagojena obstoječemu omrežju.

3. Vozišče mora biti omejeno z robniki dvignjenimi nad 
nivo vozišča.

4. Uvozi morajo biti izvedeni kot križišča z uvoznimi radiji, 
manjši tudi preko ugreznjenih robnikov. Tudi pešpoti in hodniki 
se morajo zaključevati z ugreznjenimi robniki, tako da bo ob-
močje prijazno za funkcionalno ovirane osebe.

5. Glede na kvaliteto tal se bo dimenzioniralo nosilne 
sloje. Pred izdelavo projekta bo potrebno izdelati geološko-geo-
mehanske raziskave in pridobiti ustrezno geotehnično poročilo 
z dimenzioniranjem zgornjega ustroja. Vse utrjene površine 
vozišč in parkirišč se izvede v asfaltni izvedbi. Površine ploč-
nikov so lahko v asfaltni izvedbi ali kako drugače trajno tlako-
vane.

6. Vse ostale površine v koridorjih, ki niso namenjene 
prometu, naj bodo urejene, opremljene z ustrezno vegetacijo 
in zatravljene.

7. Za varno vodenje prometa mora biti predvidena vsa 
ustrezna in zakonsko predpisana vertikalna in horizontalna 
cestno prometna signalizacija, s posegi ne smejo biti prizadeti 
interesi varovanja državne ceste.

8. Manipulacijske površine morajo biti dimenzionirane 
in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na 
javno cesto.

9. Pri izračunu parkirnih mest je potrebno smiselno upo-
števati predpisane normative, razen za dejavnosti, za katere 
je potrebno število parkirnih mest definirano s tem odlokom.

10. Vse peš površine morajo biti zaradi varnosti pešcev 
iz hrapavih materialov, tehnične lastnosti pločnikov, kot so 
širina, prečni in vzdolžni nagib, morajo ustrezati veljavnim 
normativom.

11. Ob pripravi projektne dokumentacije je potrebno do-
ločiti rezervate za komunalne vode in opremo, elemente cest 
in njihovo preglednost ter prometno signalizacijo. Posegi v 
cestnem telesu občinskih cest morajo biti projektirani tako, da 
bo načrtovana gradnja skladna z interesi občinske javne ceste, 
da bodo rešitve zagotavljale varnost prometa in da bodo rešitve 
usklajene z obstoječimi oziroma predvidenimi prometnimi reši-
tvami širšega mestnega območja. Za vse posege na območju 
državne ceste in v njenem varovalnem pasu je k projektni do-
kumentaciji potrebno pridobiti pogoje in soglasje DRSC.

12. Kanalizacija, javni vodovod, telefonski, energetski in 
drugi vodi ter podobne naprave se smejo graditi v območju 
cestnega sveta le pod pogojem in na način, določen v soglasju 
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste; prekopi 
državnih cest niso dovoljeni, dopustno je podbijanje vozišča.

13. Za oblikovanje obcestne linijske vegetacije tako ob 
LC 251010 Tacen–Trboje–Kranj kot znotraj območja je potreb-
no izbrati takšne drevesne vrste, katerih koreninski sistem s 
svojim obsegom ne bo poškodoval komunalnih vodov v cestnih 
oziroma obcestnih koridorjih.

14. Pri načrtovanju prometnega omrežja so upoštevani 
ukrepi iz zaključka Prometne študije priključevanja območja 
Či2 – centralne dejavnosti v Čirčah na cestno omrežje Mestne 
občine Kranj (Provia d.o.o., št. projekta PR199-STU-P, maj 
2012), ki je upoštevala bodočo rekonstrukcijo vzhodne me-
stne obvoznice v štiripasovnico, preverila ustreznost križišča 
in kolesarskih stez. V nadaljnjih postopkih priprave projektne 
dokumentacije je kot nadgradnjo potrebno izdelati projektno do-
kumentacijo za gradnjo oziroma izvedbo načrtovane prometne 
ureditve s poudarki na priključevanju območja na Smledniško 
cesto in obvoznico. V projektni dokumentaciji je potrebno stro-
kovno obdelati in utemeljiti vse posege v varovalnem pasu 
državne ceste za s tem OPPN načrtovane nove ceste, križišča 
in spremljajoče programe ter JR, obenem pa zagotoviti izjave 
o medsebojni usklajenosti projektnih rešitev.

12. člen
(odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda)
(1) V območju urejanja s tem prostorskim aktom se od-

padne in padavinske vode odvajajo organizirano in ločeno za 
sistem meteornih in odpadnih voda.

(2) Objekti, ki so namenjeni odvajanju in čiščenju odpa-
dnih ter padavinskih voda, se delijo na objekte z značajem 
javne meteorne in komunalne kanalizacije, za katere skrbi 
upravljavec, ter objekte, ki nimajo javnega značaja in so v lasti 
uporabnikov (interna meteorna in komunalna kanalizacija zno-
traj funkcionalnih enot).

(3) Pri novogradnji meteorne kanalizacije se morajo upo-
števati vsi veljavni pogoji za gradnjo, kot so:

1. Meteorne vode iz streh objektov se morajo speljati 
preko peskolovcev in ponikati na zemljiščih investitorjev, ozi-
roma za kompleksnejše stavbe po izgradnji meteornih kanalov 
speljati v javno meteorno kanalizacijo in po njej v končno 
dispozicijo.

2. Meteorne vode s cest, parkirišč, manipulacijskih in 
drugih utrjenih površin morajo biti po izgradnji meteornih ka-
nalov (možnost izvedbe zadrževalnika visokih voda) speljane 
v meteorno kanalizacijo in po njej do vodotoka. Meteorne vode 
morajo biti očiščene na način, kot to predvidevajo predpisi o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo. Vgrajeni morajo biti lovilci olj, katerih 
velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu s 
tehničnimi predpisi.
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3. Načeloma se določa, da se zgradijo centralni lovilci 
olj za posamezna območja, kar bo omogočilo enostavnejšo in 
kvalitetnejšo kontrolo, vzdrževanje in čiščenje.

4. Usedlin, gošč in olj iz lovilcev olj ni dovoljeno odlagati 
v javno kanalizacijo.

5. V vodovodne sisteme državnih cest se ne sme voditi 
meteorne vode iz funkcionalnih enot objektov.

(4) Pri novogradnji komunalne (fekalne) kanalizacije se 
morajo upoštevati sledeči pogoji:

1. Pri določanju lokacije posameznih kanalov, črpališč in 
objektov je potrebno upoštevati obstoječe in predvideno stanje 
kanalizacijskega omrežja ter konfiguracijo terena in lokacije 
objektov, ki se priključujejo na kanalizacijo. Zato se fekalna 
kanalizacija vodi sistemsko pri čemer je potrebno vse objekte 
priključiti na sistem fekalne kanalizacije.

2. Sistem izgradnje komunalne (fekalne) kanalizacije za 
celotno območje je etapen in ločen od meteornih voda.

3. Komunalna kanalizacija in javni vodovod na isti trasi 
morata biti zgrajena vzporedno in v razdalji 3 m, na križanjih 
kanalizacije in javnega vodovoda je minimalni medsebojni ver-
tikalni odmik 0,5 m, s tem da poteka javni vodovod nad kana-
lizacijo. Vsa križanja z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno 
izvesti v skladu z navodili posameznega upravljavca komunal-
nega voda in veljavnimi predpisi.

4. Komunalna kanalizacija mora biti v celoti izvedena iz 
vodonepropustnih materialov, ki zagotavljajo zahtevano kvali-
teto iz projekta.

5. V primeru potreb po odvajanju industrijskih odpadnih 
voda morajo biti te pred priključkom na javno kanalizacijo 
ustrezno očiščene, za to pa pridobljeno mnenje pristojnega 
izvajalca javne službe.

13. člen
(oskrba s pitno vodo in hidrantno omrežje)

(1) Na območju OPPN je potrebno zgraditi ustrezno se-
kundarno vodovodno omrežje. Zgrajeno bo v krožni povezavi, 
priključeno na sistem tlačne cone naselja Čirč. Zagotovljen 
tlak vode v omrežju bo 4 barov. Vodovod se predvidi z debelo-
stenskimi cevmi iz nodularne litine, trdnostnega razreda K9 za 
oskrbo s pitno vodo.

(2) V območju OPPN vzdolž Smledniške ceste poteka 
magistralni vodovod DN 300 mm, ki se mora zaradi posega 
v varovalni pas vodovoda prestaviti v skupne površine od osi 
cevi vodovoda. V varovalnem pasu vodovoda ni dovoljena 
gradnja novih objektov, opornih zidov, škarp, postavitev rekla-
mnih panojev, spreminjati niveleto terena ter saditi sadnega ali 
okrasnega drevja in grmičevja.

(3) V območju JZ dela OPPN je bil prestavljen magistralni 
vodovod in izvedena regulacija na vodovodu. Na tem delu je 
potrebno traso vodovoda zaščititi, da bo naprava vedno dosto-
pna za vzdrževanje in upravljanje in, da vodovodna naprava ne 
bo potekala v zaprtem, ograjenem območju.

(4) Na vozliščih vodovoda se predvidijo armirano betonski 
jaški ustreznih dimenzij.

(5) Uporabniki tehnološke vode, kolikor bi se v območju 
pojavili, morajo imeti zaprte sisteme.

(6) Na vodovodnem omrežju je potrebno zgraditi hidran-
tno omrežje, ki mora zagotoviti zadostno požarno vodo oziroma 
v delih, ki ne zagotavljajo zadostnih količin požarne vode. Iz 
javnega vodovoda je za požarno varnost možno zagotoviti 
največ 10 l/s vode.

14. člen
(oskrba s plinom)

(1) V severozahodnem delu območja poteka prenosno 
plinovodno omrežje Geoplin plinovodi d.o.o., zato so načrto-
vane stavbe izven varovalnega 15-metrskega pasu plinovoda.

(2) Novo načrtovane stavbe se priključujejo na že zgraje-
no sekundarno omrežje zemeljskega plina, ki se nahaja na na-
sprotni strani vzhodne mestne obvoznice, skladno usmeritvam 

sistemskega operaterja distribucijskega omrežja na območju 
MOK. Tudi ogrevanje in priprava tople sanitarne vode za no-
vonačrtovane sklope stavb bo zagotovljena s priključitvijo na 
nadgrajeno sekundarno omrežje. Trasa plinovoda bo praviloma 
izvedena v javnih površinah. Za priklop posameznih stavb bodo 
predvideni odcepi znotraj parcele posameznega objekta. Načr-
tovano plinovodno omrežje se vodi v koridorjih prometne infra-
strukture s potrebnimi zakonsko predpisanimi odmiki od ostale 
infrastrukture v koridorjih gospodarske javne infrastrukture.

(3) Poteki tras plinovoda, priključki in naprave so raz-
vidni iz grafičnega dela. V nadzorovanih oziroma varstvenih 
pasovih plinovodov je potrebno upoštevati zakonsko določe-
ne omejitve in projektne pogoje upravljavca Plinovodi d.o.o. 
št. S12-209/R-MP/RKP z dne 6. 6. 2012.

15. člen
(oskrba z električno energijo in javna razsvetljava)

(1) Pri lociranju objektov in naprav bo potrebno upoštevati 
obstoječe stanje in zasnovo elektroenergetskega omrežja in 
naprav ter predpisane odmike in pogoje upravljavca. Stavbe 
bo potrebno priključiti na električno omrežje v skladu s pogoji 
za dobavo in odjem električne energije ter skladno projektu 
elektrifikacije območja.

(2) Preko severovzhodnega dela območja OPPN poteka 
trasa 20 kV daljnovoda RTP Primskovo–Hrastje za katerega je 
potrebno predvideti zamenjavo z 20 kV kablovodom v kabelski 
kanalizaciji. V novozgrajeni 20 kV kablovod se bodo vključile 
nove transformatorske postaje 20/0,4 kV namenjene napajanju 
novih odjemalcev z električno energijo.

(3) Pri nadaljnjih postopkih se morajo upoštevati predpi-
sani odmiki od obstoječih tras kablovodov oziroma je potrebno 
predvideti prestavitev kablovodov ali transformatorskih postaj.

(4) V celotnem območju se določi uvlačenje SN in NN 
kablovodov v ustrezno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški. 
Pri dimenzioniranju kabelske kanalizacije je potrebno zagoto-
viti zadostno število rezervnih cevi zaradi možnosti nadaljnje 
širitve mreže; ob ceveh je potrebno položiti tudi cevi zaradi 
predvidenega daljinskega upravljanja TP-jev. Natančno število 
potrebnih cevi kabelske kanalizacije, število in tip jaškov bodo 
določeni v načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma 
v načrtu za izvedbo. Pri morebitnem približevanju ali križanju 
ostalih komunalnih naprav z elektro kabelsko kanalizacijo je 
potrebno upoštevati navodila DES in soglasja prizadetih upra-
vljavcev.

