
Št. 37  
Ljubljana, ponedeljek

 29. 4. 2013  
ISSN 1318-0576 Leto XXIII

VLADA
1428. Uredba o državnem prostorskem načrtu 

za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 
Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev 
vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne 
varnosti Železnikov

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim 
odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena 
Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v 
prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zve-
zi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 
(Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za preložitev 

regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica 
skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture 

za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji pro-
storskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 
– ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem 
redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 
57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za prelo-
žitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi 
Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje 
poplavne varnosti Železnikov (v nadaljnjem besedilu: državni 
prostorski načrt).

(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz kate-
rega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni 
del te uredbe.

(3) Državni prostorski načrt je v marcu 2013 pod številko 
projekta 2011/DPN-016 izdelal Urbis, d. o. o., Maribor.

2. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, ob-
močje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namemb-
nosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, 
pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne 

infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja pro-
storskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, 
varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja 
zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge 
pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, 
dopustna odstopanja in nadzor nad izvajanjem te uredbe.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikaza-
ne v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi 
prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem 
za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občini 
Železniki.

(3) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, 
ker se je postopek priprave tega državnega prostorskega na-
črta končal v skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o 
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 
(Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12).

(4) Oznake, navedene v 3., 6., od 8. do 13., 17., 20., 
22., 23., 24., 25. in 28. členu te uredbe, so oznake objektov 
in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.

(5) Oznake, navedene v 10., 21., 22. in 24. členu te ured-
be, so oznake objektov in ureditev iz strokovnih podlag.

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)

S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo nasle-
dnje prostorske ureditve:

– preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Če-
šnjica od km 7,6 do km 8,6 (v nadaljnjem besedilu: obvozna 
cesta Železnikov);

– nivojska križanja na obvozni cesti Železnikov;
– ureditev struge in brežin Selške Sore od prereza S 13 

do prereza S 166 in od prereza S 217 do prereza S 278;
– premostitveni objekti (mostovi v Ovčjo vas, v Racovnik, 

na Trnju, na pregradi) in prepusti;
– gradnja nasipa pri Dolenčevem jezu;
– gradnja suhega zadrževalnika Pod Sušo;
– preložitev (dvig) regionalne ceste R2-403/1075 Podro-

št–Češnjica s potekom preko nasipa;
– preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Če-

šnjica na območju zadrževalnika;
– oporne in podporne konstrukcije;
– spremljajoče ureditve: rušitev objektov, ureditev obce-

stnega in obvodnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč, 
ureditev in prestavitev obstoječih hudournikov ter ureditev mlin-
ščice;
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– deviacije kategoriziranih cest in nekategoriziranih cest 
in poti;

– naprave za odvodnjavanje in čiščenje;
– prestavitev in ureditev objektov gospodarske javne in-

frastrukture;
– okoljevarstveni ukrepi.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z 
geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s par-
celnimi številkami v naslednjih katastrih občinah:

– k. o. Studeno (št. k. o. 2062): 1649/6, 530/3, 546/2, 
546/3, 549/2, 1678/3, 516/2, 528/3, 1678/5, 1649/5, 570/4, 
540/1, 829/4, 1650, 829/5, 530/1, 532, 543/1, 533/1, 501/2, 
11/5, 1686/2, 546/1, 796/4, 533/3, 569/1, 515/1, 1648, 516/1, 
1678/2, 549/1, 515/2, 569/3, 526/2, 528/1, 528/2, 1678/4, 
11/20, 11/21, 815/2, 816/1, 1649/1, 1638/1, 806/1, 807/1, 
570/1, 1649/3, 817/3, 806/3, 1649/4, 541, 807/3;

– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 77, 124, 493/4, 490/8, 
493/5, 75/3, 104, 199/3, 498/1, 353/3, 493/6, 194/8, 199/4, 
521/1, 134/3, 105, 134/4, 13/1, 498/3, 500/1, 498/4, 86/6, 498/5, 
709/9, 498/6, 129/1, 128/2, 128/3, 134/8, 129/3, 128/4, 191/15, 
108/3, 129/4, 191/16, 609, 129/6, 120, 121, 493/1, 581/2, 
*293, 493/3, 123, 593/2, 199/1, 75/1, 191/9, 584/1, 661/1, 
682/2, 696/15, 86/1, 194/6, 85/2, 353/1, 20/13, 650/24, 22, 510, 
696/16, 194/7, 684/1, 134/1, 639/8, 78, 686, 86/2, 199/2, 30/3, 
650/2, 719/22, 75/2, 197/4, 719/11, 584/2, 661/3, 650/3, 478, 
684/2, 685/1, 696/1, 490/9, 126, 31/3, 610, 639/9, 709/5, 520/1, 
127, 709/6, 730/1, 685/2, 498/2, 75/4, 347, 490/10, 642/1, 
650/4, 114/1, 696/2, 520/2, 664/1, 86/4, 710, 661/4, 348, 502, 
733, 709/7, 522/1, 189/4, 34/3, 584/6, 646, 191/10, 613, 500/2, 
734, 688/1, 134/5, 520/4, 639/12, 699/1, 522/2, 116/1, 600/1, 
134/6, 39, 661/7, 207, 688/2, 515, 639/13, 614, 128/1, 586/5, 
197/9, 601/1, 731/3, 600/2, 700/1, 189/6, 615, 688/3, 34/5, 
103/5, 107/1, 657/1, 719/17, 25/3, 189/7, 601/2, 27/1, 517, 
600/4, 14/4, 700/3, 103/6, 699/4, *96, 116/4, 34/6, 108/1, 134/9, 
14/5, 17/2, 25/5, 657/3, 700/4, 191/1, 712/3, 191/14, 638/1, 
508, 491, 519, 191/2, 25/7, 665/11, 704/2, 707, 712/14, 712/5, 
191/3, 118/5, 103/9, 665/8, 705/1, 14/7, 639/1, 665/9, 490/2, 
705/2, 712/15, 590/1, 696/10, 639/2, 716/2, 191/4, 191/5, 582, 
580/1, 696/5, 696/11, 590/2, 81/2, 40, 696/23, 19/5, 712/17, 74, 
129/8, 708/1, 660, 484, 680/1, 581/1, 580/2, 82/2, 590/3, 494/1, 
194/4, 683, 680/2, 130/2, 490/5, 709/1, 580/3, 593/1, 590/4, 
482/2, 708/2, 110/1, 200, 682/1, 490/6, 596, 696/14, 85/1, 486, 
433, 432/1, 434, 435, 432/2, 436, 437, 438, 724, 700/1, 427/44, 
423/4, 428, 700/2, 439, 427/1, 709/1, 440/1, 709/2, 431;

– k. o. Zali Log (št. k. o. 2072): 445/1, 445/2, *128/1, 
*128/2, 480/20, 480/11, 480/12, 480/16, 480/17, 480/18, 521, 
522, 520/2, 524, 543/3, *112, 526, 515, 516/1, 512/5, 512/6, 
516/2, 519, 516/3, 868/4, 512/8, 543/45, 868/4, 520/1, 862, 
479, 445/3, 470, 480/6, 480/7, 862, 480/10, 533, 480/8, 480/9, 
480/13, 480/14, 480/15, 868/1, 480/19, 482, 480/2, 480/3, 480/4, 
480/5, 862, 488, 511, 523, 489/1, 543/2, 512/1, 514, 489/2, 525, 
527, 512/4, 528, 518, 868/1, 512/7, 543/46, 543/47, 485.

(2) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi 
poplavne površine na območju suhega zadrževalnika na ze-
mljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih 
katastrskih občinah:

– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 432/1, 432/2, 427/44, 428, 
427/1, 709/1, 709/2, 431;

– k. o. Zali Log (št. k. o. 2072): 86/1, 86/2, *91, *92, 536/1, 
871/7, 90, 536/2, 538/1, 529, 92, 491, 543/8, 538/2, 93, 538/3, 
539/2, 480/1, 543/12, 483, 543/13, 95/1, 530, 95/2, 860, 88, 
480/6, 443, 540/1, 861, 44, 480/7, 532, 466, 871/1, 862, 488, 
89, 540/2, 480/10, 533, 480/8, 480/9, 543/1, 479, 468, 489/1, 
543/2, 480/13, 38, 489/2, 79/2, 525, 480/14, 527, 480/15, 439, 
871/8, 856/1, 528, 543/6, 490, 543/7, 512/5, 868/1, 79/6, 79/10, 

539/1, 492, 79/8, 470, 512/7, 480/19, 543/9, 543/11, 482, 
79/12, 94, 79/9, 543/12, 480/2, 79/13, 494, 543/46, 480/3, 440, 
0, 543/58, 496, 543/14, 480/4, 543/47, 485, 98, 480/5, 85/1.

(3) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi 
zemljišča ali dele zemljišč, na katerih se izvedejo rekonstruk-
cije, rušitve in gradnja gospodarske javne infrastrukture, s 
parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

1. območja prestavitve vodov gospodarske javne infra-
strukture:

a. telekomunikacijski vod:
– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 709/1, 425/1, 490/2, 

696/15, 733;
– k. o. Zali Log (št. k. o. 2072): 543/18, 34, 862;
b. zamenjava cevi Ø40 s škatlastim prepustom 80 × 80 cm:
– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 719/13, 719/24, 197/1, 

197/8, 198/2, 696/11, 197/4;
c. cestna razsvetljava:
– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 696/10, *96;
d. električni nizkonapetostni vod:
– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 128/1, 127, 710, 705/1, 

584/2, 583, 584/2;
– k. o. Zali Log (št. k. o. 2072): 543/18, 543/58, 541/3, 

856/1, 466, *90, 434, 436, *89, 439, 862;
e. električni srednjenapetostni vod:
– k.o. Železniki (št. k. o. 2071): 110/1, 520/1, 520/2, 519;
– k.o. Zali Log (št. k. o. 2072): 22/1, 27/1, 862, 34, 439, 

*89, 436, 434, *90, 466; 543/59, 543/18, 543/58, 541/3, 856/1, 
44, 43, 41/3, 41/2, 23/2;

f. transformatorska postaja:
– k. o. Zali Log (št. k. o. 2072): 543/18;
g. zapornice:
– k. o. Zali Log (št. k. o. 2072): 856/1, 543/59, 543/18, 

862, 34;
h. vodovod:
– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 127, 129/7, 75/4, 584/1, 

650/24, 11/16, 696/1, 665/10;
– k. o. Studeno (št. k. o. 2062): 549/1, 1649/1, 1638/1;
i. telekomunikacijski optični vodi:
– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 114/4, 114/1, 696/14, 

696/15;
j. predvidena kanalizacija:
– k.o. Železniki (št. k. o. 2071): 682/1;
– k.o. Studeno (št. k. o. 2062): 549/1, 1649/1;
2. območja odstranitve vodov gospodarske javne infra-

strukture:
a. odstranitev električnega srednjenapetostnega voda:
– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 428, 432/1;
– k. o. Zali Log (št. k. o. 2072): 44, 38, 439;
– k. o. Martinj vrh (št. k. o. 2070): 926/4, 926/1, 926/2, 

1121, 927/4, 1119, 927/1;
b. odstranitev telekomunikacijskega voda:
– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 709/1, 425/1;
c. odstranitev vodovoda:
– k. o. Železniki (št. k. o. 2071): 189/7, 189/4, 191/1, 

191/5, 696/10, *96, 719/17, *98, 719/15, 129/7, 127, 130/2, 
709/6, 118/6, 734, 118/5, 116/1, 75/4;

d. odstranitev kanalizacije:
– k. o. Studeno (št. k. o. 2062): 549/1, 1649/1.
(4) Območje državnega prostorskega načrta je določeno 

s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel 
v naravo. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz gra-
fičnega dela državnega prostorskega načrta (Prikaz območja 
državnega prostorskega načrta z načrtom parcel).

5. člen
(raba zemljišč)

Na območju državnega prostorskega načrta so glede na 
zasedbo oziroma omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje 
rabe zemljišč:

– zemljišča na območju gradnje državne ceste so obmo-
čja izključne rabe za prometno infrastrukturo, na katerih sta 
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dovoljeni le gradnja in vzdrževanje cest ter s tem povezanih 
drugih ureditev;

– zemljišča na območju gradnje zadrževalnika, nasipov 
ter urejanjem brežin in strug vodotokov so območja izključne 
rabe za vodne ureditve, na katerih sta dovoljeni le gradnja 
in vzdrževanje vodnih objektov ter s tem povezanih drugih 
ureditev;

– zemljišča na območju obstoječih in preurejenih vodoto-
kov so območja izključne rabe za vodne ureditve, na katerih so 
dovoljeni ukrepi za urejanje voda;

– zemljišča na poplavnem območju suhega zadrževalni-
ka so območja omejene rabe. Spremeni se raba na parcelah 
št. 445/1, 445/2, *128/1, *128/2, vse k. o. Zali Log, ter na delih 
parcel št. 445/3 in 470, obe k. o. Zali Log, znotraj območja dr-
žavnega prostorskega načrta; namenska raba se opredeli za 
območje kmetijskih zemljišč;

– zemljišča na območju prestavitve gospodarske javne 
infrastrukture in grajenega javnega dobra, na katerih se po 
izvedenih posegih vzpostavi prejšnje stanje, upoštevajo pa 
se pogoji omejene rabe, ki veljajo glede na vrsto gospodarske 
javne infrastrukture in grajenega javnega dobra.

IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV  
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI  

IN OBLIKOVANJA

6. člen
(obvozna cesta Železnikov)

(1) Preložitev regionalne ceste R2-403 odsek 1075 Po-
drošt–Češnjica poteka od km 7,6 s potekom po levem bregu 
Selške Sore do vklopa v traso obstoječe regionalne ceste v km 
8,6. Preložitev se izvede v dolžini 1 000 m.

(2) Vertikalni in horizontalni elementi obvozne ceste se 
projektirajo z upoštevanjem projektne hitrosti 50 km/h.

(3) Pločniki za pešce se izvedejo od začetka posega do 
K1 (na levi strani ceste) ter do km 7,8 (na desni strani ceste) in 
od K3 do konca posega (na desni strani ceste). V križišču K2 
se uredi obojestranski pločnik.

(4) Na obvozni cesti se izvedejo tri nivojska križišča: K1, 
K2 in K3.

(5) Na obvozni cesti se uredijo priključki do obstoječih 
objektov in zemljišč.

(6) Na obvozni cesti se umesti par avtobusnih postajališč.
(7) Na obvozni cesti se izvedejo naslednji objekti oziroma 

ukrepi za zaščito ob cesti:
– podporna zidova PZ1 in PZ2 na desni strani ceste;
– nadvišanje zidu PZ3 na desni strani ceste;
– podporna zidova PZ4 in PZ5 na levi strani ceste;
– objekt OZ6 na levi strani ceste – brežine se zavaruje z 

jeklenimi mrežami;
– oporni zid OZ7 na levi strani ceste;
– nadvišanje zidu PZ8 na levi strani ceste.

7. člen
(vodne ureditve)

Vodne ureditve Selške Sore za povečanje poplavne var-
nosti širšega območja Železnikov so razdeljene na dve ob-
močji:

a) območje Železnikov, na katerem so predvideni ukrepi 
za povečanje pretočnosti in izenačitev dinamične značilnosti 
rečne struge. Ureditve se delijo na štiri odseke:

– odsek od Alplesovega jezu do Domela, vključno s pre-
ureditvijo Alplesovega jezu,

– odsek od Domela do Dermotovega jezu,
– odsek od obstoječega Dermotovega jezu do izpod Do-

lenčevega jezu ter
– vplivno območje Dolenčevega jezu;
b) območje suhega zadrževalnika visokih voda Pod Sušo 

z visoko pregrado, ukrepi za zadrževanje plavin (proda in pe-
ska) v zadrževalnem prostoru ter druge spremljajoče ureditve.

8. člen
(odsek od Alplesovega jezu do Domela)

(1) Vodne ureditve obsegajo odsek od prereza S 13 do 
prereza S 52. Dolžina ureditvenega odseka je 1 100 m. Izve-
dejo se:

– poglobitev struge Selške Sore,
– izravnava padca dna struge,
– sonaravna ureditev struge,
– rekonstrukcija (znižanje) Alplesovega jezu.
(2) Sora se poglobi za 1 m, na območju Alplesovega jezu 

do 1,4 m. V prerezu S 21 in S 44 se pragova odstranita. Prag 
v prerezu S 21 se oblikuje v delno skledasti obliki.

(3) Izvede se enoten padec dna struge v nagibu 6,6 ‰. 
Oblikuje se dno širine 12 m do 14 m. Dno se utrdi s talnimi pra-
govi iz lesenih oblic, ki se dogradijo s kamnitim zavarovanjem 
na medsebojni razdalji 30 m. Pragovi se oblikujejo s plitkim 
podslapjem in znižanim osrednjim delom.

(4) Desna brežina se utrdi s skalnim zavarovanjem pod 
površino načrtovanega profila in prekrije z izkopanim materia-
lom. Brežine in prehodi v dno se oblikujejo v skledasti obliki, z 
nakloni do 1:3. Površina nad zavarovanjem se zatravi in zasadi 
z drevesnimi in grmovnimi sadikami (vrba). Prehod na poplav-
no ravnico se zaobli. Na odseku med prerezoma S 45 in S 51 
se desna brežina podbetonira z zložbo iz lomljenca v betonu.

(5) Leva brežina se izvede enako kot desna, ohranja se 
sedanja površina prereza. Pod obstoječo obrežno vegetacijo 
se čim bolj razčlenjeno vgradi skale. Posamezne večje skale 
se vgradijo na dno ob brežini tako, da skala tvori ribje zavetišče 
ali manjšo jezbico.

(6) Na odseku med prerezoma S 21 in S 30 se na zaledni 
strani dogradi visokovodni zid v višini od 0,2 m do 0,7 m.

(7) Med prerezoma S 29 in S 31 se podbetonira oba mo-
stna opornika, objekta na parceli št. 829/5, k. o. Studeno, ter 
visokovodni zid na levem bregu.

(8) Alplesov jez se delno poruši in obnovi. Poruši se ce-
lotno prelivno polje do prodnega izpusta. Prodni izpust (desna 
stena in dno na izlivu) se sanira. Prelivno polje, širine 20,3 m 
do 22 m, se izvede na novo. Izvede se znižan preliv na koti 
440,1 m nadmorske višine. Prelivno polje se izvede v dveh 
delih, in sicer območje z gibljivim prelivom (prelivno polje z za-
klopko, ki jo uravnava utež), širine 10 m in višine 1,4 m, in fiksni 
del preliva, širine 6,3 m do 8,0 m. Površina fiksnega dela jezu 
se obda z leseno oblogo (poloblice, plohi). Ob desnem boku 
jezu se izvede ribja steza z 11 prekati. Višinska razlika med 
gladinami v posameznih prekatih je 0,3 m. Globina prekata je 
0,8 m. Prehodi med prekati se izvedejo v cik-cak obliki. Prelivi 
med prekati so široki 0,4 m. Podslapje jezu se utrdi s skalami, 
ki se povežejo z betonom.

9. člen
(odsek od Domela do Dermotovega jezu)

(1) Vodne ureditve obsegajo odsek od prereza S 52 do 
prereza S 106 Dolžina ureditvenega odseka je 1 008 m. Izve-
dejo se:

– poglobitev struge Selške Sore,
– izravnava padca dna struge,
– preoblikovanje pretočnega prereza,
– izenačitev višine krone zidov,
– ureditve na dveh mostovih (most v Racovnik, most v 

Trnje).
(2) Na celotnem odseku se struga poglobi do 1 m. Na 

območju pragov so poglobitve večje.
(3) Na celotnem odseku se izvede enoten padec v nagibu 

6,6 ‰. Dno se utrdi s talnimi pragovi iz lomljenca v betonu. 
Pragovi se naredijo na mestih, kjer so že zdaj. Temeljeni so na 
1,2 m pod niveleto in široki 1 m. Na osrednjem delu se pragovi 
znižajo v višini 20 cm in širine 4 m za prehod ribjega življa.

(4) Na celotnem odseku se preoblikuje pretočni prerez. 
Ob podpornih zidovih se izvede podbetoniranje minimalne 
širine od 1 m do 1,5 m. V terasi ob obeh zidovih se izvede dvo-
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stranski potek fekalne kanalizacije. Na mestih, kjer so jaški, se 
terasa razširi na širino do 2 m. Terasa se temelji vsaj 1 m pod 
načrtovanim dnom. Površina terase se izvede iz lomljenca v 
betonu. Na razdalji 30 m se v terasi naredijo vsaj 0,5 m globoke 
in prav toliko visoke bočne odprtine, namenjene ribjim zave-
tiščem. Na gorvodni strani ribjega zavetišča se vgradi večja 
skala, ki sega v poglobljen del pretočnega prereza.

(5) Na levem bregu med prerezoma S 96 in S 98 se ob-
stoječi zidovi dvignejo. Izvede se obložni zid na vodni strani.

(6) Temelji obstoječega obokanega mostu v Racovnik 
se podbetonirajo do globine 1,5 m pod koto dna Sore. Most 
prevaja pretoke s stoletno povratno dobo z varnostnim nadvi-
šanjem 98 cm.