(5) Na območju celotnega kompleksa je potrebno urediti 
tudi javno razsvetljavo. Tipi svetilk in kandelabrov se določijo 
enotno. Razvod kablov javne razsvetljave se izvede v kabelski 
kanalizaciji elektroenergetskega razvoda.

(6) Pri načrtovanju javne razsvetljave je potrebno dosle-
dno upoštevati načine osvetljevanja, ki jih predpisuje Uredba o 
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja za posa-
mezna območja osvetlitve.

(7) Etapno z realizacijo posegov v območju je potrebno 
zmanjšati porabo električne energije za osvetlitev javnih povr-
šin (Smledniška cesta) ter zmanjšati svetlobno onesnaženje z: 
dosledno zamenjavo vseh obstoječih svetilk razsvetljave, ki do 
31. decembra 2008 še niso bile preurejene v obliko, da je delež 
svetlobnega toka, ki seva navzgor, enak 0 %; uvedbo časovnih 
intervalov osvetlitve (npr. izklop posameznih svetilk (vsaka 
druga) na javno manj obremenjenih območij javnih površin, in 
sicer glede na obremenitev površin) in zamenjavo obstoječih 
sijalk z varčnimi sijalkami.

16. člen
(telekomunikacijsko omrežje in omrežje zvez)

(1) Predvidene dejavnosti bodo zahtevale vključitev novih 
stavb v telekomunikacijsko omrežje, ki bo napajano iz telefon-
ske centrale Planina za kar bo potrebno izdelati projekt vključi-
tve objektov v telekomunikacijsko omrežje in pri tem upoštevati 
obstoječa TK omrežja v območju.
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(2) Vse kabelske povezave znotraj območja bodo izve-
dene v ceveh kabelske kanalizacije, zato bodo perspektivne 
potrebe uporabnikov po dodatnih storitvah ali priključkih (op-
tika, ethernet, intranet …) izvedljive z naknadnimi dodatnimi 
povezavami v kabelski kanalizaciji.

17. člen
(grajeno javno dobro)

Del območja, ki se nahaja v OPPN bo predstavljal grajeno 
javno dobro. Vanj bo vključena celotna cestna infrastruktura, 
zato javno dobro v celoti predstavljajo glavne prometnice na 
nivoju terena ter koridor bodoče štiripasovne mestne obvozni-
ce, ki poleg načrtovanih cestnih priključkov vključuje še zeleni 
obcestni pas (FCZ). V odvisnosti od programov v območju, 
je posamezne segmente prometnic možno izvzeti iz javnega 
dobra (I6) ob pogoju, da takšno izvzetje ne vpliva čezmerno na 
kvaliteto prometnega funkcioniranja območja.

18. člen
(roki za infrastrukturno opremljanje)

Investitorji so v sodelovanju z nosilci javnih pooblastil za iz-
vajanje posameznih gospodarskih javnih služb dolžni, da zgradijo, 
prestavijo, zamenjajo oziroma zaščitijo infrastrukturne objekte, 
naprave in vode v in ob območju urejanja (ureditveno in vplivno 
območje) predhodno oziroma sočasno z izgradnjo posamezne 
zaključene celote zaradi katere je takšen poseg potreben.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

19. člen
(varovanje kulturne dediščine)

(1) Na območju, ki ga obravnava prostorski akt, ni registri-
ranih enot kulturne dediščine, zato posebne rešitve in ukrepi 
za kulturno dediščino, razen ukrepov, ki veljajo za arheološke 
ostaline navedenih v tem členu, niso potrebni.

(2) Ker območje še ni bilo predhodno arheološko raziska-
no in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, 
se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred 
gradnjo ali posegi v zemeljske plasti, saj se s tem občutno 
zmanjša možnost nakladnih naključnih najdb ob posegih v 
zemeljske plasti. Izvedba predhodnih arheoloških raziskav ni 
pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opra-
vljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva 
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad pose-
gi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki 
gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Kranj vsaj 10 dni pred 
pričetkom zemeljskih del.

(4) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemlji-
šča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine za-
vezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in 
o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim 
grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ 
to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

20. člen
(splošni pogoji varovanja okolja)

(1) Skladno odločbi Ministrstva za okolje in prostor 
št. 35409-199/2010 z dne 22. 9. 2010 v postopku priprave 

OPPN ni bilo potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov 
na okolje, saj je bil tovrsten postopek že izveden v postopku 
priprave in sprejemanja Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega 
plana za območje Mestne občine Kranj – dopolnitev 2009, 
vsebinske določbe pa so povzete v tem odloku.

(2) Vse stavbe morajo biti načrtovane v skladu s prepisi o 
mehanski odpornosti in stabilnosti, požarni varnosti v stavbah, 
o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah ter ostalo 
veljavno zakonodajo.

21. člen
(varstvo tal)

Izvajanje posegov v obravnavanem območju bo glede na 
obseg načrtovanih posegov imelo vpliv na konfiguracijo terena 
ter ureditve zemeljskih mas. Zato je potrebno upoštevati s tem 
odlokom določene rešitve in ukrepe za varstvo tal:

1. Posegi v tla se izvedejo tako, da se prizadene čim 
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površi-
ne se prvenstveno uporabi infrastrukturne površine in površine, 
na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabijo prevo-
zna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le 
materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti 
za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij grad-
benih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem 
teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. Treba je predvi-
deti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vse-
bujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.

2. Med gradnjo je v območju urejanja treba izvajati moni-
toring v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring pri 
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.

3. Posebno pozornost je treba posvetiti zgornjemu rodo-
vitnemu delu tal, ki ga je treba namensko uporabiti za sanacijo 
degradiranih površin ali pri parkovnih ureditvah znotraj obmo-
čja urejanja. Vsako ravnanje z izkopom, predvsem odlaganje, 
mora biti skladno z določili pravilnika, ki določa obremenjevanje 
tal z vnašanjem odpadkov in z določili pravilnika, ki določa 
ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po kon-
čanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti s sanacijskimi 
in zasaditvenimi deli na razgaljenih površinah. Posege v tla je 
potrebno izvesti tako, da se prizadene čim manjše površine tal.

4. V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemlji-
šče, na katerem ima investitor pravico razpolaganja. Pri aktiv-
nostih v času gradnje je treba upoštevati splošne obveznosti 
investitorjev in izvajalcev.

5. Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, 
je treba med gradnjo in po izgradnji ravnati racionalno. Humu-
sna plast se mora odstraniti in deponirati tako, da se ohranja 
njena plodnost in količina. Preprečiti je potrebno mešanje živice 
in mrtvice.

6. Pri večjih posegih se deponiranje in namenska uporaba 
rodovitnega dela tal izvaja na podlagi Načrta ravnanja s prstjo.

22. člen
(varstvo kmetijskih površin)

(1) Vzhodni del območja urejanja se nahaja neposredno 
ob obstoječih strnjenih površinah kmetijskih zemljišč, ki so 
z veljavnimi planskimi akti MOK opredeljena kot kmetijska 
zemljišča in se uporabljajo za kmetijsko dejavnost. Zato so v 
odloku opredeljene tudi rešitve in ukrepi na območjih kmetijskih 
zemljišč, kjer se izvajajo posegi izven ureditvenega območja 
(poteki infrastrukturnih omrežij …).

(2) Na območjih posegov so investitorji dolžni s primerno 
organizirano gradnjo, zaščito zemljišč pred onesnaževanjem v 
času gradnje in obratovanja območja ter sanacijo prekinjenih 
sistemov za odvodnjavanje zagotoviti varovanje kmetijskih ze-
mljišč. Posegi naj se izvedejo tako, da v najmanjši možni meri 
negativno vplivajo na sosednja kmetijska zemljišča.

(3) Pri gradnji se omeji gibanje strojev na območje pose-
gov (izključne rabe). Za transporte je treba čim manj uporabljati 
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poljske poti. Začasne ureditve in objekti za potrebe gradbišča 
se ne smejo urejati na kakovostnih kmetijskih zemljiščih, razen 
če ni drugih primernejših rešitev.

23. člen
(varstvo in zaščita voda)

Na območju, ki se ureja s tem prostorskim načrtom, ni 
vodotokov, se pa določajo ukrepi za zaščito podtalnice:

1. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z zakonodajo.

2. Vse odpadne vode morajo biti priključene na javni 
kanalizacijski sistem.

3. Za čas gradnje je potrebno nujno predvideti vse po-
trebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, 
da bo preprečeno onesnaženje podtalnice, ki bi nastalo zaradi 
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih ne-
varnih snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti 
takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna 
skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih 
snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.

24. člen
(varovanje naravnih vrednot)

Na območju, ki ga obravnava ta prostorski načrt ni na-
ravnih vrednot ali območij pomembnih za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, zato ukrepi za varovanje naravnih vrednot niso 
potrebni.

25. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Obravnavano območje bo po izgradnji stavb sodilo v 
območje III. stopnje varstva pred hrupom.

(2) Območje je zasnovano tako (večina nivojskih parki-
rišč je ob prometnicah, del parkiranja je določen podnivojsko, 
obsežne parterne zelene ureditve), da ne povzroča čezmernih 
obremenitev delovnega in bivalnega okolja. V delu, ki je najbli-
že območju prometnic, je ob območju urejanja načrtovan pas 
visokorasle drevesne bariere, ki vizualno in protihrupno varuje 
načrtovane gradnje v območju. V vplivnem območju državnih 
cest DRSC ne bo zagotavljala ukrepov varstva pred hrupom; 
te zagotavlja investitor posamezne gradnje.

(3) Zajemi in izpusti prezračevalnih sistemov morajo biti 
orientirani stran od stanovanjskih objektov, ki se nahajajo južno 
od Smledniške ceste.

(4) Če bi med gradbenimi deli prišlo do preseganja mejnih 
ravni hrupa ob bližnjih stanovanjskih objektih zaradi obratova-
nja gradbišča v dnevnem času, je potrebno s strani ministrstva 
za okolje in prostor pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno 
obremenitev okolja s hrupom.

(5) Dela je potrebno opravljati z delovnimi napravami in 
gradbenimi stroji, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami 
za hrup gradbenih strojev.

(6) Hrupna gradbena dela naj potekajo le v dnevnem času 
med 7. uro zjutraj in 18. uro zvečer.

(7) Lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na 
območje gradbišča morajo biti izbrane tako, da obremenitev s 
hrupom zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala 
ne bo presegala mejnih vrednosti za vir hrupa glede na bližino 
naselja.

26. člen
(varstvo zraka)

(1) Vsi protihrupni ukrepi zelenih barier ob robnih in no-
tranjih prometnicah imajo sočasno tudi funkcijo (skupaj z obse-
žnimi zelenimi ureditvami med objekti ter parki) varovanja pred 
prašnimi usedlinami in delno imisijami plinov. Dodatni zaščitni 
ukrepi zato niso potrebni.

(2) Povzročitelj obremenitve mora zagotoviti izpuščanje 
dimnih plinov v okolje samo skozi odvodnik kurilne naprave. 

Pri načrtovanju novih in pri rekonstrukciji srednjih in velikih ku-
rilnih naprav mora investitor oziroma povzročitelj obremenitve 
pri izračunu potrebne višine dimnika upoštevati možne vplive 
na okolje in zdravje ljudi v neposredni bližini kurilne naprave.

(3) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje 
ukrepe za varstvo zraka:

– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri 
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;

– preprečevanje prašenja ob nasutju gramoza ali izkopu 
in prelaganju odpadkov – ukrep zahteva redno vlaženje ob 
suhem in vetrovnem vremenu in

– sprotno kultiviranje območij večjih posegov.

27. člen
(ravnanje z odpadki in njihovo odlaganje)

(1) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je 
urejeno z ustreznimi predpisi in jih izvaja pristojna komunalna 
organizacija. Komunalne odpadke se odvaža na komunalno 
deponijo. Pri načrtovanih stavbah se zbirna mesta komunalnih 
odpadkov določajo v kletnih etažah, oziroma se predvidijo na 
gradbenih parcelah tako, da niso vidno izpostavljena. V času 
odvažanja odpadkov se zabojniki za odpadke postavijo na 
mesta dostopna vozilom za odvoz. Na območju transporta 
zabojnikov je potrebno cestne robnike pogrezniti.

(2) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu z občinskimi 
predpisi v posameznih območjih na primerno dostopnih mestih 
locira ekološke otoke.

(3) Zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov mora biti 
ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki 
ga določajo veljavni predpisi.