(7) Stari most v Trnje se podre in nadomesti z novim, 
ki ohranja oblikovne značilnosti obstoječega. Zgradi se most 
širine 3,5 m z obojestransko kamnito ograjo debeline 0,3 m 
in višine 0,8 m. Svetla višina mostne odprtine v temenu loka 
je 4,2 m, razpetina loka znaša 11,70 m. Most prevaja pretoke 
s stoletno povratno dobo z varnostnim nadvišanjem 126 cm. 
Vozišče se asfaltira. Vidni deli mostu se izvedejo v kamnu.

10. člen
(odsek od obstoječega Dermotovega jezu  

do izpod Dolenčevega jezu)
(1) Vodne ureditve obsegajo odsek od prereza S 106 

do prereza S 156. Dolžina ureditvenega odseka je 1 155 m. 
Izvede se:

– gradnja novega mostu v Ovčjo vas in začasna obvozna 
cesta,

– porušitev obstoječega Dermotovega jezu in gradnja 
novega na novem mestu,

– poglobitev struge Selške Sore,
– izravnava padca dna struge,
– gradnja opornih zidov ob desnem bregu,
– obrežna zavarovanja,
– podaljšanje mlinščice in
– ureditev hudournika 1 in hudournika 2.
(2) V prerezu S 111 se most v Ovčjo vas odstrani in zgra-

di novi na istem mestu, širine 8,4 m z obojestransko jekleno 
vroče cinkano ograjo za pešce višine 1,2 m. Svetla pravokotna 
razpetina mostu je 19 m, svetla višina pa od 4,1 m do 4,4 m. 
Most prevaja pretoke s stoletno povratno dobo z varnostnim 
nadvišanjem 143 cm. Vozišče se asfaltira.

(3) Ob mlinščici se zgradi začasna obvozna cesta širine 
5 m v skupni dolžini 350 m. Načrtovana projektna hitrost je 
30 km/h z lokalnimi omejitvami. Med gradnjo je mlinščica suha. 
Po končani gradnji se začasna cesta v delu, ki poteka po ka-
nalu mlinščice, odstrani. Vzpostavi se prvotno stanje, v delu, ki 
poteka po obstoječi cesti, pa ostane.

(4) Obstoječ Dermotov jez v prerezu S 110 se poruši do 
podlage.

(5) Na celotnem odseku se struga poglobi do 3,8 m. V 
prerezu S 111 se izvede poglobitev od 2,6 m do 2,8 m, v prere-
zu S 127 pa od 1,2 m do 1,7 m. Oblikuje se dno širine 11 m med 
terasami, zunanja širina, vključno s podestoma, pa znaša 15 m.

(6) Na celotnem odseku se izvede enoten padec v nagibu 
9,7 ‰. Dno se utrdi s talnimi pragovi iz lomljenca v betonu. Pra-
govi se naredijo na medsebojni razdalji 25 m, temeljeni 1,2 m 
pod dnom in široki 1 m. Na osrednjem delu pragov se izvede 
znižanje 20 cm in širine 4 m za prehod ribjega življa.

(7) Ob desnem bregu Selške Sore se od prereza S 107 
do S 122 postavi oporni zid iz armiranega betona v debelini 
konstrukcije 0,5 m. Zid je temeljen z linijskim temeljem širine 
od 1,8 m do 2,5 m. Na vidni strani se obloži z delno klesanim 
lomljencem. Ob vznožju zidu se naredi terasa 1 m nad dnom 
Sore, širine od 1,3 m do 1,5 m, v katero se vgradijo odprtine 
za ribja zavetišča, ki se na gorvodni strani dodatno zaščitijo s 
skalami večjih dimenzij.

(8) Desna brežina nad novim Dermotovim jezom se za-
varuje:

– od S 122 do S 127 z oblogo iz skal, ki se na stiku z dnom 
zložijo v obliki odbijačev (skalnih jezbic);

– od S 127 do S 135 + 10 m z oblogo iz lomljenca v 
betonu, ki se sidra v skalno podlago. Oblikovanje zložbe se 
prilagodi nagibu pobočja in stabilnosti pobočja nad zložbo;

– od S 135 do S 145 z oblogo iz skal;
– od S 145 do S 146 z oblogo iz lomljenca v betonu;
– ob vznožju brežine od S 146 do S 148 s skalami;
– od S 148 + 15 m do S 150 z oblogo iz lomljenca v 

betonu;
– od S 142 do S 145; desna polovica dna se izvede 0,5 m 

višje kot leva polovica dna. Stik obeh teras je iz lomljenca v 
betonu.

(9) V prerezu S 139 se izliv hudournika prilagodi novo 
oblikovani brežini.

(10) Na levem bregu med S 147 in S 150 se zid oziroma 
nasip obloži z lomljencem v betonu. Nad prerezom S 150 se 
nasip prestavi proti severu in zviša. Vznožje brežine se zava-
ruje s skalami.

(11) Ob podpornem zidu obvoznice, od prereza S 107 do 
S 142, se ob vznožju zidu naredi terasa iz lomljenca v betonu 
širine 2 m. V teraso se vgradijo odprtine za ribja zavetišča.

(12) V prerezu S 122 se zgradi nov Dermotov jez. Preliv 
(fiksni del) jezu se izvede na koti 461,3 m nadmorske višine, 
širine 8,8 m. Osnovna konstrukcija se izvede iz lomljenca v 
betonu. Zunanjost jezu se obleče v lesene poloblice. Preliv se 
izvede v nagibu 1:20. Ob usedalniku oziroma pod bočnim od-
vzemom v mlinščico se izvede prodni izpust širine 4 m. Prodni 
izpust se opremi z loputasto zapornico višine 0,8 m. Ob levem 
boku se izvede ribja steza s tremi prekati, višinske razlike po 
največ 0,3 m. Posamezen prekat je širok in dolg 2 m, globina 
prekata pod nastavljivim prelivnim robom je 0,8 m. Prelivi med 
prekati so široki 0,4 m. Ribja steza se prekrije s kovinsko re-
šetko. Vtok in iztok se izvedeta bočno na tok Sore. Na vtočni 
strani se doda tanjšo steno pod kotom 45° na tok Sore, da se 
prepreči vtok proda v ribjo stezo.

(13) V prerezu od S 122 do S 109 se mlinščica podaljša v 
dolžini 316 m. Normalni profil mlinščice se izvede v pravokotni 
obliki z dnom širine 3 m in višine 1,3 m. Mlinščica se izvede 
tik za desnim obrežnim zidom, vzporedno s katerim se izvede 
nižji zid višine od 1,7 m do 2 m, ki se temelji z 1,2 m širokim 
temeljem, 1 m pod dnom Sore. Debelina zidu je 0,5 m.

(14) Na novi mlinščici se naredita dva usedalnika:
– zgornji usedalnik, ki je z bočnim prelivom dolg 23,3 m, 

od tega je bočni preliv vtoka dolg 15 m. Bočni preliv se izvede 
na koti 461 m nadmorske višine. Zgornji usedalnik se izvede s 
poševnim dnom proti strugi Selške Sore. Širok je 3 m in visok 
do 3 m. Vrh usedalnika se izvede na koti 463 m nadmorske 
višine. Iz usedalnika se izvedeta dva izpusta, in sicer iztok v 
mlinščico dimenzij b/h = 3/1,2 m in prodni izpust nazaj v Soro 
dimenzij b/h = 3/3 m. Oba izpusta sta opremljena s tablasto 
zapornico na ročni pogon. Za dostop do pogona se izvede 
montažna kovinska konstrukcija z lesenimi podnicami;

– spodnji usedalnik je dolg 30,8 m. Tlorisna širina se 
spreminja iz b = 3 m na b = 5,3 m na priključku. Globina use-
dalnika je od 1,2 m do 2,5 m. Prodni izpust v Soro se izvede 
pred priključkom na obstoječ vtok v mlinščico. Izpust se opremi 
s tablasto zapornico.

(15) Ob mlinščici se postavi 1 m visoka ograja, ki prepre-
čuje padec v mlinščico ali strugo Selške Sore.

(16) Nad prerezom S 113 se izvede prehod Prednje 
Smoleve čez mlinščico na koti 461,4 m nadmorske višine. 
Prehod se izvede kot armirano betonska konstrukcija trapezne 
oblike, z dnom širine 2,5 m in višino krila 1 m. Krila se izvedejo 
v nagibu 2:1. Debelina konstrukcije z oblogo je 0,4 m. Tik nad 
prečkanjem Smoleve se na levem boku mlinščice izvede 5 m 
dolg bočni preliv, na koti 461,1 m nadmorske višine.

(17) Na hudourniku 1 se izvedejo naslednja dela:
– struga v prerezu H1_5 in H1_6 se očisti, na podlagi pro-

jektantskega nadzora se določi, ali je treba preliva obeh pragov 
sanirati. V primeru sanacije se izvedeta nova preliva na obeh 
pragovih iz lomljenca v betonu. Kote prelivov se ohranijo na 
obstoječih kotah. Podslapji obeh pragov se utrdita z oblogo iz 
lomljenca v betonu, na odseku 5 m dolvodno od obeh pragov;
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– od prereza H1_5 do prereza H1_3 se dno in brežina 
struge obloži z lomljencem. Izvede se struga širine 1 m v dnu in 
brežine v naklonu 1:1,5. Strugo se na prepust v prerezu H1_3 
priključi čim bolj pravokotno;

– dno prepusta med prerezoma H1_3 in H1_2 se obloži 
z lomljencem v betonu skupne debeline 0,4 m. Obstoječe dno 
se očisti in poglobi na dolvodnem robu. Pod prepustom se ure-
ditev struge naveže na ureditve v sklopu ureditve Dolenčevega 
jezu. Prepust prevaja pretoke s stoletno povratno dobo brez 
varnostnega nadvišanja.

(18) Na hudourniku 2 se od prereza H2_1 do izliva v Soro 
obstoječa cev zamenja s pravokotnim prekritjem B × H = 80 cm 
× 80 cm. Prekritje prevaja pretoke s stoletno povratno dobo z 
varnostnim nadvišanjem 20 cm. Na zračni strani zidu ob Sori 
se izvede dvojni jašek 2 × 1,5 m × 1,5 m. Jašek tik ob zidu se 
opremi s protipovratno loputo. Izliv hudournika 2 od jaška skozi 
zid v Soro se zamenja s cevjo Φ100 cm. Kota dna izpusta se 
izvede na sedanji koti, izlivni del cevi se položi v čim ostrejšem 
kotu glede na vzdolžno os Sore.

(19) Med prerezoma S 19 in S 20 se naredi drenažni 
zajem pobočnega izvira in se ga spelje pod novo mlinščico v 
strugo Selške Sore.

(20) V km 1,9 + 68 (km Selške Sore) se naredi grbina 
na obstoječi regionalni cesti (po tehnični specifikaciji za ceste 
03.800) in uredi izpust skozi obstoječo ograjo v Soro.