(4) Gradbene odpadke se odvaža na deponijo urejeno za 
odlaganje tovrstnih odpadkov oziroma se jih ustrezno predela. 
Deponiranje gradbenih odpadkov naj se zagotavlja povezano 
s sanacijo gramoznic in drugih kopov mineralnih surovin ozi-
roma se jih vkoplje v zemeljski zasip. Odlaganje odpadnega 
gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala v obvodni pas 
na brežine, v pretočne profile vodotoka, na kmetijska in gozdna 
zemljišča ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazi-
tve ali erodiranja, ni dovoljeno. V nadaljnjih fazah projektiranja 
je potrebna izdelava projekta ravnanja z gradbenimi odpadki.

28. člen
(monitoring)

(1) Pred začetkom gradnje je treba zagotoviti celosten na-
črt monitoringa za področja, ki bi jih v primerih, kjer je to zakon-
sko potrebno, v nadaljnjih postopkih določilo okoljsko poročilo.

(2) Dodatni ukrepi, ki jih mora izvesti investitor v primeru 
neustreznih rezultatov monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve;
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav in
– drugi ustrezni ukrepi.

29. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v tem odloku, so 
obveznosti investitorjev in izvajalcev v času pred začetkom, 
med gradnjo ter po izgradnji tudi:

1. zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagoto-
vljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;

2. za čas gradnje na vseh območjih dovoliti emisije hrupa 
zaradi vira hrupa (gradbišče) tako, da v dnevnem času ne 
bodo prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za stopnje 
varovanja pred hrupom, kot so določene za posamezna obmo-
čja, pri čemer se za oddaljenost vira hrupa šteje geometrijsko 
središče oziroma pravokotna oddaljenost od gradbišča;

3. za zavarovanje podtalnice med gradnjo mora investitor 
zagotoviti ukrepe iz smernic in mnenj;

4. zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objek-
tov, naprav in območij ter okolice objektov;
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5. sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in 
ceste, ki se zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinejo ali 
poškodujejo;

6. začasno pridobljena zemljišča po izgradnji trase infra-
strukture in spremljajočih ureditev povrniti v prvotno rabo.

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi 
ustreznega gradbenega dovoljenja, pridobljenega pred začet-
kom gradnje posamezne etape in njenih priključkov.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM 

PRED POŽAROM

30. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi  

in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom)
(1) Za zaščito v primeru nevarnosti elementarnih in drugih 

nesreč so zagotovljene ustrezne evakuacijske poti in površine 
za ljudi in materialne dobrine, intervencijske poti in površine. 
Zagotovljeni so tudi zadostni odmiki med objekti za preprečitev 
prenosa požara oziroma zagotovljeni ustrezni drugi ukrepi (po-
žarna ločitev). Na vodovodnem omrežju bo zaradi zagotovitve 
zadostne količine požarne vode zgrajeno interno hidrantno 
omrežje z nadzemnimi hidranti. Pri vseh posegih je potrebno 
upoštevati pogoje za:

– varen umik ljudi, živali in premoženja;
– potrebne odmike med objekti v skladu z veljavnimi 

predpisi ali potrebno protipožarno ločitev;
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
– zagotovitev površin za potrebe evakuacije in
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, zagotovitev 

hidrantnega omrežja v skladu s predpisi.
(2) Za zaščito prebivalcev pred vojnimi nevarnostmi je v 

objektih, ki so določeni s predpisi, potrebno zgraditi zaklonišča, 
v vseh novih objektih, kjer to določajo predpisi, je potrebna 
ojačitev prve plošče.

(3) Po podatkih Agencije RS je na območju Čirč vrednost 
projektnega pospeška tal 0,225 (potresna nevarnost). Glede 
na cono potresne nevarnosti je potrebno pri pripravi projektov 
za pridobitev gradbenega dovoljenja predvideti potresno varen 
način gradnje.

(4) Za objekte, ki so določeni s predpisi o požarni varnosti, 
je treba izdelati študijo požarne varnosti. Kadar izdelava študije 
požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane 
ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta »zasnova požarne 
varnosti«. Študija oziroma zasnova požarne varnosti sta se-
stavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

31. člen
(etapnost izvedbe)

(1) Realizacija posegov v območju Či2 – Centralne dejav-
nosti v Čirčah, bo izvajana v več etapah, ki so, razen prometne 
in ostale komunalne javne infrastrukture, medsebojno neodvi-
sne glede na časovno zaporedje. Vsaka skupina stavb predsta-
vlja svojo etapo, možna je izvedba le dela etape, ki predstavlja 
zaključeno celoto. V okviru vsake etape oziroma, kolikor je to 
za koncept urejanja nujno tudi predhodno, je treba izvesti pri-
padajočo infrastrukturo in naprave v zadostnih kapacitetah ter 
določiti funkcionalne enote. Pri izvajanju del v etapah je treba 
zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega 
okolja. Vsebinska konkretizacija etape se opredeli v projektu 
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Začasna namembnost zemljišč, ki se ne preoblikujejo 
v prvi oziroma predhodnih etapah izgradnje poslovnega kom-
pleksa, ostaja enaka dosedanji. Za njih veljajo obstoječi režimi 

s tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi v prostor, ki so 
potrebni za nemoteno realizacijo predhodnih etap.

IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD 
FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH 

REŠITEV

32. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Obravnavani prostorski akt obsega 4,80 hektarjev 
stavbnih zemljišč z načrtovanimi programi, ki bodo lahko reali-
zirani tudi v daljšem časovnem obdobju. Zato je potrebno opre-
deliti dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev, ki pa morajo 
biti kljub temu še vedno dovolj toga, da se zagotovi prostorsko 
konceptualna čitljivost posegov, ki sledijo usmeritvam odloka 
in predvsem učinkovito izgradnjo sistema prometne in ostale 
gospodarske javne infrastrukture.

(2) Pri realizaciji tega prostorskega akta so dopustna 
odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom, če 
se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidrolo-
ških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, 
ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali 
okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati 
prostorski in okoljski pogoji. Odstopanja ne smejo biti v naspro-
tju z javnimi interesi.

(3) Določeni tlorisni in vertikalni gabariti stavb iz 8. člena 
tega odloka so lahko tudi manjši pri čemer je vertikalni gabarit 
lahko nižji za maksimalno 2,50 m. Kolikor dejavnost zahteva 
večje površine za mirujoči promet in manipulacijo se površine 
za mirujoči promet izvedejo na nivoju parterja, gabariti stavb pa 
temu primerno po potrebi ustrezno zmanjšajo.

(4) Določeni tlorisni gabariti stavb iz 8. člena tega odloka 
so lahko tudi večji, vendar ne smejo presegati gradbenih meja 
(max. zunanjih obodov) kot so opredeljene v grafičnem delu. 
Prav tako morajo biti zagotovljeni požarni odmiki med stavbami 
in upoštevane vse določene gradbene linije ter pod pogojem, 
da se na funkcionalni enoti, za načrtovano dejavnost zagotovi 
zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo.

(5) Dovoljena so odstopanja do + 2,50 m nad določenim 
vertikalnim gabaritom iz 8. člena tega odloka ter preko gradbe-
nih linij za tehnične dele stavb. Upoštevati je potrebno dejstvo 
da se območje nahaja pred vodoravno ravnino letališča JPL 
kjer je gradnja omejena do nadmorske višine 415,0 n.m.v.

(6) Maksimalni tlorisni gabariti stavb iz 8. člena, poglavje 
A 2.2.(1) so lahko členjeni na več stavb pri čemer morajo biti 
zagotovljeni zadostni odmiki med stavbami. V primeru da se 
kletne garažne hiše ne izvajajo so dopustne izvedbe parterne-
ga mirujočega prometa.

(7) Odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov zunaj obmo-
čja prostorskega akta in ob priključkih na omrežje oskrbovanih 
sistemov so dovoljena v skladu s konceptom razvoja sosednjih 
območij in ob upoštevanju strokovno korektnih tehničnih rešitev, 
nanje pa je potrebno pridobiti soglasje pristojnih nosilcev ureja-
nja prostora. Odstopanja od lokacij infrastrukturnih vodov na ob-
močju prostorskega akta so dovoljena, vendar ne smejo vplivati 
na zasnovo delov stavb, prometnih površin in zunanjo ureditev 
oziroma so skladna določilu petega odstavka tega člena.

(8) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
so dovoljena odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehnič-
nih rešitev v skladu s tolerancami, ki jih dopušča ta odlok, kar je 
potrebno prikazati v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV  
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

33. člen
(usmeritve)

Po realizaciji s tem odlokom načrtovanih prostorskih ure-
ditev in gradenj bo pri določanju nadaljnjih meril in pogojev 
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potrebno upoštevati ključne konceptualne usmeritve, ki zago-
tavljajo načelno kontinuiteto urbanističnega urejanja prostora 
in so opredeljene v tem odloku.

XI. KONČNE DOLOČBE

34. člen
(vpogled v prostorski akt)

OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Uradu za 
okolje in prostor Mestne občine Kranj in na Upravni enoti Kranj, 
Slovenski trg 1, Kranj.

35. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 351-345/2010-48/01
Kranj, dne 23. julija 2012

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

NAKLO

2503. Sklep o začetku postopka priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
urejanja NA4-Naklo – ob avtocesti – 1. faza

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10, 43/11) 
in 25. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je 
župan Občine Naklo sprejel

S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje 
urejanja NA4-Naklo – ob avtocesti – 1. faza

1. člen
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za 
območje urejanja NA4-Naklo – ob avtocesti – 1. faza, ki se 
nahaja v enoti urejanja NA4(*).

Predvideni OPPN se izdela skladno z določbami Pravilni-
ka o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

2. člen
(Vsebina)

Vsebina sklepa:
– ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN;
– območje OPPN;
– način pridobitve strokovnih rešitev;
– roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz;
– navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice 

za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti;
– obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN.

3. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)
V občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo (Uradni 

list RS, št. 11/10, v nadaljevanju: OPN) se obravnavano obmo-

čje NA4-Naklo – ob avtocesti, nahaja v enoti urejanja NA4(*), 
po osnovni namenski rabi S namenjeno območju stanovanj, ki 
so pretežno namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, 
podrobnejšo namensko rabo SS, kot stanovanjske površine, ki 
so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi. V 
naravi predstavlja območje južno od avtoceste in severo-vzho-
dnem delu roba naselja Naklo in predstavlja pas zemljišč v širini 
cca 50 m ter zajema zemljišča parc. št. 306/1 (del), 308/9 (del), 
308/12 (del), 309/1 (del), 310/10, 310/11 (del), 311/16 in 311/17 
in 656 (del), vse k.o. Naklo. Območje obsega skupno površino 
7 854 m2 zemljišč.

Pobudo za pripravo OPPN za ureditveno območje 
NA4-Naklo – ob avtocesti – 1. faza so podali lastniki zemljišč 
v obravnavanem območju parc. št. 306/1 (del), 308/9 (del), 
308/12 (del), 309/1 (del), 310/10, 310/11 (del), 311/16 in 311/17 
in 656 (del), vse k.o. Naklo, kateri želijo zgraditi 12 prosto-
stoječih stanovanjskih objektov. Ker širitev (novogradenj) ni 
možna brez posegov na območje, ki se ureja z Odlokom o 
Občinskem prostorskem načrtom Občine Naklo se predlaga 
1. faza izvedbe OPPN NA4-Naklo – ob avtocesti, ki je bila po-
dana s strani investitorjev poleg, pobude za pričetek postopka 
novega OPPN.

1. faze izvedbe OPPN NA4-Naklo – ob avtocesti se iz-
vede zaradi osebnih odločitev preostalih lastnikov zemljišč, ki 
se nahajajo znotraj enote urejanja NA4(*) ter zaradi možnosti 
realizacije njegove investicijske namere.

Glede na zgoraj navedena dejstva je bila sprejeta odlo-
čitev, da se pobuda v celoti sprejme ter se omogoči faznost 
sprejemanja predvidenega OPPN, pri čemer morajo posame-
zne faze predstavljati zaključene prostorske in funkcionalne 
celote ter hkrati tudi dopusti možnost prilagajanja meje obmo-
čja OPPN.

Faznost ter meje območij posameznih faz OPPN se dolo-
čijo v postopku priprave OPPN.

4. člen
(Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Območje OPPN NA4-Naklo – ob avtocesti – 1. faza se na-
haja na severo-vzhodnem delu roba naselja Naklo med obsto-
ječo zazidavo in avtocesto E61 Kranj–Jesenice in obsega dele 
ali celotna zemljišča parc. št. 306/1 (del), 308/9 (del), 308/12 
(del), 309/1 (del), 310/10, 310/11 (del), 311/16 in 311/17 in 656 
(del), vse k.o. Naklo, ki v naravi predstavljajo ravna, nepozida-
na stavbna zemljišča, katera so na severu omejena z avtocesto 
E61 Kranj–Jesenice, na jugo-zahodnem delu z obstoječim in 
zaključenim delom naselja Naklo, na jugovzhodnem delu pa z 
lokalno cesto Naklo–Cegelnica.

Območje OPPN NA4-Naklo – ob avtocesti – 1. faza obse-
ga zemljišča in dele zemljišč parc. št. zemljišča parc. št. 306/1 
(del), 308/9 (del), 308/12 (del), 309/1 (del), 310/10, 310/11 
(del), 311/16 in 311/17 in 656 (del), vse k.o. Naklo.

5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)

Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostor-
ske akte občine, podatke o prostoru in obstoječo komunalno 
opremo območja.

V postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN je po-
trebno zagotoviti vse potrebne strokovne podlage; obvezna je 
izdelava vsaj naslednjih strokovnih podlag:

– urbanistična zasnova pozidave,
– zasnova ureditve infrastrukturnega omrežja,
– zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami,
– strokovna ocena vplivov načrtovane prostorske ureditve 

na okolje.
Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag, če potre-

ba izhaja iz načrtovanih rešitev predvidene prostorske ureditve 
ali če to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora, se določi 
v postopku priprave OPPN.
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6. člen
(Roki in posamezne faze za pripravo občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)
Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami 

in roki, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju.
Predvideni okvirni roki priprave OPPN so naslednji:

priprava osnutka OPPN 45 dni

pridobitev smernic in sklepa MOP (CPVO) 40 dni

dopolnjen osnutek OPPN 60 dni

javna razgrnitev in javna obravnava OPPN 40 dni

priprava stališč in predloga OPPN 60 dni

pridobitev mnenj k OPPN 40 dni

predložitev OPPN občinskemu svetu v sprejem 30 dni

Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in po-
gojev pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko tudi spre-
menijo.

V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se aktiv-
nosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN 
ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Za-
kona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo 
tudi roki izdelave in sprejema OPPN.

7. člen
(Navedba nosilcev urejanja prostora)

Navedeni nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice 
na osnutek OPPN ter mnenja k predlogu OPPN.

Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-

lje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za območje zgornje 
Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
infrastrukturo, Sektor za gospodarske javne službe, Langusova 
ulica 4, 1535 Ljubljana

– Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ-

na enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj
– Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne 

energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj
– Telekom Slovenije, d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 

4000 Kranj
– Komunala Kranj d.o.o., PE Komunala, Ulica Mirka Va-

dnova 1, 4000 Kranj
– Komunala Kranj d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka Va-

dnova 1, 4000 Kranj
– Komunala Kranj, PE Kanalizacija in čistilne naprave, 

Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
– Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj
– TELE-TV komunikacijski engineering d.o.o., Ulica Niko-

le Tesle 2, 4000 Kranj
– T-2 d.o.o., Brnčičeva 41, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-

lje – Urad za okolje, Sektor za presoje vplivov na okolje.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi 

državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci jav-
nih pooblastil, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, 
da so njihove smernice in mnenja potrebni oziroma, da rešitve 
posegajo v njihovo delovno področje.

Osnutek prostorskega akta se pošlje na Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje – Urad za okolje, 
Sektor za presoje vplivov na okolje, ki odloči ali je za načrto-
vano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje (CPVO).

8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)

Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN 
zagotovijo lastniki zemljišč oziroma pobudniki izdelave OPPN.

9. člen
(Končne določbe)

Ta sklep se objavi v uradnem glasilu in na spletnih stra-
neh Občine Naklo ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0005/2011-29/122
Naklo, dne 23. julija 2012

Župan
Občine Naklo

Marko Mravlja l.r.

NOVO MESTO

2504. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni 
občini Novo mesto

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: 
Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: 
U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 3. in 7. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) 
in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, 
št. 96/08 – UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto 
na 16. seji dne 12. 7. 2012 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Mestni občini 

Novo mesto

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Vsebina odloka)

Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Mestni 
občini Novo mesto, način njihovega izvajanja, strokovnoteh-
nične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, 
financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vpra-
šanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v 
Mestni občini Novo mesto.

2. člen
(Javne službe)

Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo de-
javnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne go-
spodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne 
gospodarske javne službe, določene s tem odlokom.

II. NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽB

3. člen
(Način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na 

podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, orga-
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nizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo 
vlada in pristojna ministrstva.

(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način 
opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih 
služb oziroma podrobneje določi:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravlja-
nja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem 
gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije),

– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko 
razporeditev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov 

njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del 
javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,

– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj 
lokalne gospodarske javne službe.

III. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

4. člen
(Obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe)

(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in 
izbirne.

(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so dolo-
čene z zakonom in s tem odlokom.

(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene 
s tem odlokom.

5. člen
(Obvezne lokalne gospodarske javne službe)

(1) Na območju Mestne občine Novo mesto se kot ob-
vezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje 
dejavnosti:

1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa-

dne vode,
3. zbiranje komunalnih odpadkov,
4. prevoz komunalnih odpadkov,
5. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja ko-

munalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. vzdrževanje občinskih javnih cest,
9. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje poko-

pališč,
10. zagotovitev zavetišča za zapuščene živali.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se 

opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstav-
ku, če tako določa zakon.

6. člen
(Izbirne lokalne gospodarske javne službe)

Na območju Mestne občine Novo mesto se kot izbirne 
lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejav-
nosti:

1. odvoz in hramba nepravilno parkiranih vozil,
2. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega 

omrežja zemeljskega plina in dobava zemeljskega plina tarif-
nim odjemalcem,

3. gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti,
4. ravnanje s posebnimi odpadki,
5. urejanje javne razsvetljave,
6. urejanje svetlobnih prometnih znakov,
7. urejanje mestnega prometa,
8. izvajanje del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo 

mesto,

9. urejanje javnih parkirnih hiš,
10. upravljanje s pristanišči oziroma vstopno – izstopnimi 

mesti na plovbnem območju reke Krke,
11. urejanje zelenih površin.

7. člen
(Območje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)

Lokalne gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega 
odloka se opravljajo na celotnem območju Mestne občine Novo 
mesto, če s tem odlokom ali odlokom iz 3. člena tega odloka 
za posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače 
določeno.

8. člen
(Javne dobrine)

(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospo-
darskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji, določenimi z 
zakonom ali odlokom občine, dostopne vsakomur.

(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi 
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike 
obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za 
posamezne primere ne določa drugače.

(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi 
lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni 
obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne 
določa drugače.

IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

9. člen
(Oblike zagotavljanja javnih služb)

Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe 
skladno s 3. členom tega odloka v naslednjih oblikah:

– v režijskem obratu,
– v javnem podjetju,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– z dajanjem koncesij.

1. Režijski obrat

10. člen
(Režijski obrat)

(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospo-
darske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali 
značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti 
javno podjetje ali podeliti koncesijo.

(2) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska 
enota občinske uprave oziroma službe občine.

(3) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali ne-
samostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje 
režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in 
delovnega področja občinske uprave na predlog župana.

(4) Režijski obrat ni pravna oseba.

2. Javni gospodarski zavod

11. člen
(javni gospodarski zavod)

(1) V obliki javnega gospodarskega zavoda lahko občina 
zagotovi izvajanje gospodarske javne službe, kadar gre za 
opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi 
njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to 
ni njihov cilj.

(2) Občina ustanovi javni gospodarski zavod za opra-
vljanje ene ali več gospodarskih dejavnosti, kadar se v celoti 
izvajajo kot neprofitne, njihovo izvajanje pa zahteva samostojno 
organizacijo izven uprave ali lokalnih služb. Soustanovitelji 
javnega gospodarskega zavoda so lahko tudi druge pravne in 
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fizične osebe, vendar njihovi ustanoviteljski deleži skupaj ne 
smejo presegati 49 %.

(3) Javni gospodarski zavod je pravna oseba, če ni z 
aktom o ustanovitvi določeno drugače. Če pa javni gospo-
darski zavod ni pravna oseba, izvršuje pooblastila v pravnem 
prometu, ki jih ima na podlagi akta o ustanovitvi, v imenu in za 
račun ustanovitelja.

(4) Ustanovitev javnega gospodarskega zavoda, razmerja 
v javnem gospodarskem zavodu in njegovo delovanje ter druge 
zadeve v zvezi z javnim gospodarskim zavodom se ob uporabi 
zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb, opredelijo 
z aktom o ustanovitvi.

3. Javno podjetje

12. člen
(Javno podjetje)

(1) Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več 
lokalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar 
to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot 
lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je 
mogoče opravljati kot profitno.

(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem pod-
jetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim 
podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.

(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje Me-
stna občina Novo mesto. V primeru, da so poleg Mestne občine 
Novo mesto ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, 
se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko posebnega 
skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v 
skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo 
ustanoviteljice javnega podjetja.

(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje po-
godbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti 
tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.

4. Koncesija

13. člen
(Koncesija)

(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne 
službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, 
katera je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesije in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodar-
ske javne službe, ki je predmet koncesije.

(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospo-
darske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.

(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za 
del območja občine.

(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogod-
bo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, 
obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za 
ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje 
koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo 
določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.

(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih go-
spodarskih javnih služb iz 7., 8. in 10. točke prvega odstavka 
5. člena in 2., 5., 6., 7., 10. in 11. točke 6. člena tega odloka.

14. člen
(Javni razpis za podelitev koncesije)

(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,

– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente, določene s predpisi in koncesijskim ak-

tom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni 

in ne daljši od 60 dni.

15. člen
(Odločitev o izbiri koncesionarja)

(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z 
upravno odločbo.

(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave 
odloča župan.

(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene 
v imenu občine župan.

V. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE  
IN RAZVOJNE NALOGE

16. člen
(Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge)
(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge 

na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja 
občinska uprava.

(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodar-
skih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:

– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih 
javnih služb,

– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in na-
pravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih 
služb,

– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, 
javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,

– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih 

služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z 

javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne go-
spodarske javne službe,

– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s 
financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,

– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za 
posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte 
in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno poo-
blastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb,

– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastruk-
turne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni 
to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospo-
darskih javnih služb.

(3) Naloge iz prve, druge, tretje in pete alineje prejšnjega od-
stavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.

VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN

17. člen
(Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin)

(1) Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi svet za var-
stvo uporabnikov javnih dobrin, ki šteje 5 članov in ga imenuje 
Občinski svet Mestne občine Novo mesto izmed občanov na 
predlog svetniških skupin v občini.

(2) Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je imenovan 
za obdobje mandata Občinskega sveta Mestne občine Novo 
mesto.

18. člen
(Pristojnosti sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin)
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva 

uporabnikov po tem odloku:
– zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne 

predloge občinskemu svetu občine in županu občine,
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– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funk-
cioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih 
objektov in naprav v razmerju do občine.

19. člen
(Odločitev o pravici uporabnika)

V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani 
izvajalca lokalne gospodarske javne službe lahko uporabnik 
od upravnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero 
naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena in 
naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.

20. člen
(Pripombe in predlogi sveta za varstvo uporabnikov  

javnih dobrin)
(1) Občinski svet in župan sta dolžna obravnavati pripom-

be in predloge sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz 
naslova varstva uporabnikov po tem odloku.

(2) Občinski svet je dolžan obvestiti svet za varstvo upo-
rabnikov javnih dobrin o svojih stališčih in ukrepih v skladu s 
poslovnikom o svojem delu, župan pa najkasneje v roku 30 dni 
od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.

VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH  
JAVNIH SLUŽB

21. člen
(Financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb)

Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.

22. člen
(Oblikovanje cen)

(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posamez-
nega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov 
izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki 
je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.

(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postop-
ku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakon-
ski akt ali odlok občine v skladu z zakonom.

(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji 
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrinah.

(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim 
se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir 
subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah 
uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrinah.

23. člen
(Sredstva proračuna)

Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne 
službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih upo-
rabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
(Uskladitev predpisov)

(1) Mestna občina Novo mesto je dolžna uskladiti predpi-
se in sprejeti nove predpise v skladu s tem odlokom najkasneje 
v roku 12 (dvanajstih) mesecev po uveljavitvi tega odloka.

(2) Do uskladitve in uveljavitve novih predpisov, izdanih 
na podlagi drugega odstavka 3. člena tega odloka, ostanejo v 
veljavi odloki, sprejeti na podlagi Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01, 
11/02, 31/05, 6/06, 68/07).