(21) V km 8,5 + 76 (km obvozne ceste Železniki) se 
izvede znižan robnik hodnika za pešce na koto desnega roba 
vozišča v dolžini 3 m. Hodnik za pešce se izvede s prečnim 
sklonom 2 %, s padcem proti Selški Sori (skupna dolžina iz-
pusta je 5 m).

11. člen
(območje Dolenčevega jezu)

(1) Med prerezoma S 156 in S 161 se naredi zadrževalnik 
proda 4, ki je zasnovan s poglobitvijo in širitvijo struge Sore. 
Poglobitev se izvede do kote 467,5 m nadmorske višine, širitev 
struge ob normalnih vodostajih je od 25 do 30 m. Prostornina 
zadrževalnika proda je 3 600 m3 do 4 000 m3. Desna brežina se 
na območju stalne gladine utrdi s skalami. Gorvodni zaključek 
se izvede v obliki skalne drče, ki se sidrajo z lesenimi piloti. Na-
gib drče je 1:3, ob desnem boku se izvede v še bolj položnem 
nagibu (1:6). Oblikujejo se tolmuni za prehod vodnega življa.

(2) Obstoječ Dolenčev jez se preuredi. Ohrani se bočna 
oblika, ki prehaja v zaokrožen del ob desnem robu. Celotna 
konstrukcije ima tlorisno obliko zrcalne slike črke J. Osrednji del 
jezu se izvede kot masivni del iz betona, ki se mu doda do 30 % 
skal. Jez je širok 3,8 m. Kota preliva je na 469,1 m nadmorske 
višine. Zgornji del jezu se izvede iz plohov debeline 0,1 m, ki 
se na zgornjem robu zaščitijo z deblom. Čelna stran preliva 
se obdela z debli. Jez se izvede v izgledu starega kaštnega 
jezu. Na jezu sta ob desnem in levem boku predvideni dve nižji 
prelivni polji. Preliv ob desnem boku je poglobljen za 0,3 m, 
vtok na preliv pa je na koti 468,95 m nadmorske višine. Preliv 
je širok 3,7 m na spodnji strani in 5 m na zgornji strani, obloži 
se s poloblicami. Ob levem boku se izvede preliv tik ob drči. 
Globina preliva je 0,5 m. Na gorvodni strani je priprt s tramovi 
do kote jezu 469,10 m nadmorske višine.

(3) Ob levem boku jezu se naredi drča iz skal v betonu. 
Poševna dolžina drče je 23,5 m, širina 4 m. V drči se oblikuje 
pet tolmunov globine vsaj 0,5 m. Prelivne višine med posa-
meznimi tolmuni so 0,3 m. Vtok v zgornji tolmun je omejen s 
prelivom na koti 468,8 m nadmorske višine. Na tej koti se iz 
skal oblikuje prelive v največ polovični širini drče. Poglobljeni 
deli prelivov med posameznimi tolmuni so široki do 80 cm. Drča 
se v celoti izvede iz skal v betonu. Bočna stena drče se izvede 
iz armiranega betona, ki se na vidni strani obloži s skalami.

(4) Med drčo in levim bokom sedanjega jezu se naredi 
ploščad na koti 470,1 m nadmorske višine, ki se spušča vzpo-
redno z drčo. Površina ploščadi se oblikuje v obliki štirih stopnic 
z višinsko razliko 0,5 m (širina stopnice je 0,8 m). Ploščad je iz 
lomljenca, položenega v armirani beton.

(5) Ob levem boku današnjega jezu se preuredi izlivni 
odsek hudournika 1. Ureditev se izvede na odseku od prepusta 
na sprehajalni poti do novega izliva v Soro. Dno hudournika se 
izvede v širini 4 m in se utrdi s tremi lesenimi pragovi in srednje 
gladko oblogo dna. Desna brežina se obloži s poravnanimi ska-
lami. Leva brežina se delno zasuje. Spodnji del brežine se utrdi 
s skalami, zgornji del pa humusira in zatravi. Širina obloge je 
do 2 m. Iztok v Soro se oblikuje preko 0,3 m visokega pragu, ki 
je izveden v podaljšku stene drče. Tik pod izlivom je predviden 
odbijač iz skal v betonu.

(6) Med zadrževalnikom proda 4 in regionalno cesto Če-
šnjica–Podrošt se naredi visokovodni nasip, ki se začne prečno 
na dolino v prerezu S 164, prečka regionalno cesto, se pri 
prerezu S 163 obrne in poteka vzporedno z regionalno cesto 
do izpod Dolenčevega jezu. Kota krone nasipa pri prerezu S 
164 je 474 m nadmorske višine in pri Dolenčevem jezu 472,5 m 
nadmorske višine. Krona nasipa je utrjena in široka 3 m, bre-
žine se izvedejo v nagibu 1:2 ali bolj položno. Dolžina nasipa 
je 282 m. Prek krone nasipa se uredi dostop za praznjenje 
zadrževalnika proda.

(7) Deviacija 4: prestavi se regionalna cesta R2-403/1075 
Podrošt–Češnjica v dolžini 200 m. Normalni prečni prerez je 
8 m. Cesta se spelje čez visokovodni nasip in se nato priključi 
na obstoječo regionalno cesto.

12. člen
(ureditve na širšem območju suhega zadrževalnika  

Pod Sušo)
(1) Pregrada suhega zadrževalnika Pod Sušo v prerezu 

S 240 je zasnovana kot nasuta pregrada. Os pregrade je pra-
vokotna na tok Sore. Elementi pregrade so:

– višina pregrade 20 m,
– krona pregrade na koti 512 m nadmorske višine,
– širina krone 5 m,
– dolžina krone 80 m,
– brežine v naklonu 1:2, z vmesnimi bermami širine 3 m 

na vsakih 6 m višine,
– varnostna višina krone nad gladino vode v zajezitvi 1 m,
– prostornina pregrade 40 700 m3 in
– prostornina zadrževalnika 1 mio m3.
(2) Objekti in naprave na pregradi suhega zadrževalnika 

Pod Sušo so:
– talni izpust širine 2 × 5,5 m in višine 4,5 m na začetku ter 

višine 5,5 m na koncu izpusta z dvema tablastima zapornicama 
ter grobo rešetko z odprtino na vtoku;

– visokovodni preliv dolžine 25 m in višine 5,9 m z za-
klopko 25 m × 4 m;

– skupno podslapje za talni izpust in preliv, urejeno kot 
naravna kotanja, zaščitena s težkim skalometom;

– komandni prostor, ki se umesti ob desnem robu preliva, 
kjer se izvede komora za namestitev hidravličnega agregata za 
pogon servomotorjev zapornic, naprav za napajanje z električ-
no energijo, krmiljenje in nadzor ter telekomunikacije, z monta-
žno odprtino v stropu, pokrito z demontažno streho. Komora je 
armiranobetonska konstrukcija, ki je hidro in toplotno izolirana 
ter na vidnih površinah obložena s polobdelanim kamnom;

– prehod za vodne organizme, ki se uredi tako, da se 
levi del talnega izpusta v celotni dolžini poglobi v trapezni 
obliki globine 0,5 m in širine dna 1,5 m, z naklonom brežin 1:2. 
Poglobitev je obložena s kamnom v betonu. Izvedejo se delne 
prečne pregrade, ki ustvarjajo prekate z mirnejšo vodo (prosti 
prerez prekata je 0,75 m). Poglobitev oziroma prehod se izvede 
skozi celotno podslapje.

(3) Na širšem območju suhega zadrževalnika Pod Sušo 
so predvidene naslednje deviacije:

– deviacija 1 zaradi prestavitve regionalne ceste R2-
403/1075 Podrošt–Češnjica v skupni dolžini 900 m. Normalni 
prečni prerez je 8 m. Deviacija prečka pregrado z mostom. 
Na preloženo regionalno cesto se priključujeta gorvodno in 
dolvodno od pregrade dostopni poti do pregrade (deviacija 2 
in deviacija 3);
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– deviacija 2 zaradi prestavitve regionalne ceste 
R2-403/1075 Podrošt–Češnjica v skupni dolžini 300 m;

– deviacija 3 zaradi gradnje dostopne ceste do pregrade 
v dolžini 270 m. Normalni prečni prerez je 6 m.

(4) Na deviaciji 1 se zgradi most čez pregrado dolžine 
70,5 m in širine 10,6 m. Zasnovan je kot armiranobetonska 
ločna konstrukcija, s svetlim razponom 67,5 m. Na mostu so 
predvideni štirje požiralniki za odvod padavinske vode. Name-
ščeni so ob nižjem, levem robniku.

(5) Obstoječe znamenje svetih Treh kraljev se prestavi ob 
cesti Petrovo Brdo–Škofja Loka v smeri Zalega Loga, v križišče 
z dostopno potjo do cerkve Marije Device Lavretanske.

13. člen
(vodne ureditve na območje suhega zadrževalnika)
(1) Od prereza S 243 do prereza S 277 se izvedejo:
– trije zadrževalniki proda ter
– prestavitev Sore v dolžini 285 m.
(2) V krivini, pred vtokom v talni izpust skozi pregrado, 

se naredi zadrževalnik proda 1, dolžine 60 m, širine od 25 m 
do 40 m, z dnom na koti 491 m nadmorske višine (vtok v talni 
izpust je na koti 492,4 m nadmorske višine). Brežine se utrdijo 
s kamnito oblogo. Nad zadrževalnikom proda 1 se naredi za-
drževalnik proda 2, dolžine 60 m, širine 25 m, z dnom na koti 
492,2 m nadmorske višine. Prostornina obeh zadrževalnikov 
proda je več kot 5 000 m3.

(3) Prag med obema zadrževalnikoma proda se izvede 
v ločni obliki na koti 493,8 m nadmorske višine. Širina krone 
preliva je 2 m, z nagibom 1:2. Prag se sidra z lesnimi piloti pod 
koto stalne gladine, ki bo na koti vtoka v talni izpust. Na enak 
način se izvede zgornji prag pod prerezom S 248, s krono na 
koti dna Sore (494,5 m nadmorske višine).

(4) Med prerezoma S 248 in S 249 se naredi prehod iz 
razširjenega dela v normalno širino 15 m. Teren na desnem 
bregu na območju vtoka se nasuje v položnem naklonu proti 
pregradi. Manjši potok oziroma izviri, ki potekajo mimo streli-
šča, se preusmerijo proti vtoku v talni izpust. Dostop v zadrže-
valnika proda se izvede z rampo v prerezu S 248.

(5) Odsek Sore nad zadrževalnikoma proda se izvede v 
nagibu 8,8 ‰. Brežine se utrdijo s kamnito zložbo. Konkavna 
stran se utrdi z jezbicami iz lomljenca v betonu, na medsebojni 
razdalji 20 m. Temelj se betonira vsaj 1,5 m pod dnom Sore, 
vidni del jezbice se izvede iz velikih skal z globokimi fugami. 
Na konveksni strani se jezbice razporedijo na vsakih 40 m. 
Območje med zavarovanjem se zasadi s potaknjenci sadik ob-
vodne vegetacije. Pri prerezu S 250 se obnovi dostop v strugo 
(rampa). Brv v prerezu S 249 se utrdi z jezbico.

(6) V prerezu S 251 se izlivni del hudournika utrdi s ska-
lami v dolžini 16 m. Dno se oblikuje v širini 1,5 m.

(7) Med prerezoma S 270 in S 277 se naredi zadrževalnik 
proda 3, dolžine 110 m, največje širine 22 m, z dnom na koti 
500 m nadmorske višine. Prostornina zadrževalnika proda 
3 znaša 3 000 m3. Spodnji prelivni prag iz skal se izvede na 
koti 501 m nadmorske višine, zgornji prag na koti 502,4 m 
nadmorske višine. Pragova se oblikujeta na enak način, kot 
pri zadrževalnikih proda 1 in 2. Leva brežina se utrdi s skalami 
in jezbicami iz lomljenca v betonu. Desna brežina se utrdi s 
kamnitim zavarovanjem. Med zavarovanje se potaknejo sadi-
ke obvodne vegetacije. Pri prerezu S 272 se izvede dostop v 
strugo (rampa).

14. člen
(vodenje in upravljanje zadrževalnika Pod Sušo)

(1) Upravljanje zapornic poteka iz območnega centra 
vodenja. Za upravljanje se izdelajo obratovalna navodila.

(2) Območni center vodenja ima opremo za zbiranje in 
obdelavo podatkov ter opremo za daljinsko upravljanje zapor-
nic. Prenos podatkov je preko obstoječega in načrtovanega 
žičnega in brezžičnega elektronsko komunikacijskega omrežja.

(3) Merske postaje pretokov so:
– na Selški Sori v prerezu vodomerne postaje Železniki 

(obstoječa), v prerezu pod vtokom Plenšaka, v prerezu pod 
pregrado, v prerezu nad izlivom Davče;

– v zadrževalnem prostoru zadrževalnika (mersko mesto 
za meritev gladin) in

– na Davči na izlivnem odseku.
(4) Merske postaje imajo opremo za osnovno in rezervno 

napajanje z električno energijo in za zbiranje, obdelavo in pre-
nos podatkov preko obstoječega in načrtovanega žičnega in 
brezžičnega elektronsko komunikacijskega omrežja.

(5) Lokalni centri vodenja so v objektih za upravljanje 
zapornic, na vseh vtočnih, iztočnih in pretočnih objektih zadr-
ževalnika.

(6) Lokalni centri vodenja imajo opremo za osnovno in 
rezervno napajanje z električno energijo ter opremo za zbira-
nje, obdelavo in prenos podatkov preko obstoječega in načrto-
vanega žičnega in brezžičnega elektronsko komunikacijskega 
omrežja.

(7) Na cesti R2-403/1075 Podrošt–Češnjica in cesti RT 
7302 Zali Log–Davča se postavi opozorilna signalizacija za 
obveščanje prebivalstva ob visokih vodah.

15. člen
(ureditev ceste v zadrževalnem prostoru)

(1) Na celotnem območju zajezitve od zadrževalnika 
proti Zalemu Logu se izvede rekonstrukcija regionalne ceste 
R2-403/1075 Podrošt–Češnjica.

(2) Rekonstrukcija se izvede po varianti ceste B1, v skla-
du s »Projektom Ureditev Selške Sore za zagotavljanje poplav-
ne varnosti širšega območja Železnikov, Ureditev regionalne 
ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica IDZ, Številka projekta: 
C54-FR/10, Lineal, d. o. o., julij 2012«.

(3) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje zagotovi projektno 
dokumentacijo za izvedbo in je tudi investitor rekonstrukcije 
ceste z vsemi potrebnimi spremljajočimi ureditvami na nave-
denem območju zajezitve.

16. člen
(pogoji za krajinskoarhitekturno in arhitekturno oblikovanje)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta se ohra-
nja vsa drevesna in grmovna vegetacija, katere odstranitev 
zaradi izvedbe načrtovanih ureditev ni nujna.

(2) Vse z gradnjo prizadete površine se krajinskoarhi-
tekturno uredi. Krajinske ureditve se natančneje obdelajo v 
projektni dokumentaciji, v načrtu krajinske arhitekture. Vnos 
tujerodnih rastlinskih vrst ni dovoljen.

(3) Gradbeno-tehnični ukrepi se v odprtem prostoru iz-
vedejo z uporabo krajevno značilnega naravnega materiala.

(4) Zgornje brežine vodotokov se zasadijo s krajevno 
značilnimi vrstami drevesne in grmovne vegetacije.

(5) Ohranjajo se pogledi na objekte kulturne dediščine in 
odprt prostor. Na ravninskih območjih se zasaditev izvede le 
na stikih z obstoječimi gozdnimi in poselitvenimi površinami, 
ob protipoplavnem nasipu in ob regulacijah vodotokov. Živice 
se oblikujejo iz raznovrstnih rastlin, tako da delujejo višinsko in 
tlorisno razgibano v prostoru.

(6) Pri sanacijah se upoštevajo naslednji pogoji:
– pri sanaciji gozdnega roba se poseka gozda izvede na 

razdalji 5 m od roba posega v prostor, v celotni širini posega. 
Nov gozdni rob se oblikuje stopničasto, njegova stabilnost se 
zagotavlja z izvajanjem gozdno gojitvenih ukrepov;

– ob širitvah in prestavitvi struge Selške Sore ter regula-
cijah potokov se ponovno vzpostavi pas obvodne vegetacije s 
krajevno značilnimi grmovno drevesnimi vrstami;

– visokovodni nasip se zasadi z drevesno grmovno živico, 
brežine se zatravijo;

– površine ob križiščih nove obvoznice se intenzivno 
zasadijo, pri čemer se zagotovi preglednost, preostale breži-
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ne cestnega telesa se zatravijo in zasadijo v skladu z drugo 
točko tega člena. Ob zidovih ob Sori se zasadijo popenjavke. 
Uporabljajo se rastlinske vrste, ki so prilagojene pričakovanim 
rastiščnim razmeram;

– opuščena zemljišča prometnic in odstranjenih objektov 
se reliefno preoblikujejo glede na značilnosti naravnega terena 
in zasadijo v skladu z rabo sosednjih zemljišč.

(7) Relief se oblikuje z vertikalnim zaokroževanjem kon-
kavne in konveksne krivine brežin ter ustreznim oblikovanjem 
prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječ relief. Terase 
pregrade se izvedejo z blagimi nakloni.

(8) Pred začetkom del se pred poškodbami zaščitijo goz-
dni rob, živice in posamezna drevesa.

(9) Zasajanje se izvaja sočasno z zaključevanjem posa-
meznih etap (odsekov) gradnje. Zasaditev se redno vzdržuje s 
strani pristojnega upravljavca prostora.

(10) Cesta s cestno opremo se oblikuje v skladu z urbano 
in krajinsko podobo prostora, s posebnim poudarkom na obli-
kovanju prostora starega trškega jedra Železnikov.

17. člen
(rušitve objektov)

(1) Zaradi izvedbe vodnih ureditev se poruši stanovanjski 
objekt R1 s pripadajočimi gospodarskimi poslopji na zemljiščih 
parcelnih številk *128/1, *128/2, 445/2, 445/3 in 470, k. o. Zali 
Log.

(2) Zaradi izvedbe ureditev obvoznice Železnikov se po-
rušijo naslednji objekti:

– pomožni objekt R2 (garaža) na parcelah št. 134/8 in 
134/5, k. o. Železniki,

– prizidek stanovanjskega objekta R3 (garaže) na parceli 
št. 128/2, k. o. Železniki,

– pomožni objekt R4 (drvarnica) na parceli št. 128/3, k. o. 
Železniki,

– prizidek stanovanjskega objekta R5 s pripadajočimi po-
možnimi objekti na parcelah št. 129/6 in 129/8, k. o. Železniki,

– prizidek ob stanovanjskem objektu R6 s pripadajočimi 
gospodarskimi in pomožnimi objekti na parceli št. 116/4, k. o. 
Železniki,

– stanovanjski objekt R7 na parceli št. 86/6, k. o. Žele-
zniki,

– del stanovanjskega objekta R8 na parceli št. 78, k. o. 
Železniki.

(3) Zaradi izvedbe ureditev obvoznice Železnikov se od-
kupijo naslednji objekti, katerim se spremeni namembnost:

– stanovanjska hiša SN1 na parcelah št. 128/2 in 128/4, 
k. o. Železniki,

– stanovanjska hiša SN2 s pokrito teraso in nadstrešnico 
na parceli št. 129/4, k. o. Železniki,

– stanovanjski objekt SN3 na parceli št. 86/6, k. o. Že-
lezniki.

(4) Med gradnjo pregrade se poruši obstoječ most čez 
Soro na cesti Petrovo Brdo–Škofja Loka.

18. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ter vzdrževalna 

dela v javno korist)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta je dovolje-

na postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ter je mogoče 
opravljanje vzdrževalnih del v skladu s predpisi, ki urejajo vrsto 
objektov glede na zahtevnost.

(2) Dovoljeni posegi ne smejo poslabšati ali spreminjati 
vodnega režima.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, na 
območjih kulturne dediščine, območjih, pomembnih za ohra-
njanje narave, vodnih, priobalnih in poplavnih zemljišč ter na 
vplivnem območju zadrževalnika Pod Sušo gradnja enostavnih 
in nezahtevnih objektov ni dovoljena.

V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV 
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE  

IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA 
PROSTORSKIH UREDITEV NANJE

19. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi  

in grajenem javnem dobru)
(1) Prestavitev gravitacijskih kanalov ne sme poslabšati 

obstoječe hidravlične razmere v kanalih.
(2) Pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infra-

struktura zakoliči na kraju samem.
(3) Infrastruktura se ne sme prestavljati na območja kul-

turne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena 
tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine.

20. člen
(vodovod)

(1) Zaradi vodnih ureditev se zgradi, prestavi ali zaščiti 
naslednje vodovodno omrežje:

– A: obstoječi cevovod AC DN 80 se nadomesti z NL DN 
150; obstoječi PVC d 225 se nadomesti z NL DN 300. Pod 
predvidenim dnom struge Sore se vgradi obbetonirana zaščitna 
cev DN 500 za cev NL DN 300 in obbetonirana zaščitna cev 
DN 300 za cev NL DN 150. Teme zaščitne cevi bo v primeru 
prostega korita 1,20 m pod koto dna struge;

– B: na mestu prečkanja Sore se obstoječi cevovod na-
domesti z novim NL DN 150; pod dno struge se vgradi obbeto-
nirana zaščitna cev DN 300;

– D: na mestu prečkanja Sore se obstoječi cevovod na-
domesti z novim NL DN 150; pod dno struge se vgradi obbeto-
nirana zaščitna cev DN 300;

– E: na dolvodno stran mostne konstrukcije mostu v Ovčjo 
vas se vgradi cevovod NL DN 300.