(3) Do sprejetja področnih odlokov, ki bodo urejali go-
spodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti 

ter urejanje pokopališč, ravnanje s posebnimi odpadki, ureja-
nje javnih parkirnih hiš, gospodarjenje z javnimi komunalnimi 
objekti, ravnanje s posebnimi odpadki in odvoz nepravilno par-
kiranih vozil, izvaja te gospodarske javne službe Javno podjetje 
Komunala Novo mesto, d.o.o.

(4) V primerih, ko posamezne gospodarske javne službe 
ob uveljavitvi tega odloka ne izvaja v celoti Javno podjetje Ko-
munala Novo mesto, d.o.o., lahko del te dejavnosti na podlagi 
pogodbe z Javnim podjetjem Komunala Novo mesto, d.o.o., 
izvaja druga pravna oseba; pred podpisom nove pogodbe ozi-
roma aneksa k že sklenjenim pogodbam je potrebno pridobiti 
pisno odobritev župana Mestne občine Novo mesto.

(5) Obvezni gospodarski javni službi obdelave meša-
nih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave 
ali odstranjevanje komunalnih odpadkov izvaja javno podjetje 
CEROD, d.o.o.

(6) Obvezni gospodarski javni službi zbiranje komunalnih 
odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov izvaja Javno podje-
tje Komunala Novo mesto, d.o.o.

25. člen
(Prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto 
(Uradni list RS, št. 40/01, 11/02, 31/05, 6/06, 68/07).

26. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin se imenuje 

najpozneje v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka.

27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2012
Novo mesto, dne 12. julija 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

2505. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija 
v naselju Krka«

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 
79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja 
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih 
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) 
ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo 
mesto na 16. seji dne 12. 7. 2012 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje opremljanja »Kanalizacija  
v naselju Krka«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naselju Krka« 
(v nadaljevanju: program opremljanja).
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2. člen
(Vsebina programa opremljanja)

S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne 
opreme, določi obračunsko območje, časovni načrt gradnje, 
finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane 
parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo ko-
munalnega prispevka.

Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz komunalne opreme pred izvedbo kanalizacije in 

po njej,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.

3. člen
(Razlog za sprejem programa opremljanja)

Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega 
prispevka za zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki ga zavezanec 
plača občini. Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri ko-
munalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, medtem ko se 
pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno opre-
mo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, 
ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka 
za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splo-
šni odlok Mestne občine Novo mesto).

Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja 
tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej 
urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in 
pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun 
komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obra-
čuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispev-
ka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje 
obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s 
posebnimi določbami glede oprostitev.

Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca ob izdaji gradbenega dovoljenja 

ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o 
popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;

– za obstoječe objekte pred priključitvijo na kanalizacijsko 
omrežje zaradi izboljšanja komunalne opreme, na zahtevo 
zavezanca ali po uradni dolžnosti.

4. člen
(Obračunsko območje)

Obračunsko območje programa opremljanja je eno in ob-
sega območje naselja Krka, kot je opredeljeno v grafični prilogi 
k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem 
se zagotavlja priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje 
oziroma območje njene uporabe.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE 
OPREME

5. člen
(Obstoječa in predvidena komunalna oprema)

Področje opremljanja pred začetkom gradnje ni imelo 
zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja.

Za celotno območje je predviden ločen sistem kanaliza-
cije, pri čemer se bodo komunalne odpadne vode iz naselja 
odvajale v obstoječi javni kanalizacijski sistem Novo mesto s 
priključitvijo na obstoječo kanalizacijo v revizijskem jašku pred 
črpališčem v naselju Mačkovec.

Podrobnosti so navedene v projektu PGD »Odvodnjavanje 
odpadnih komunalnih vod iz naselja Krka«, št. proj. 12/06, ki ga 
je decembra 2006 izdelalo podjetje AS inženiring, Strmec Marija, 
s.p., iz Novega mesta in je na vpogled na sedežu občine.

III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

6. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)

Skupni stroški za gradnjo kanalizacijskega omrežja zna-
šajo 544.640,12 EUR po cenah junij 2012. Obračunski stroški 
nove komunalne opreme so glede na skupne stroške znižani 
za sredstva proračuna Mestne občine Novo mesto in Službe 
vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (21. člen 
ZFO-1) in znašajo 61.347,40 EUR.

7. člen
(Časovni načrt)

Časovni načrt je sledeč:
– pridobitev stvarne pravice na 

parcelah, ki bodo služile komunalni opremi že pridobljena,
– izdelava potrebne projektne in 

tehnične dokumentacije že izdelana,
– gradnja komunalne opreme v izvajanju
– uporabno dovoljenje in zaključek 

projekta september 2012.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

8. člen
(Izračun komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se obračuna po formuli:

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)

pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij = znesek dela komunalnega prispevka, ki 

pripada posamezni vrsti komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju

Aparcela = površina parcele
Cpij = obračunski stroški, preračunani na m2 parcele 

na obračunskem območju za posamezno vrsto 
komunalne opreme

Dp = delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij = obračunski stroški, preračunani na m2 neto 

tlorisne površine objekta na obračunskem 
območju za posamezno vrsto komunalne opreme

Atlorisna = neto tlorisna površina objekta
Dt = delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i = posamezna vrsta komunalne opreme
j = posamezno obračunsko območje.

9. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)

Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komu-

nalno opremo.
Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne 

površine je Dpi : Dti = 0,3 : 0,7,
Faktorji dejavnosti po tem odloku so enaki vsakokrat 

veljavnim faktorjem po Splošnem odloku Mestne občine Novo 
mesto.

Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost par-
cele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri 
je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega 
mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo šteje 
tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. Če parcela 
objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.

Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu 
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SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče 
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz 
uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.

Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek 
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob 
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

10. člen
(Obračunski stroški na enoto mere)

Obračunski stroški izgradnje kanalizacije iz 6. člena, pre-
računani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino 
objektov, so sledeči:

Tabela: obračunski stroški na enoto za novo kanalizacij-
sko omrežje

Infrastruktura Cp(ij) (EUR/m2) Ct(ij) (EUR/m2)
Nova kanalizacija 5,528 4,769

Pri določanju obračunskih stroškov za obstoječe kanali-
zacijsko omrežje na enoto mere se obvezno uporabi podatke 
za obstoječe kanalizacijsko omrežje K1- za delno opremljeno 
območje po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto.

Obračunski stroški za novo komunalno opremo veljajo na 
datum junij 2012, obračunski stroški za obstoječo komunalno 
opremo pa se upoštevajo glede na datum objave Splošnega 
odloka Mestne občine Novo mesto in se do datuma izdaje 
odločbe ustrezno revalorizirajo.

11. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob upora-
bi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga ob-
javlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Indeksira 
se obdobje od dneva uveljavitve odloka do dneva izdaje odločbe.

12. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov 
na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo v 
skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto, 
vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero 
komunalnega prispevka.

Po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto se smi-
selno upoštevajo tudi vse ostale določbe, ki se nanašajo na 
oprostitve in plačila komunalnega prispevka, priključevanje 
obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo in 
posebne določbe glede oprostitev.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(Dostop do podatkov)

Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled 
na sedežu Mestne občine Novo mesto.

14. člen
(Veljavnost)

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

Št. 35112-106/2012
Novo mesto, dne 12. julija 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

2506. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija 
v naseljih Birčna vas, Stranska vas 
in Poganci«

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C), 29. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremlja-
nja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o 
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto 
(Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne 
občine Novo mesto na 16. seji dne 12. 7. 2012 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih 
Birčna vas, Stranska vas in Poganci«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih Birč-
na vas, Stranska vas in Poganci« (v nadaljevanju: program 
opremljanja).

2. člen
(Vsebina programa opremljanja)

S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne 
opreme, določi obračunsko območje, časovni načrt gradnje, 
finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane 
parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo ko-
munalnega prispevka.

Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz komunalne opreme pred izvedbo kanalizacije in 

po njej,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.

3. člen
(Razlog za sprejem programa opremljanja)

Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega 
prispevka za zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki ga zavezanec 
plača občini. Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri ko-
munalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, medtem ko se 
pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno opre-
mo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, 
ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka 
za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splo-
šni odlok Mestne občine Novo mesto).

Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja 
tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej 
urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in 
pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun 
komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obra-
čuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispev-
ka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje 
obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s 
posebnimi določbami glede oprostitev.

Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca ob izdaji gradbenega dovoljenja 

ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o 
popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;



Stran 6146 / Št. 59 / 3. 8. 2012 Uradni list Republike Slovenije

– za obstoječe objekte pred priključitvijo na kanalizacijsko 
omrežje zaradi izboljšanja komunalne opreme, na zahtevo 
zavezanca ali po uradni dolžnosti.

4. člen
(Obračunsko območje)

Obračunsko območje programa opremljanja je eno in 
obsega območja naselij ali delov naselij Birčna vas, Stranska 
vas in Poganci, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu 
opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja 
priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje oziroma obmo-
čje njene uporabe.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE 
OPREME

5. člen
(Obstoječa in predvidena komunalna oprema)

Področje opremljanja pred začetkom gradnje ni imelo 
zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja.

Za celotno območje je predviden ločen sistem kanaliza-
cije, pri čemer se bodo komunalne odpadne vode odvajale v 
obstoječi javni kanalizacijski sistem Novo mesto in nato na 
centralno čistilno napravo Novo mesto.

Podrobnosti so navedene v projektih PGD »Pove-
zovalni kanal Stranska vas – Poganci«, št. K-20/2009 iz 
novembra 2009 in PZI »Kanalizacija naselij Birčna vas in 
Stranska vas«, št. K-26/2006 iz aprila 2008, katera je izde-
lalo podjetje GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., 
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto pod št. K-26/2006, 
aprila 2008 in ki sta na vpogled na sedežu občine.

III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

6. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)

Skupni stroški za gradnjo kanalizacijskega omrežja 
znašajo 2.711.421,50 EUR po cenah junij 2012. Obračunski 
stroški nove komunalne opreme so glede na skupne stroške 
znižani za sredstva proračuna Mestne občine Novo mesto in 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in znašajo 
266.235,71 EUR.

7. člen
(Časovni načrt)

Časovni načrt je sledeč:
– pridobitev stvarne pravice na parce-

lah, ki bodo služile komunalni opremi že pridobljena,
– izdelava potrebne projektne in teh-

nične dokumentacije že izdelana,
– gradnja komunalne opreme v izvajanju
– uporabno dovoljenje in zaključek 

projekta oktober 2012.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

8. člen
(Izračun komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se obračuna po formuli:

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)

pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij = znesek dela komunalnega prispevka, ki 

pripada posamezni vrsti komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju

Aparcela = površina parcele
Cpij = obračunski stroški, preračunani na m2 parcele 

na obračunskem območju za posamezno vrsto 
komunalne opreme

Dp = delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij = obračunski stroški, preračunani na m2 neto 

tlorisne površine objekta na obračunskem 
območju za posamezno vrsto komunalne opreme

Atlorisna = neto tlorisna površina objekta
Dt = delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i = posamezna vrsta komunalne opreme
j = posamezno obračunsko območje.

9. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)

Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komu-

nalno opremo.
Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne 

površine je Dpi : Dti = 0,3 : 0,7.
Faktorji dejavnosti po tem odloku so enaki vsakokrat veljav-

nim faktorjem po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto.
Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost par-

cele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri 
je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega 
mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo šteje 
tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. Če parcela 
objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.

Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu 
SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče 
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz 
uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.

Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek 
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob 
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

10. člen
(Obračunski stroški na enoto mere)

Obračunski stroški izgradnje kanalizacije iz 6. člena, pre-
računani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino 
objektov, so sledeči:

Tabela: obračunski stroški na enoto za novo kanalizacij-
sko omrežje

Infrastruktura Cp(ij) (EUR/m2) Ct(ij) (EUR/m2)
Nova kanalizacija 5,244 4,822

Pri določanju obračunskih stroškov za obstoječe kanali-
zacijsko omrežje na enoto mere se obvezno uporabi podatke 
za obstoječe kanalizacijsko omrežje K1- za delno opremljeno 
območje po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto.

Obračunski stroški za novo komunalno opremo veljajo na 
datum junij 2012, obračunski stroški za obstoječo komunalno 
opremo pa se upoštevajo glede na datum objave Splošnega 
odloka Mestne občine Novo mesto in se do datuma izdaje 
odločbe ustrezno revalorizirajo.

11. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob 
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, 
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodar-
ske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka 
gradnja«. Indeksira se obdobje od dneva uveljavitve odloka do 
dneva izdaje odločbe.
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12. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov 
na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo v 
skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto, 
vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero 
komunalnega prispevka.