(2) Zaradi ureditev obvozne ceste Železnikov (od km ob-
voznice 7,6 + 6 do km obvoznice 8,5 + 9) se obstoječi vodovod 
DN 200 nadomesti s cevovodom iz ductilne litine DN 300 m. 
Na mostu v Ovčjo vas se pritrdi na dolvodni strani, pod konzolo 
hodnika za pešce.

21. člen
(kanalizacija)

(1) Zaradi vodnih ureditev se preuredijo kanalizacijski 
cevovodi, ki potekajo v strugi Selške Sore. Obstoječi kanal se 
odstrani, ob zidovih struge se naredita do 1,5 m široki terasi, 
pod katerima se zgradi prestavljena kanalizacija. Nova kanala 
potekata vsak po svoji strani, nanju pa se prevežejo obstoječi in 
predvideni sekundarni priklopi. Na kanalu desni breg se izvede 
črpališče, iz katerega se voda pod strugo prečrpava v kanal levi 
breg. Na koncu trase pri Domelu se oba kanala priključita na 
obstoječ kanal. Velikost profilov kanalov so od DN 250 mm do 
DN 400 mm ter tlačnega voda 160 mm.

(2) Zaradi ureditev obvozne ceste Železnikov se zgradi, 
prestavi ali zaščiti naslednje kanalizacijsko omrežje (v nadalj-
njem besedilu: FK):

– FK1: na mestu obstoječega fekalnega jaška FJ1 se 
naredi nov razbremenilnik, skozi katerega se odvede 2 x sušni 
odtok. Na odtočni kanal se vgradi protipovratna loputa;

– FK2 in fekalni jašek FJ 2c – 2b: zgradi se nov revizijski 
jašek 2b, od novega 2b se izvede nov kanal za odvod fekalnih 
odplak iz objekta Na Plavžu 13;

– FK3 in fekalni jašek FJ16 – 21: obstoječe revizijske 
jaške fekalnega kanala se predela, tako, da so njihovi pokrovi 
v osi voznega pasu. Del obstoječega fekalnega jaška se poruši 
in vgradi nov fekalni jašek (6 kosov);

– FK4 in fekalni jašek FJ22 – 23: v pločniku desno se 
vgradi nov fekalni kanal, po katerem se kanalizacija naveže na 
objekte z desne brežine Selške Sore. Navezava se izvede z 
obešanjem kanala na obstoječ most.
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22. člen
(elektroenergetski vodi)

(1) Zaradi vodnih ureditev se zgradi, prestavi ali zaščiti 
naslednje elektroenergetske vode (v nadaljnjem besedilu: E):

– E1: postavi se zatezno oporišče betonskega droga ali 
lesenega A droga. Izvede se prehod iz 20 kilovoltnega kablo-
voda v obstoječ daljnovod;

– E2: demontira se 20 kilovoltni daljnovod med E1 in ob-
stoječo jamborsko transformatorsko postajo. Transformatorska 
postaja se opremi s progovnim ločilnikom;

– E3: izvede se zemeljsko napajanje zapornic iz pro-
stostoječe omare pri nadomestni transformatorski postaji (v 
nadaljnjem besedilu: TP) 0504 Zali Log jambor;

– E4: zidana TP Zali Log se poruši. Izvedejo se kabelske 
povezave na nadomestno TP Zali Log;

– E4a: izvede se kabelska povezava na nadomestno TP 
Zali Log;

– E5: postavi se nadomestna TP Zali Log. Poleg se po-
stavi merilno omaro za napajanje zapornic;

– E6: izvede se zemeljsko napajanje zapornic iz prosto-
stoječe omare pri nadomestni TP Zali Log;

– E7: postavi se TP Zadrževalnik. Napajanje električne 
opreme zadrževalnika;

– E8: postavi se nova merilna omara Zadrževalnik;
– E9: izvede se zemeljsko napajanje zapornice iz omare 

Zadrževalnik;
– E10: izvede se napajanje nove TP Zadrževalnik in 

pokablitev obstoječega 20 kilovoltnega daljnovoda med E10, 
TP Zali Log in obstoječe TP Zali Log jamborska, na skrajnem 
zahodnem delu območja urejanja. Zgradi se kablovod od nove 
TP Zadrževalnik do točke E10a;

– E11: izvede se zemeljsko napajanje opozorilne table iz 
prostostoječe omare Dolenc;

– E12: na konstrukcijo mostu se pritrdijo energetski kabli, 
ki so uvlečeni v zaščitne cevi;

– E13: drog se s področja urejanja cestišča umakne;
– E14: srednje napetostni kabelski vod se poglobi;
– E15: preko Selške Sore se izvede 20 kilovoltni kabel-

ski vod, ki poteka pod strugo na globini 1,5 m. Pri poglobitvi 
le-tega se zagotovi prisotnosti predstavnika distributerja. Poleg 
obstoječe elektro kabelske kanalizacije se predvidi nova elektro 
kabelska kanalizacija na globini 1,5 m pod novo globino struge. 
Kable se uvleče v omenjeno elektro kabelsko kanalizacijo.

(2) Zaradi ureditev obvozne ceste Železnikov se zgradi, 
prestavi ali zaščiti naslednje nizkonapetostne (v nadaljnjem 
besedilu: NN) in srednjenapetostne (v nadaljnjem besedilu: SN) 
elektroenergetske vode:

– NN1: mehansko se zaščiti obstoječi nizkonapetostni 
kablovod Jesenovac iz TP Tehtnica in po potrebi dopolni me-
hansko zaščito obstoječega nizkonapetostnega kablovoda;

– NN2, 3, 4: zaradi rušenja objektov se preuredijo obsto-
ječi nizkonapetostni izvodi iz TP Na Plavžu;

– NN5: odstrani se obstoječi betonski drog (izvod iz TP Na 
Plavžu) ter preuredi vse vode, ki so vezani nanj:

a. postavitev razdelilne omare (KRMO1) – hkrati bo me-
rilna omara za novo JR,

b. navezava na obstoječi zemeljski vod iz TP Na Plavžu,
c. izvedba povezave z obstoječo PSO Proti Smolevi preko 

novega mostu,
d. ukinjena prostozračna hišna priključka (HP) za objekta 

št. 12 in 13 se kablirata,
e. izvede se odjemno mesto za cestno razsvetljavo;
– NN6: odstrani se obstoječi betonski drog (izvod številka 

6 iz TP Na Plavžu) ter preuredi vse vode, ki so vezani nanj;
a. ukinitev prostozračne HP preko Sore,
b. ureditev nadomestne zemeljske HP iz obstoječe PSO 

Proti Smolevi;
– SN1: obstoječi zaključni drog srednje napetostnega 

voda iz TP Na Plavžu (kablovod oziroma daljnovod Ostri vrh) 
se odstrani;

– SN1a: postavi se nov zaključni drog namesto kotnega 
(točka C), obstoječ kablovod se podaljša in izvede pod reko 
Soro in priključi na novi drog v točki C;

– SN2: preveri se ustreznost kabelske kanalizacije 20 ka-
blovoda TP Na Plavžu–TP Rakovnik in TP Podrošt–RTP Žele-
zniki. Višino jaškov se uskladi z novo niveleto ceste.

23. člen
(cestna razsvetljava)

(1) Cestna razsvetljava ob obvozni cesti Železnikov se 
izvede:

– od prereza obvoznice P1 do meje obdelave priključne 
ceste za naselje v križišču K1 (osvetlitev hodnika za pešce);

– v križiščih K1, K2 in K3;
– med K2 in K3 ter na hodniku za pešce od križišča K3 do 

konca preložene ceste.
(2) Postavijo se ulične svetilke na drogovih višine od 9 m 

do 10 m, z zastrtimi svetilkami ter z zemeljskimi kabli.
(3) Napajanje se izvede s priključnimi omaricami, ki se 

napajajo iz novega odjemnega mesta za javno razsvetljavo 
(KRMO oziroma KO-JR).

24. člen
(križanje telekomunikacijskih in kabelskih  

komunikacijskih vodov)
(1) Pred naslednjimi fazami izdelave projektne dokumen-

tacije se upoštevajo najnovejši podatki o poteku telekomunika-
cijskih kablov in kabelskih komunikacijskih sistemih.

(2) Zaradi vodnih ureditev se zgradi, prestavi ali zaščiti 
naslednje telekomunikacijske vode. Pri zamenjavi oziroma pre-
stavitvi telekomunikacijskih vodov (v nadaljnjem besedilu: TK) 
se uporabijo tipizirani kabli enakih presekov:

– TK1: na obstoječem telekomunikacijskem vodu se iz-
vede spojka za nov odcep s kablom TK 59 3 × 4 × 0,6 m. Nov 
vod je skupne dolžine 20 m in se zaključi na primerni opremi v 
prosto stoječi omarici;

– TK3: na obstoječem telekomunikacijskem vodu se izve-
de spojka za nov odcep z novim kablom TK 59 3 × 4 × 0,6 m. 
Nov vod je skupne dolžine 3 m in se zaključi na primerni opremi 
v prosto stoječi omarici;

– TK4: obstoječi telekomunikacijski kabelski vod se po-
globi;

– TK5: na obstoječem telekomunikacijskem vodu se izve-
de spojka za nov nadomestni vod;

– TK6: na obstoječem telekomunikacijskem vodu se izve-
de spojka za nov odcep z novim kablom TK 59 3 × 4 × 0,6 m. 
Nov vod je skupne dolžine 40 m in se zaključi na primerni 
opremi v komandnem prostoru zadrževalnika;

– TK7: obstoječ telekomunikacijski vod se opusti. Na-
domestni vod se zaključi v prosto stoječi omarici na primerni 
opremi, iz nje prečka Selško Soro. Na severnem delu struge 
se nadomestni telekomunikacijski vod spoji s spojko z obstoje-
čim telekomunikacijskim vodom. Prečkanje struge se izvede s 
podvrtavanjem ali izkopom;

– TK8: obstoječi telekomunikacijski kabelski vod se po-
globi;

– TK9: obstoječi telekomunikacijski kabelski vod se po-
globi;

– TK10: na obstoječem telekomunikacijskem vodu se iz-
vede spojka za nov odcep z novim kablom TK 59 3 × 4 × 0,6 m. 
Nov vod je skupne dolžine 30 m in se zaključil na primerni 
opremi v prosto stoječi omarici;

– TK11: obstoječi telekomunikacijski kabelski vod se po-
globi.