Po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto se smi-
selno upoštevajo tudi vse ostale določbe, ki se nanašajo na 
oprostitve in plačila komunalnega prispevka, priključevanje 
obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo in 
posebne določbe glede oprostitev.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(Dostop do podatkov)

Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled 
na sedežu Mestne občine Novo mesto.

14. člen
(Veljavnost)

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

Št. 35112-107/2012
Novo mesto, dne 12. julija 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

2507. Odlok o programu opremljanja in podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za 
1. fazo izgradnje komunalne opreme znotraj 
območja OPPN za prostorsko ureditev 
skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča 
Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah 
G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 ZPNačrt-A), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 
79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja 
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih 
za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) 
ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo 
mesto na 16. seji dne 12. 7. 2012 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja in podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za 1. fazo izgradnje 
komunalne opreme znotraj območja OPPN  
za prostorsko ureditev skupnega pomena  

za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta  
v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419  

s širšim vplivnim območjem  
(Uradni list RS, št. 64/10 z dne 6. 8. 2010)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 
komunalnega prispevka za 1. fazo komunalnega opremljanja 

v skladu z določili OPPN za prostorsko ureditev skupnega 
pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v No-
vem mestu na cestah G2-1052 in R2-419 s širšim vplivnim 
območjem (Uradni list RS, št. 64/10 z dne 6. 8. 2010), – v 
nadaljevanju OPPN-SP, ki so: obračunska območja komunal-
ne opreme, skupni in obračunski stroški komunalne opreme, 
preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša 
merila za odmero komunalnega prispevka.

(2) Navedene podlage so podrobneje prikazane v Pro-
gramu opremljanja stavbnih zemljišč za 1. fazo komunalnega 
opremljanja območja OPPN za prostorsko ureditev skupnega 
pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem 
mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim obmo-
čjem, katerega je pod številko projekta 792 izdelalo podjetje 
Locus, d.o.o., in je na vpogled na sedežu občine.

2. člen
(Vsebina programa opremljanja)

S programom opremljanja se opredeli gradnja gospo-
darske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke 
gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom po-
vezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za 
plačilo komunalnega prispevka.

Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.

3. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)

Program opremljanja je podlaga za:
– odmero komunalnega prispevka za novo gospodarsko 

javno infrastrukturo, ki ga zavezanec / investitor plača občini 
pred izdajo gradbenega dovoljenja,

– sklenitev pogodbe o opremljanju med Mestno občino 
Novo mesto in investitorji na ureditvenih enotah MS-1 in MS-2 
in

– določitev finančnih podrobnosti glede poračuna medse-
bojnih obveznosti med Mestno občino Novo mesto in investitorji 
na ureditvenih enotah MS-1 in MS-2.

Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunal-
nega prispevka za novo cestno in vodovodno omrežje, medtem 
ko se pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno 
opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni 
odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega 
prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v nadalje-
vanju: Splošni odlok MONM).

Splošni odlok MONM se uporablja tudi pri vseh ostalih 
vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se na-
našajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage 
za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega pri-
spevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega 
prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil 
komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov 
na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami 
glede oprostitev.

II. PODATKI O OBSTOJEČI IN PREDVIDENI KOMUNALNI 
INFRASTRUKTURI

4. člen
(Obstoječa komunalna infrastruktura)

Območje opremljanja se navezuje na obstoječo gospo-
darsko javno infrastrukturo, ki jo je potrebno nadgraditi po 
pogojih soglasodajalcev, znotraj obračunskega območja pa je 
zagotovljeno priključevanje na kanalizacijsko omrežje.
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5. člen
(Predvidena komunalna oprema)

Predvidena je izgradnja nove javne dostopne ceste s 
pločniki, javno razsvetljavo in ločenim odvodnjavanjem meteor-
nih voda in navezava na obstoječe cestno omrežje pod pogoji 
upravljalcev ter nadgradnja javnega vodovodnega omrežja z 
navezavo na obstoječe vodovodno omrežje.

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

6. člen
(Obračunsko območje)

(1) Obračunsko območje investicije predstavljata uredi-
tveni enoti MS-1 in MS-2.

(2) Grafični prikaz območja, ki je predmet odmere ko-
munalnega prispevka, je razviden v besedilnem delu progra-
ma opremljanja, poglavje: »9 Priloga – Grafični del programa 
opremljanja«.

7. člen
(Skupni in obračunski stroški)

Prikaz skupnih [S] stroškov predvidene komunalne opreme:

Vrsta stroška Znesek [S]
[€] DDV

Podetapa B1

Strošek odkupa zemljišč za izgradnjo servisne ceste JC 2 – 1.230 m2 

(Revoz) 369.000,00 z DDV

Strošek odkupa zemljišč za izgradnjo servisne ceste JC 2 – 510 m2 

(KID) 128.520,00 z DDV

Strošek izgradnje servisne ceste JC2, vključno z ureditvijo križišča, 
izgradnje hodnika za pešce in kolesarske steze ob DC ter ureditve 
meteorne kanalizacije

665.994,06 z DDV

Strošek izvedbe začasne meteorne kanalizacije 8.640,00 z DDV

Izgradnja vodovodnega omrežja 27.606,50 brez DDV

Izgradnja javne razsvetljave v sklopu ureditve servisne ceste JC 2 ter 
ob državni cesti in križišču servisne z državno cesto 55.200,00 z DDV

Semaforizacija križišča 105.600,00 z DDV

Kabelska povezava semaforiziranih križišč državne ceste 26.400,00 z DDV

Izdelava programa opremljanja 7.138,80 z DDV

Stroški projektiranja, inženiringa, nadzora 54.000,00 z DDV

Skupaj podetapa B1: 1.448.099,36

Podetapa B2

Strošek odkupa zemljišč za izgradnjo servisne ceste JC 2 – 830 m2 209.160,00 z DDV

Strošek izgradnje servisne ceste JC2, vključno z ureditvijo meteorne 
kanalizacije 145.164,00 z DDV

Izgradnja vodovodnega omrežja 15.000,00 brez DDV
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Vrsta stroška Znesek [S]
[€] DDV

Izgradnja javne razsvetljave v sklopu ureditve servisne ceste JC 2 13.200,00 z DDV

Stroški izdelave programa opremljanja 1.674,00 z DDV

Stroški projektiranja, inženiringa, nadzora 6.000,00 z DDV

Skupaj podetapa B2: 390.198,00

SKUPAJ B1 in B2: 1.838.297,36

Prikaz obračunskih [OS] stroškov predvidene komunalne opreme:

Vrsta stroška Znesek [OS]
[€]

Podetapa B1
Strošek prometnega omrežja 1.420.492,86
Strošek vodovodnega omrežja 27.606,50

Skupaj podetapa B1: 1.448.099,36
Podetapa B2
Strošek prometnega omrežja 375.198,00
Strošek vodovodnega omrežja 15.000,00

Skupaj podetapa B2: 390.198,00
SKUPAJ B1 in B2: 1.838.297,36

8. člen
(Financiranje in izvedba predvidene investicije)

Predvideno novo komunalno opremo na območju opre-
mljanja v skladu z določili OPPN-SP bosta izvedla investitorja 
pozidave na ureditveni enoti MS-1 in MS-2 na podlagi sklenje-
ne pogodbe o opremljanju, izdelane projektne dokumentacije 
ter pogojev pristojnih soglasodajalcev in upravljavcev.

V pogodbi o opremljanju, ki bo sklenjena v skladu z 
78. členom ZPNačrt, se investitor in občina dogovorita, da bo 
investitor sam zgradil in financiral novo predvideno komunalno 
opremo, pri čemer se šteje, da je na ta način v naravi poravnal 
tisti del komunalnega prispevka, ki se nanaša na komunalno 
opremo, ki jo je zgradil.

9. člen
(Terminski plan)

Terminski plan izvedbe projekta je naslednji:
– izdelava projektne dokumentacije že izdelana
– pridobitev lastninske in drugih stvarnih 

pravic na zemljiških parcelah, ki bodo služile 
komunalni opremi že pridobljena 

– začetek gradnje komunalne opreme poletje 2012
– zaključek gradnje komunalne opreme poletje 2013
– tehnični pregled jesen 2013
– uporabno dovoljenje jesen 2013.

.IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

10. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se obračuna po formuli:

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)

pri čemer zgornje oznake pomenijo:
– KPij = znesek dela komunalnega prispevka, ki 

pripada posamezni vrsti komunalne opreme 
na posameznem obračunskem območju

– Aparcela = površina parcele
– Cpij = obračunski stroški, preračunani na m2 

parcele na obračunskem območju za 
posamezno vrsto komunalne opreme

– Dp = delež parcele pri izračunu komunalnega 
prispevka

– Ctij = obračunski stroški, preračunani na m2 neto 
tlorisne površine objekta na obračunskem 
območju za posamezno vrsto komunalne 
opreme

– Atlorisna = neto tlorisna površina
– Dt = delež neto tlorisne površine objekta pri 

izračunu komunalnega prispevka
– Kdejavnost = faktor dejavnosti
– i = posamezna vrsta komunalne opreme
– j = posamezno obračunsko območje.

Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komu-
nalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infra-
strukture.

Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega 
prispevka določa, da je razmerje med merilom parcele in meri-
lom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7.

Faktorji dejavnosti po tem odloku so enaki vsakokrat ve-
ljavnim faktorjem po Splošnem odloku MONM.

11. člen
(Stroški opremljanja m2 gradbene parcele [Cpi] in m2 

neto tlorisne površine objekta [Cti]) za investicijo v novo 
predvideno komunalno opremo)

Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlo-
risne površine objekta, ki predstavljajo obračunske stroške 
investicije iz 7. člena odloka, preračunane na površino parcel 
oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto 
komunalne infrastrukture v obračunskem območju, so razvidni 
iz naslednje tabele:
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Vrsta stroška Cpi
[€/m2]

Cti
[€/m2]

Podetapa B1

Strošek prometnega omrežja 138,49 151,28

Strošek vodovodnega omrežja 2,69 2,94

Skupaj podetapa B1: 141,18 154,22

Podetapa B2

Strošek prometnega omrežja 36,58 39,96

Strošek vodovodnega omrežja 1,46 1,60

Skupaj podetapa B2: 38,04 41,56

SKUPAJ B1 in B2: 179,22 195,78

12. člen
(Obstoječa komunalna oprema)

Komunalnemu prispevku za investicijo v novo predvideno 
komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili tega odlo-
ka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, že zgrajeno 
komunalno opremo po splošnem odloku, na podlagi katerega 
se investitorjem odmeri komunalni prispevek za:

– primarno omrežje cest (C1 – omrežje cest – delno 
opremljeno območje),

– primarno in sekundarno omrežje kanalizacije (K2 – 
omrežje kanalizacije – opremljeno območje),

– primarno omrežje vodovoda (V1 – omrežje vodovoda – 
delno opremljeno območje),

– objekte ravnanja z odpadki (KOM – ravnanje z odpadki 
– območje celotne občine),

– odprte javne površine (JP – odprte javne površine – ob-
močje naselja Novo mesto).

13. člen
(Indeksiranje stroškov)

Obračunski stroški opremljanja m2 gradbene parcele z 
določeno vrsto komunalne opreme [Cpi] in obračunski stroški 
opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno vr-
sto komunalne opreme [Cti] se na dan odmere komunalnega 
prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa 
cen (I) za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za 
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod 
oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

Kot izhodiščni datum za indeksiranje obračunskih stro-
škov za novo predvideno komunalno opremo se uporablja da-
tum uveljavitve tega programa opremljanja. Indeksiranje obra-
čunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo se upošteva 
glede na določila Splošnega odloka MoNm.

14. člen
(Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja 

na podlagi pogodbe o opremljanju v novo načrtovano 
komunalno opremo)

V primeru izvedbe dela komunalne opreme na podlagi 
sklenitve pogodbe o opremljanju v skladu z določili 8. člena 
tega odloka se šteje, da je investitor v naravi poravnal tisti del 
komunalnega prispevka, ki se nanaša na komunalno opremo, 
ki jo je zgradil. V tem primeru se investitorju priznana vlaganja 
po pogodbi o opremljanju upoštevajo pri odmeri komunalnega 
prispevka za novo predvideno komunalno opremo.

15. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)

Smiselno se upoštevajo določbe po Splošnem odloku 
MoNm, ki se nanašajo na oprostitve in plačila komunalnega 
prispevka, priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno 
komunalno opremo in posebne določbe glede oprostitev.

VI. KONČNE DOLOČBE

16. člen
(Začetek veljavnosti)

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

Št. 354-105/2011
Novo mesto, dne 12. julija 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

2508. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Mestne občine Novo mesto za leto 2012

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 in 84/10 
– odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 
107/10, 11/11), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni 
list RS, št. 40/12) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto 
(Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne obči-
ne Novo mesto na 16. redni seji dne 12. 7. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Mestne 

občine Novo mesto za leto 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(Vsebina odloka)

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 
2012 (Uradni list RS, št. 24/12) se 2. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»2. člen
(Sestava proračuna in vsebina splošnega dela proračuna)

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 
razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca 
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter 
račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s 
proračunskimi postavkami.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov v bilanci 
prihodkov in odhodkov je določen v naslednjih zneskih:
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na posamezna področja 
proračunske porabe. Posamezno področje proračunske porabe 
je razdeljeno na glavne programe in podprograme, predpisane 
s programsko klasifikacijo izdatkov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta sestavni del odloka in 
se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 

2012 (Uradni list RS, št. 24/12) se 4. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»4. člen
(Prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan lahko na predlog vodje notranje organizacijske 
enote ob predhodnem soglasju Urada za finance in računovod-
stvo odloča o prerazporeditvah pravic porabe:

– v okviru istega podprograma v finančnem načrtu prora-
čunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti 
proračunskih uporabnikov brez omejitev;

– med podprogrami v okviru finančnega načrta prora-
čunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti 
proračunskih uporabnikov, pri čemer sprememba posamezne-
ga podprograma ne sme preseči 10 % zneska podprograma v 
sprejeti programski klasifikaciji tekočega proračunskega leta;

– med programi, pri čemer sprememba posameznega 
programa ne sme presegati 5 % programa v sprejetem pro-
računu.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju 
januar–junij in konec leta z zaključnim računom proračuna 
poroča občinskemu svetu o realizaciji proračuna in prerazpo-
rejenih sredstvih.«

3. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 

2012 (Uradni list RS, št. 24/12) se 5. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»5. člen
(Začasno zadržanje izvrševanja proračuna)

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih 
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj 
povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan 
uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v 
skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko župan na 
predlog Urada za finance in računovodstvo začasno zadrži 
izvrševanje posameznih izdatkov občinskega proračuna za 
več kot 45 dni, vendar najdlje do konca septembra 2012, če 
se v letu 2012 zaradi negativnih gospodarskih gibanj povečajo 
izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.«

4. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 

2012 (Uradni list RS, št. 24/12) se 10. člen spremeni tako, da 
se glasi:

»10. člen
(Največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicij-

ske odhodke in investicijske transfere odda javno naročilo za 
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih pro-

gramov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih 
postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika:

– v letu 2013 80 % navedenih pravic porabe in
– v letu 2014 60 % navedenih pravic porabe.
Glede na drugi odstavek tega člena lahko neposredni 

uporabnik prevzema obveznosti v prihodnjih letih samo, če 
ima za te namene načrtovane odhodke v sprejetem načrtu 
razvojnih programov.

Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega 
člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi po-
godbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica 
preide oziroma lahko preide z najemodajalca na najemnika, in 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov.

Neposredni uporabnik odloča o prevzemanju obveznosti 
zaradi sprememb določb pogodbe o zakupu ali najemu, ki ni-
majo finančnih posledic ali sprememb, ki so posledice tečajnih 
razlik.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema 
obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sred-
stev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev 
drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Mestne 
občine Novo mesto.«

5. člen
(Uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 
2012.

Št. 410-7/2011
Novo mesto, dne 12. julija 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

2509. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 
Novo mesto

Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto 
(Uradni list RS, št. 96/08, MONM-UPB2) je Občinski svet Me-
stne občine Novo mesto na 16. seji dne 12. 7. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka  

o kategorizaciji občinskih cest  
v Mestni občini Novo mesto

1. člen
S tem odlokom se dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih 

cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12).

2. člen
Pod alinejo »mesto Novo mesto« v 8. členu tabele »Javne 

poti (JP) so:« se
– v celoti črta zapis pod zaporedno številko 176,
– pod zaporedno številko 175 obstoječi zapis nadomesti 

z naslednjim:
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175 799255 105 LOČNA HŠ 24 201 V 0
– pod zaporedno številko 272.1 doda naslednji zapis:

272.1 799456 799454 ŽLEBEJ HŠ 6 73 V 0
– v zadnji vrstici tabele zapis »63.134« nadomesti z 

»62.248«.

3. člen
Pod alinejo »ostala naselja« v 8. členu tabele »Javne poti 

(JP) so:« se:
– pod zaporedno številko 228.1 doda naslednji zapis:

228.1 795851 295221 GUMBERK HŠ 6a 56 V 0
– v zadnji vrstici tabele zapis »166.912« nadomesti z 

»166.968«.

4. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridob-
ljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, številka 
37162-3/2012-157 (507), z dne 13. 6. 2012.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-13/2012 (2004)
Novo mesto, dne 12. julija 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

2510. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta, članov 
svetov ožjih delov občine ter članov drugih 
organov Mestne občine Novo mesto

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 
in 51/10, 40/12 – ZUJF) ter 16. člena Statuta Mestne občine 
Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet 
Mestne občine Novo mesto na 16. seji dne 12. 7. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 

sveta, članov svetov ožjih delov občine ter 
članov drugih organov Mestne občine  

Novo mesto

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače, 

sejnine in druge prejemke funkcionarjev Mestne občine Novo 
mesto (v nadaljevanju: mestna občina), članov delovnih teles 
občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine, članov 
drugih organov mestne občine ter delovnih in projektnih skupin, 
ki jih imenujeta občinski svet in župan.

2. člen
(1) Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do 

plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za oprav-
ljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

(2) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani 
občinskega sveta.

(3) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo ne-
poklicno.

(4) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal 
poklicno.

(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odlo-
či, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.

(6) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega 
sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziro-
ma seji delovnega telesa občinskega sveta.

(7) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso 
člani občinskega sveta, članom svetov ožjih delov občine, 
članom drugih organov mestne občine ter članom delovnih 
in projektnih skupin za njihovo delo pripada plačilo za opra-
vljeno delo, ki ga določa ta pravilnik.

3. člen
(1) Župan Mestne občine Mestne občine Novo mesto 

je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, 
uvrščen v 55. plačni razred.

(2) Županu pripada dodatek za delovno dobo.
(3) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo 

50 % plače poklicnega župana.
(4) Sklep o opravljanju funkcije za čas mandata, o skle-

nitvi delovnega razmerja, o plači ter dopustu župana izda in 
podpiše predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. Enako velja za nepoklicnega župana.

4. člen
(1) Podžupan, je v skladu z zakonom, ki ureja plače 

v javnem sektorju, uvrščen v plačne razrede v razponu od 
40–47.

(2) Plačni razred podžupana določi s sklepom župan 
glede na pooblastila in obseg dela podžupana.

(3) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša 
plačilo največ 50 % plače poklicnega podžupana.

(4) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali članu de-
lovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom 
občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.

(5) Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko 
podžupanu določi plačni razred občinski svet.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA

5. člen
Osnova za obračunavanje plačila za opravljanje funk-

cije oziroma plačila za opravljeno delo članov občinskega 
sveta, članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani 
občinskega sveta, članov svetov ožjih delov občine, članov 
drugih organov mestne občine, imenovanih s sklepom občin-
skega sveta ter delovnih in projektnih skupin, ki jih imenuje 
župan, je plača župana, določena v prvem odstavku 3. člena 
tega pravilnika (v nadaljevanju: plača župana).

1. Občinski svet in delovna telesa

6. člen
(1) Letni znesek plačil za opravljanje funkcije članov 

občinskega sveta, vključno s plačili za opravljanje funkcije 
za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posa-
meznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % 
plače župana na letni ravni.

(2) Članu občinskega sveta se določi plačilo za opra-
vljanje funkcije za posamezni mesec glede na delo, ki ga je 
opravil, in sicer za:

– udeležbo na redni seji občinskega sveta – 5,5 % plače 
župana,

– udeležba na izredni seji občinskega sveta – 3 % plače 
župana,
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– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sve-
ta – 3,5 % plače župana,

– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 
– 2,5 % plače župana.

(3) Če je član občinskega sveta bil na seji prisoten manj 
kot polovico časa seje, ni upravičen do plačila za opravljanje 
funkcije.

(4) Navedeno določilo iz prejšnjega odstavka ne velja 
v primeru napovedane obstrukcije.

(5) Pravna podlaga za izplačilo sejnine za člane občin-
skega sveta je sklep o potrditvi mandata. Mesečno izplačilo 
se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov 
občinskega sveta, ki jo v občinski upravi vodi javni uslužbe-
nec, zadolžen za organizacijsko tehnične naloge za občinski 
svet in delovna telesa.

(6) Za svečane in dopisne seje občinskega sveta ter 
nadaljevanje seje se plačilo za opravljanje funkcije ne iz-
plačuje.

7. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani 

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki znaša 
1,5 % plače župana.

2. Nadzorni odbor

8. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora mestne 

občine imajo pravico do plačila v obliki sejnin in kot plačilo 
za izvedbo nadzora po programu ali sklepu nadzornega 
odbora. Letni znesek plačila za opravljanje funkcije člana 
nadzornega odbora, vključno s plačili za izvedbo nadzora 
po programu ali sklepu nadzornega odbora, ki se izplača 
posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati 
7,5 % plače župana na letni ravni.

(2) Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina za vodenje seje nadzornega odbora – 

4,5 % plače župana,
– kot sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora, 

če je član prisoten več kot polovico časa trajanja seje – 3,5 % 
plače župana,

– kot plačilo za izvedbo nadzorov po programu dela ali 
sklepu nadzornega odbora po dokončnosti poročila ne glede 
na število opravljenih nadzorov v skupnem znesku 3 % letne 
plače župana.

(3) Plačilo predsednika in članov nadzornega odbora 
se izplačujejo za čas trajanja mandata v skladu z evidenco 
opravljenega dela, ki jo v občinski upravi vodi javni uslužbe-
nec, zadolžen za organizacijsko tehnične naloge za občinski 
svet in delovna telesa.

3. Delovne skupine

9. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane ko-

misij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega 
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin čla-
nom organov delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet ter 
delovnih in projektnih skupin, ki jih imenujeta občinski svet 
in župan.

4. Člani svetov krajevnih skupnosti

10. člen
Predsedniku sveta krajevne skupnosti pripada meseč-

na sejnina, ki je enaka sejnini za udeležbo člana občinskega 
sveta na redni seji občinskega sveta, tajniku krajevne skup-
nosti pa polovico le-te.

5. Volilni organi

11. člen
Volilni organi imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo 

lokalnih volitev in referendumov pravico do nadomestila v skla-
du z zakonom.

III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

12. člen
(1) Funkcionar ima pravico do povračil, nadomestil in dru-

gih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
(2) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza 

na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi 
z njo.

(3) Pravico do povračila potnih stroškov lahko funkcionar 
uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Mestne 
občine Novo mesto. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s 
predpisi.

(4) Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno po-
tovanje v skladu s predpisi.

(5) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov preno-
čevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se 
povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

13. člen
(1) Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja funkcio-

nar na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za 

službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor 
občinske uprave.

IV. NAČIN IZPLAČEVANJA

14. člen
(1) Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, plačil in drugih 

prejemkov, ki jih imajo funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev 
proračuna.

(2) Sredstva za sejnine predsednika sveta in tajnika kra-
jevnih skupnosti se zagotovijo iz prihodkov krajevnih skupnosti. 
Sredstva za sejnine se zagotovijo za deset sej letno.

15. člen
(1) Plače, sejnine, plačila in drugi prejemki se izplačujejo 

mesečno za pretekli mesec.
(2) Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se 

izplačajo v osmih dneh po končanem službenem potovanju.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 

plačah funkcionarjev Mestne občine Novo mesto in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občin-
skih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 48/99, 
1/00, 3/04, 60/04, 44/05).

17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se v skladu z 
določili Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, 
št. 40/12 – ZUJF).

Št. 007-14/2012
Novo mesto, dne 12. julija 2012

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.
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ŠKOCJAN

2511. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o začetku postopka priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Obrtno 
servisna cona Logiče-1

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) in 6. člena 
Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je 
župan Občine Škocjan dne 23. 7. 2012 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku 

postopka priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Obrtno servisna cona 

Logiče-1

1. Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopol-
nitve Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Obrtno servisna cona Logiče-1 (v 
nadaljevanju: OPPN Obrtno servisna cona Logiče-1)

Za OPPN Obrtno servisna cona – Logiče 1 je bil sprejet 
Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Obrtno servisna cona Logiče-1, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/11, v nadaljevanju Sklep. 
Sklep je obravnaval izdelavo delnega OPPN na parc. št. 1931/2 
– del, 1931/4 – del, 3022/5 – del (lokalna cesta) in 3022/1 – del 
(regionalna cesta), vse k. o. Stara vas.