(3) Zaradi ureditev obvozne ceste Železnikov se zgradi, 
prestavi ali zaščiti naslednje telekomunikacijske vode:

– v prerezu P 31 se zgradi nova kabelska kanalizacija, ki 
Selško Soro prečka s kabelskimi jaški nameščenimi na mostu;

– med prerezoma P 11 in P 13 se zgradi nova kabelska 
kanalizacija;
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– med prerezoma P 3 in P 5 se obbetonirajo obstoječe 
cevi, jašek se prilagodi novi niveleti hodnika za pešce;

– kabla KKB 01 in K 35a Železniki–Sorica–Davča se 
preusmerita v nove odseke kabelskih kanalizacij, na koncih se 
ustrezno prevežeta.

(4) Na telekomunikacijski cevni kanalizaciji za potrebe 
širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja (optični kabel) 
se izvedejo:

– prestavitev in zaščita voda na območju križišča K1;
– prestavitev voda med P 18 in P 24 (km 8 do km 8,2) 

po levi strani;
– prestavitev in zaščita voda na območju prečkanja ob-

vozne ceste v P 31 (km 8,4), s potekom voda po mostu preko 
Sore v smeri Ovčje vasi v skupni dolžini 60 m.

25. člen
(meteorna kanalizacija in odvodnjavanje)

(1) Zaradi gradnje podpornih zidov obvozne ceste Žele-
znikov se ukine osem obstoječih prepustov v naslednjih prere-
zih: P6, P7, P14, P17, P22, P23, P35 in P37.

(2) Meteorno odvajanje vode na območju obvozne ceste 
Železnikov je ločeno na dva sistema:

a) zaledne meteorne vode s površin ob cesti na levi strani 
se zbirajo v obloženem jarku, iz katerega se voda odvede po 
cevnih prepustih v Selško Soro. Neposredno za podpornim 
zidom se naredi kaskadni revizijski jašek. Izvede se šest pre-
pustov;

b) odvod meteornih vod z vozišča s kontrolirano odvo-
dnjo se izvede preko kanala z revizijskimi jaški, usedalnikom in 
lovilcem lahkih tekočin (lovilec olj) pred iztokom v Soro. Skozi 
lovilec olj se vodi vode kritičnega naliva qkrit=15l/s/ha, preo-
stala voda se po obvodu vodi neposredno v odvodnik. Pred 
iztokom se namesti protipoplavne lopute.

(3) Na deviacijah cest na območju suhega zadrževalnika 
Pod Sušo se uredi naslednje odvodnjavanje:

– na deviaciji 1 se zaledne in cestne vode zbirajo v mul-
dah ob vozišču. Speljane so v požiralnike z rešetko ter pove-
zane s kanalizacijo in iztokom v vodotok;

– na deviaciji 2 in deviaciji 3 se zaledne in cestne vode 
zbirajo v muldah. Speljane so v požiralnike z rešetko in z direk-
tno prečno cevjo v iztok;

– na visokih vkopnih brežinah, kjer so predvidene berme, 
se zbira zaledna voda v kanalete na stik, ki so v nadaljevanju 
povezane v cestno odvodnjo;

– za zaščito voziščne konstrukcije se na vkopih izvedejo 
drenaže DN 150.

(4) Na območju deviacije ceste pri Dolenčevem jezu (de-
viacija 4) se:

– odvodnjavanje vode s cestišča izvede disperzno;
– med nasipom in deviacijo 4 oblikuje obcestni jarek, ki 

se priključi na izpust v prerezu S 152. Na območju dostopa na 
nasip se vgradi cev;

– za odvod zalednih vod z območja ob regionalni cesti 
zahodno od mostu, se uporabi obstoječi sistem z izpustom v 
prerezu S 152.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

26. člen
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom območja 
državnega prostorskega načrta z načrtom parcel in s tehnični-
mi elementi za prenos mej parcel v naravo iz grafičnega dela 
državnega prostorskega načrta (Prikaz območja državnega 
prostorskega načrta z načrtom parcel, listi št. 3.1 – št. 3.3), na 
katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih 
mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja 
državnega prostorskega načrta.

(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načr-
tom, se po izvedenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim 
stanjem, na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po na-
membnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE 
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN 
NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA 

ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

27. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poško-
dovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni 
iz obvezne priloge državnega prostorskega načrta (Prikaza 
stanja prostora: Območja s posebnimi varstvenimi režimi v 
območju obravnave – varstvo kulturne dediščine). Investitor 
zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Investitor na območju državnega prostorskega načrta, 
kjer načrtovane ureditve segajo na območje registriranega 
arheološkega najdišča, pred pridobitvijo okoljevarstvenega ali 
kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke 
raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala.

(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega 
najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo površino, ki še 
omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali 
opravljanjem del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve skla-
dno z varstvenim režimom prilagodijo tako, da se dediščina 
ne ogroža.

(4) Za posege v registrirana arheološka najdišča je tre-
ba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke 
ostaline.

(5) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pri-
stojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.

(6) Drugi projektni pogoji in pogoji za izvedbo z vidika 
varstva kulturne dediščine:

– na območju naselbinskega spomenika EŠD 895, Žele-
zniki – Trško naselje se prostor med načrtovano prometnico in 
vodotokom krajinsko uredi. Vlogi za izdajo okoljevarstvenega 
ali kulturnovarstvenega soglasja mora biti priložen načrt krajin-
ske ureditve, ki mora biti v celoti prilagojen in podrejen funkciji 
ohranjanja lastnosti območja naselbinskega spomenika;

– oblikovanje konstrukcij mostov ter ograj, javne razsve-
tljave in druge urbane opreme se v Železnikih izvede tako, da 
se zagotovi prepoznavnost objektov in ureditev ter se prilagodi 
oblikovanju prostora starega trškega jedra Železnikov;

– varovalne ograje se oblikujejo tako, da ne poudarjajo 
cestnega telesa pri pogledih iz okolice;

– Železniki – Most na Klovžah (EŠD 9578): pri obnovi 
mostu se upošteva sedanji raster kamna;

– Železniki – Most na Grivi (EŠD 5955): pri odstranitvi 
in novogradnji mostu se obstoječi kamen shrani ter v največji 
mogoči meri uporabi kot obloga novega mostu. Nov izbran 
kamen naj bo po barvi, sestavi in lastnostih čim bolj podoben 
obstoječemu. Položen mora biti v enakem rastru, kot je sedanji;

– Železniki – Hiša Na Plavžu 27 (EŠD 5991): izvede se 
celovita ureditev okolice spomenika Železniki – Hiša Na Plavžu 
27 (EŠD 5991), ki vključuje ureditev dostopov do objekta po 
klančinah in stopnišču ter ureditev odvodnjavanja, pri čemer se 
uporabi tradicionalno uporabljen gradbeni material (kamenje, 
les, kovina). Med gradnjo se spomenik varuje pred poškodo-
vanjem in uničenjem;

– Železniki – Trško naselje (EŠD 895): pri izbiri materiala 
za ulično opremo in tlakovane površine se uporabita kovano 
železo in kamen, ki sta značilni vrsti materiala pri oblikovanju 
zunanjega prostora kulturnega spomenika;

– Zali Log – Kapela Loretske Matere božje (EŠD 28863): 
najdene arheološke ostaline kapelice se prestavijo za 560 m ob 
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cesti Petrovo Brdo–Škofja Loka v smeri Zalega Loga v križišče 
z dostopno potjo do cerkve Marije Device Lavretanske. Pri 
raziskavi in prestavitvi se zagotovi sodelovanje strokovnjaka 
za ohranjanje in varstvo kulturne dediščine (arheolog). Ob 
prestavljeni kapelici se zasadita dve lipi.

(7) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti 
pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.

28. člen
(ohranjanje narave)

(1) Posegi v naravo se omejijo na območja načrtovanih 
ureditev tako, da se z gradnjo ne prizadenejo naravno ohranje-
na območja, na katerih niso predvideni posegi ali gradbišča.

(2) Na celotnem območju državnega prostorskega načrta 
se v vseh fazah zagotavlja racionalizacija posegov v vodotoke 
in območja ohranjanja narave. Pri urejanju vodotokov se zago-
tavljajo ukrepi, ki pomenijo najboljšo rešitev za vodne in z vodo 
povezane organizme. V celoten proces načrtovanja in izvedbe 
državnega prostorskega načrta se vključujeta Zavod Republike 
Slovenije za varstvo narave in Zavod za ribištvo Slovenije.

(3) Posegi v vodotoke, redno vzdrževanje pregrade ozi-
roma njenih mehanizmov, vzdrževanje jezov, praznjenje za-
drževalnikov proda in druga vzdrževalna dela na območju 
državnega prostorskega načrta se ne izvajajo v obdobju med 
1. oktobrom in 28. februarjem. Vsaj 14 dni pred začetkom grad-
benih del se o tem obvesti pristojna ribiška družina.

(4) Na cesti Petrovo Brdo–Škofja Loka se na dveh mestih 
v bližini evidentiranih črnih točk povozov dvoživk uredita dva 
prehoda zanje. Pred in za prehodom se ob cestišču postavi 
zaščitno – usmerjevalna ograja za dvoživke. Mesti prehodov 
za dvoživke sta:

– med S 254 in S 253 ter
– med S 151 in S 155.

Uporabijo se lahko tudi obstoječi prepusti, ki se rekonstruirajo. 
Ob gradnji novih predpustov se uporabi kombinirani prepust.

(5) Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja se natančno oblikujejo ribje steze.

29. člen
(kmetijska zemljišča in gozdovi)

(1) Zagotovi se čim manjše poseganje v kmetijska in 
gozdna zemljišča zunaj predvidenih ukrepov. Prepovedani sta 
vsako zasipavanje kmetijskih in gozdnih zemljišč. Kmetijske po-
vršine se po končani gradnji usposobijo za kmetijske namene.

(2) Zagotovijo se dostopi do kmetijskih in gozdnih zemljišč 
v času gradnje in po njej. Preprečijo se nenadzorovani prevozi 
po kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Zaradi gradnje poškodo-
vane ali uničene poljske in gozdne poti se po gradnji obnovijo.

(3) Gradbena dela se izvajajo v času pred setvijo in po 
spravilu pridelka.

(4) Poseki lesnate vegetacije se izvajajo zunaj vegetacij-
ske sezone.

(5) Investitor med gradnjo in po posegu omogoči gospo-
darjenje z gozdom.

(6) Pri posegih v gozd se preprečijo nastajanja erozijskih 
žarišč in zagotovi čim manjša vidnost posegov.

(7) Mesta, na katerih bi lahko gospodarjenje z gozdom 
povzročilo sprožanje materiala na novo cesto, se zavarujejo z 
zaščitno mrežo.