V času izdelave OPPN Obrtno servisna cona – Logiče 
1 se je pojavil interes po gradnji stanovanjske hiše na parceli 
št. 1931/1 k. o. Stara vas, lastnik Ferkolj Jože, Hrastulje 20, 
8275 Škocjan. Dostop do parcele je preko parc. št. 3055 k. o. 
Stara vas, ki je javna pot v lasti Občine Škocjan. Obe parceli 
sta na podlagi občinskega prostorskega plana Občine Škocjan 
opredeljeni, da se urejata z občinskim podrobnim prostorskim 
načrtom. Pobudo za razširitev meje OPPN na parc. št. 1931/1 
– del in 3055 – del, vse k.o. Stara vas je podal g. Jože Ferkolj.

Na podlagi smernic za načrtovanje št. 3712-22/2011/3-
0034188, ki jih je izdalo Ministrstvo za promet, Direktorat za ce-
ste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana z dne 4. 8. 2011, je bila 
podana zahteva za izdelavo prometne študije glede priključka 
servisne cone na regionalno cesto R3/674-1384 Škocjan–Sev-
nica. Na podlagi izdelanega osnutka OPPN št. OPPN-04/10, ki 
ga je izdelal Proplan, Ivanka Kraljič s. p., Kovinarska 9, 8270 
Krško, junij 2011, in na podlagi zaključkov elaborata št. 1072-
PROM Prometna študija priključevanja obrtno-servisne cone 
Logiče 1 na regionalno cesto R3-674/1384, ki ga je izdelalo 
podjetje Lineal d. o. o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, no-
vember 2011, priključek poteka po delu parc. št. 1939/2 k.o. 
Stara vas, ki je tudi na podlagi občinskega prostorskega plana 
občine Škocjan opredeljena, da se ureja z občinskim podrob-
nim prostorskim načrtom.

2. Območje OPPN
Območje širitve meje OPPN se nanaša na parc. št. 1931/1 

– del, 3055 – del (pot) in 1939/2 – del, vse k.o. Stara vas.
Skupno območje osnovnega in razširjenega OPPN se 

nanaša na parc. št. 1931/2 – del, 1931/4 – del, 3022/5 – del 
(lokalna cesta), 3022/1 – del (regionalna cesta), 1931/1 – del, 
3055 – del (pot) in 1939/2 – del, vse k. o. Stara vas. Skupna 
površina OPPN je cca. 1,1 ha.

Na vzhodu območje meji na regionalno cesto R3/674-
1384 Škocjan–Sevnica, na jugu na kmetijske površine vključno 
z lokalno cesto Škocjan–Zloganje, na zahodu na obvodno 
zemljišče Dolskega potoka, na severu na travniške površine.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za razširjeni OPPN se pridobijo na pod-

lagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto 

in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje 
Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 112/00, 12/01, 19/01, 
75/04, 120/08, 16/09), prikaza stanja prostora, variantnih reši-
tev, ki jih je izdelal Proplan, Ivanka Kraljič s. p., Kovinarska 9, 
8270 Krško in investicijskih namer pobudnika OPPN, upošteva-
joč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.

Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti pro-
storskega načrtovanja, izbere in financira pobudnik oziroma na-
ročnik. Izbrano je bilo podjetje PROPLAN, Ivanka Kraljič, s. p., 
Kovinarska 9, 8270 Krško.

4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Postopek priprave in sprejema OPPN Obrtno servisna 

cona Logiče-1 bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem 
planu:

Faze Rok izdelave

spremembe in dopolnitve Sklep o začetku 
postopka priprave OPPN

julij 2012

priprava dopolnjenega osnutka OPPN 10 dni

pridobivanje dopolnjenih smernic nosilcev 
urejanja prostora (NUP)

30 dni

priprava dopolnjenega osnutka OPPN 45 dni

obravnava dopolnjenega osnutka na seji 
občinskega sveta

30 dni

obvestilo javnosti o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi OPPN

7 dni

javna razgrnitev in javna obravnava OPPN, 
morebitna javna razgrnitev okoljskega 
poročila

30 dni

priprava predloga OPPN, preučitev pripomb 
in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek 
OPPN, priprava stališč in seznanitev s 
stališči do pripomb

20 dni

vloga za mnenje NUP – pregled 7 dni

pridobivanje mnenj NUP 30 dni

obravnava in sprejem odloka o OPPN na 
seji občinskega sveta

30 dni

izdelava končnega dokumenta 14 dni

objava odloka o OPPN v Uradnem listu RS 7 dni

Navedeni roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega 
sveta, se prilagodijo časovnim terminom njegovega zasedanja. 
Roki, navedeni v terminskem planu, so odvisni tudi od drugih 
udeležencev v postopku, zato so informativni.

5. Nosilci urejanja prostora, ki predložijo dopolnitev 
smernic za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih pro-
storskih ureditev iz njihove pristojnosti

Nosilci urejanja prostora in nosilci javnih pooblastil, ki 
podajo dopolnitev smernic za načrtovanje prostorskih ureditev 
iz njihove pristojnosti, so:

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami);

2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno obmo-
čje Donave, Oddelek območja Spodnje Save, Novi trg 9, 8000 
Novo mesto (varstvo voda);

3. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 
8000 Novo mesto (telekomunikacije);

4. Komunala Novo mesto d. o. o., Podbevškova ulica 12, 
8000 Novo mesto (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);
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5. Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Novo mesto, Ljubljan-
ska cesta 7, 8000 Novo mesto (električna energija);

6. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 
okolje, Vojkova 1b, p. p. 2608, 1001 Ljubljana (varstvo narave, 
vode);

7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo 
mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto (varstvo narave);

8. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (cestno omrežje);

9. Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan (občinske 
ceste, javne površine).

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za 
okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, 
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana, sodeluje v postopku kot 
organ, ki skladno z zakonodajo odloča, ali je za prostorski akt 
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno 
pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja 
prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se te pridobijo 
v postopku.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstav-
kom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice 
k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh 
od prejema poziva.

6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravljavec OPPN je Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 

Škocjan. Naročniki in investitorji OPPN so:
MGM Transport, Marjan Gornik s. p., Hrastulje 27, 8275 

Škocjan,
AVTOCENTER KRAŠNA, Škocjan d. o. o., Škocjan 22, 

8275 Škocjan,
FERKOLJ JOŽE, Hrastulje 20, 8275 Škocjan.
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotovijo naroč-

niki.
7. Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

v svetovnem spletu na spletnih straneh Občine Škocjan in zač-
ne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0004/2009
Škocjan, dne 23. julija 2012

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

MINISTRSTVA
2512. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o šolski dokumentaciji v 
srednješolskem izobraževanju

Na podlagi 75. in 86. člena Zakona o poklicnem in stro-
kovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 – uradno 
prečiščeno besedilo) ter 41. in 42. člena Zakona o gimnazijah 
(Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski 
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

1. člen
V Pravilniku o šolski dokumentaciji v srednješolskem iz-

obraževanju (Uradni list RS, št. 96/99 in 108/99) se v 2. členu 
v prvem odstavku za besedo »dijakov« črta besedilo »oziroma 
vajencev«.

Črta se drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

2. člen
V 5. členu se na koncu dodajo novi drugi, tretji in četrti 

odstavek, ki se glasijo:
»(2) Vsi dokumenti, ki jih šola vodi, morajo vsebovati ime 

in sedež šole, ime in priimek podpisnika in njegov podpis.
(3) Matična knjiga, šolska in domska kronika, letni delovni 

načrt šole, poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta, evi-
denca o izdanih javnih listinah in vsi izhodni dokumenti morajo 
vsebovati tudi pečat šole.

(4) Dokumenti, ki jih šola izdaja, morajo vsebovati tudi 
evidenčno številko in datum.«.

3. člen
Črta se 8. člen.

4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dokumentacija se praviloma vodi v elektronski obliki 

na način, da je omogočen tudi izpis na papir. Če šola vodi 
dokumentacijo v elektronski obliki v enotni podatkovni bazi, 
si mora z ustrezno programsko opremo zagotoviti dejansko 
ločitev uporabe in varovanje podatkov glede na njihovo naravo 
in pravico do razpolaganja z njimi.«.

5. člen
V 22. členu se v točki a) druga alineja spremeni tako, da 

se glasi:
»– spričevalo o splošni maturi,«.
V točki b) se tretja alineja črta.

6. člen
Črta se 23. člen.

7. člen
V 24. členu se točka c) spremeni tako, da se glasi:
»c) spričevalo o splošni maturi oziroma spričevalo o splo-

šni maturi s pohvalo dijaku, ki je splošno maturo opravil, v roku, 
določenem s koledarjem splošne mature;«.

Črtata se točki f) in g).
Dosedanja točka h) postane točka f).

8. člen
Črta se 25. člen.

9. člen
V 26. členu se tretja alineja črta.

10. člen
V 27. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
»(2) Obrazce, katerih obliko in vsebino predpiše minister, 

smejo uporabljati samo vzgojno-izobraževalni zavodi, ki izva-
jajo javnoveljavne programe srednješolskega izobraževanja.«.

Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 
postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.

Novi sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Javno listino v imenu šole podpiše uradna oseba, ki 

ima pooblastilo za zastopanje v pravnem prometu, vpisano v 
sodni register v skladu z zakonom in ustanovitvenem aktom 
šole (praviloma direktor oziroma ravnatelj ali pomočnik ravna-
telja ali druga pooblaščena oseba), sopodpiše pa jo, če je v 
obrazcu listine tako predvideno, tudi druga pristojna oseba.«.

11. člen
V 35. členu se črtata prvi in četrti odstavek.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi 

odstavek.
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12. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:

»36. člen
(nadomestna javna listina)

(1) Če imetnik oziroma upravičenec izgubi spričevalo 
oziroma obvestilo o uspehu ali se to poškoduje, uniči ali odtuji 
oziroma ponaredi, mu šola izda nadomestno javno listino v 
obliki izpisa iz evidence na podlagi izjave, v kateri se navedejo 
razlogi za izdajo nadomestne javne listine.

(2) Šola vodi evidenco izdanih nadomestnih javnih listin.
(3) Izdajatelj nadomestne javne listine navede ime šole 

oziroma pravnega naslednika, ki razpolaga z uradno evidenco. 
Izpis iz evidence podpiše pristojna oseba izdajatelja in potrdi 
pristnost listine s pečatom izdajatelja.«.

13. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:

»38.a člen
(druga dokumentacija)

(1) Srednja šola poleg dokumentacije, določene s tem 
pravilnikom, vodi tudi dokumentacijo v skladu z drugimi pred-
pisi.

(2) Dokumentacija, ki je določena s tem pravilnikom, se 
ne evidentira v skladu s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje. 
Dokumentacija se vodi in hrani v skladu s tem pravilnikom po 
kronološkem redu nastanka, šolskih letih, programih, oddelkih, 
ter abecednem vrstnem redu dijakov.«.

14. člen
V 42. členu se v prvem odstavku za besedo »pravilnika« 

črta besedilo: »delodajci in pristojne zbornice v dualni organiza-
ciji poklicnega izobraževanja pa evidence, navedene v določbi 
8. člena tega pravilnika.«.

V sedmem odstavku se za besedo »dijaku« črta besedilo: 
»na koncu šolskega leta oziroma po dokončanem postopku, 
če ni z drugimi predpisi določeno drugače; šola jih lahko tadrži 
zaradi predstavitvenih, raziskovalnih ali podobnih namenov, 
če se tako sporazume z dijakom oziroma njegovimi starši.«.

15. člen
V 44. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
»(2) Za dokumente, ki imajo s tem pravilnikom čas hranje-

nja določen v letih, začne čas teči od 1. januarja naslednjega 
leta.«.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. sep-
tembra 2012.

Št. 0070-88/2012
Ljubljana, dne 1. avgusta 2012
EVA 2012-3330-0084

dr. Žiga Turk l.r.
Minister 

za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
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POPRAVKI

2513. Popravek Sklepa o imenovanju predsednika 
Občinske volilne komisije Občine Pivka

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) 
uredništvo Uradnega lista RS objavlja

P O P R A V E K
Sklepa o imenovanju predsednika Občinske 

volilne komisije Občine Pivka

Pri pripravi vsebinskega kazala je v Uradnem listu RS, 
št. 50/12, z dne 29. 6. 2012 prišlo do napake pri naslovu akta 
2103, ki se pravilno glasi: »Sklep o imenovanju namestnika 
predsednika Občinske volilne komisije Občine Pivka«, kot je 
to tudi razvidno iz same objave akta.

Popravek je izveden v spletni podatkovni bazi HTML.

Št. 9/2012
Ljubljana, dne 1. avgusta 2012

Uredništvo
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