(8) Drevje se poseka šele po pridobitvi dovoljenja za 
gradnjo. Pred začetkom gradnje se obvesti pristojno območno 
enoto zavoda za gozdove, ki drevje za krčitev označi in posek 
ustrezno evidentira.

30. člen
(varstvo pred poplavami, naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Zgradi se nadzorni in informacijski sistem za spremlja-
nje stanja in obveščanje ob primerih visokih voda in poplav.

(2) Za zaščito pred poplavami in erozijo so nivelete za-
drževalne pregrade, nasipov, zidov, objektov za upravljanje 
vtočnih, iztočnih in pretočnih objektov ter spremljajočih ureditev 
nad koto visoke vode, z upoštevanjem varnostne višine.

(3) Med izdelavo projekta za pridobitev gradbenega do-
voljenja se na podlagi izmerjenih kot višine praga pri vhodih v 
objekte, na zemljiščih z naslednjimi parcelnimi številkami: 22, 
19/3, 19/4, 15/5, 15/4, 14/7, 11/53 in 11/54 (vsi k. o. Železniki), 
natančneje določi potrebnost izvedbe montažnih elementov za 
zaščito objektov pred vdorom vode v objekte.

31. člen
(varstvo tal)

(1) Pri gradnji se zagotovi gospodarno ravnanje s tlemi. 
Površine, ki so bile v času gradnje razgaljene, se po končani 
gradnji ponovno zatravijo oziroma zasadijo.

(2) Med gradnjo se humusna plast odgrne in odloži ločeno 
od preostalega materiala. Rodovitni del tal se nameni rekultiva-
ciji kmetijskih zemljišč in vzpostavljanju novih, ali pa uporabi v 
okviru krajinsko-arhitekturnih ureditev. Za humusiranje brežin 
se uporabi manj kvalitetna tla iz preostalega dela trase.

(3) Za gradnjo nasipov se uporabi inertni material.
(4) Na prometnih in gradbenih površinah ter odlagališčih 

gradbenega materiala se prepreči odtekanje vode na kmetijske 
obdelovalne površine.

32. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Za izvedbo obvozne ceste Železnikov se uporabi ab-
sorpcijsko obrabno plast DBM 11s (-1dBA).

(2) Če bodo na podlagi prvega ocenjevanja hrupa pri 
kateri od stavbah z varovanimi prostori mejne vrednosti kazal-
nikov hrupa presežene, se zanje izvede preveritev potrebnosti 
izvedbe pasivne protihrupne zaščite, ki se na podlagi pridoblje-
nih rezultatov na prizadetih objektih tudi izvede.

33. člen
(varstvo zraka)

Med gradnjo se na celotnem ureditvenem območju, na 
prometnih poteh, gradbiščih in odlagališčih, s posebno po-
zornostjo na delih, ki se bivalnim območjem najbolj približajo, 
izvajajo naslednji ukrepi:

– preprečevanje nenadzorovanega raznosa gradbenega 
materiala;

– preprečevanje prašenja.

34. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Med gradnjo se uvede sistem ločenega zbiranja grad-
benih in drugih odpadkov, glede na možnosti ponovne uporabe 
posameznih frakcij.

(2) Nevarni odpadki se skladiščijo v zaprti posodi in izro-
čijo pooblaščenemu odjemalcu nevarnih odpadkov.

(3) Izvaja se redno čiščenje odpadkov iz območja suhega 
zadrževalnik Pod Sušo.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

35. člen
(etapnost izvedbe)

(1) Prostorske ureditve, ki jih določa ta uredba, se lahko 
izvedejo v naslednjih etapah, ki predstavljajo funkcionalno za-
ključene celote:

– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih 
objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in graje-
nega javnega dobra, ki so potrebne za izvedbo predvidenih 
posegov;

– vodne ureditve;
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– gradnja začasnih preureditev obstoječih cest (obvozi 
med gradnjo) in

– obvozna cesta Železnikov.
(2) Načrtovane vodne ureditve iz druge alineje prejšnje-

ga odstavka se gradijo po funkcionalno zaključenih celotah v 
naslednjem zaporedju:

a) ureditve na odseku Dermotov jez–Dolenčev jez ter na 
območju Dolenčevega jezu;

b) ureditve na odseku Domel–Dermotov jez;
c) ureditev na odseku Alples–Domel;
d) ureditev ceste čez pregrado in vodnogospodarske ure-

ditve na območju zadrževalnika;
e) pregrada.
(3) Navedene etape iz prvega odstavka tega člena se 

lahko izvajajo ločeno ali sočasno. Etape iz prejšnjega odstavka 
se lahko združijo v dva večja funkcionalna skopa: a+b+c in d+e, 
ki se lahko izvajata samostojno ali sočasno.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

36. člen
(monitoring)

(1) Investitor zagotovi celosten načrt monitoringa med 
gradnjo in obratovanjem s tem državnim prostorskim načrtom 
določenih prostorskih ureditev, kot jih določi poročilo o vplivih 
na okolje.

(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke 
že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mo-
goče, se monitoring prilagodi drugim obstoječim ali predvide-
nim državnim in lokalnim spremljanjem stanja kakovosti okolja 
ter uskladi z njimi. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se 
zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi ute-
meljena informacija o stanju sestavine okolja in je omogočeno 
stalno pridobivanje podatkov.

(3) Ob odstopanju od dovoljenih vrednosti mora med 
gradnjo izvajalec gradbenih del zagotoviti dodatne ustrezne 
zaščitne ukrepe.

(4) Izvaja se spremljanje funkcionalnosti prehodov za ribe 
in dvoživke. Če se izkaže, da prehodi niso funkcionalni ali se 
pojavijo morebitne dodatne črne točke povozov dvoživk, se 
izvedejo dodatni ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov na 
omenjeni skupini. Spremljajo se tudi trki z divjadjo. Če se izka-
že, da je potrebno, se uredi primerna prometna signalizacija. 
Po potrebi se umestijo (ultra) zvočna odvračala in svetlobni 
odsevniki.

(5) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor 
izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne krajinskoarhitekturne ureditve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih pro-

storskih sestavin,
– spremembe rabe prostora in
– drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).
(6) Rezultati monitoringa so javni.

37. člen
(organizacija gradbišč)

(1) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja se izdela načrt dostopnih poti za 
gradnjo in lokacijo odlagališč. Trase dostopnih poti in lokacije 
odlagališč se izberejo tako, da se čim manj prizadenejo bivalno 
okolje, naravno okolje in sedanje ureditve. Dostopne poti ne 
smejo prečkati objektov in območij kulturne dediščine.

(2) Za vsa začasna odlagališča med gradnjo ter odlaga-
lišča presežkov gradbenega materiala, gradbiščne objekte, 
skladišča materiala in druge ureditve v sklopu gradbišča velja:

– uredijo se lahko samo na območju državnega prostor-
skega načrta;

– uredijo se lahko le na predhodno arheološko pregle-
danih območjih, vendar ne na objektih ali območjih kulturne 
dediščine;

– uredijo se zunaj območij pomembnih za ohranjanje 
narave in zunaj pretočnih profilov vodotokov in območja poplav;

– ne urejajo se na cevovodih in kablovodih gospodarske 
javne infrastrukture;

– začasna odlagališča rodovitne zemlje in presežkov ze-
meljskega materiala se določijo pred gradnjo. Odložen material 
se zaščiti pred erozijo in izpiranjem. Zagotovita se zbiranje in 
odstranjevanje odpadnih voda, če te nastajajo ter omogoči 
odtok zalednih voda;

– po končani gradnji se odstranijo vsi ostanki začasnih od-
lagališč. Vsa za začasna odlagališča uporabljena zemljišča se 
po odvozu materiala renaturirajo in povrnejo v prvotno stanje.

(3) Na območju gradišča je izjemoma dovoljena postavi-
tev posameznega svetila za varovanje.

(4) Med gradnjo se zagotovijo:
– ukrepi za preprečevanje onesnaženja in uničenja naravnih 

površin ter zmanjšanje možnih emisij (brezhibni gradbeni stroji);
– da se prevozi gradbene mehanizacije in dovoz grad-

benega materiala, kjer je to mogoče, izvajajo po obstoječi 
infrastrukturi;

– vse ceste in poti, ki bi bile namenjene obvozu ali prevo-
zom med gradnjo, je treba pred začetkom del ustrezno zava-
rovati, po gradnji pa odpraviti zaradi gradnje nastale poškodbe;

– zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni var-
nost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;

– odstranitev tujerodnih invazivnih vrst (kanadska rozga, 
žlezasta nedotika in japonski dresnik) v celoti (koreninski sis-
tem in ves nadzemni del); vegetativne dele in prst se odpelje 
na deponijo komunalnih odpadkov;

– vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na grad-
bišču, da se prepreči onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo 
zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih 
škodljivih snovi, oziroma ob morebitni nezgodi zagotovi takoj-
šnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

(5) Investitorji in izvajalci morajo v času gradnje in po 
izgradnji upoštevati tudi naslednje pogoje:

– objekti in gradbišče se zavarujejo pred poplavljanjem in 
erozijskim delovanjem voda;

– za zagotovitev varnosti pred škodljivim delovanjem voda 
se gradnja organizira tako, da ne ovira pretoka v vodotokih ali 
zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih;

– na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posta-
vljati objektov in naprav, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in 
priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delova-
njem voda, ovirali normalen pretok vode in plavja ter onemogo-
čali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov;

– ohranijo se neovirani dostopi do vodne infrastrukture.

38. člen
(dodatne obveznosti)

Investitor je dolžan:
– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja z občino in 

krajevnimi skupnostmi uskladiti popis stanja obstoječih lokal-
nih cest in javnih poti, po katerih bo potekal gradbiščni promet 
oziroma preusmeritve prometa med gradnjo, objektov ter druge 
infrastrukture, ki bodo tangirani med gradnjo, ter izdelati elabo-
rat s posnetkom stanja o kakovosti obstoječih vozišč na vseh 
javnih cestah. Po končani gradnji se v skladu z dogovorom po-
pravijo zaradi gradnje prekinjene in poškodovane poti in ceste, 
objekti, naprave in območja ter okolica objektov;

– pred začetkom gradnje obvestiti upravljavce gospodar-
ske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z 
njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi 
posegi v območje objektov in naprav ter v njihove varovalne 
pasove. Če na objektih in napravah med gradnjo nastanejo 
poškodbe zaradi izvajanja del, jih je investitor dolžan obnoviti 
oziroma sanirati;
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– promet med gradnjo organizirati tako, da ni večjih zasto-
jev na obstoječem cestnem omrežju, da se prometna varnost 
zaradi graditve ne poslabša, zagotoviti dostope do objektov in 
zemljišč, ki so bili zaradi gradnje posegov prekinjeni, nadome-
stiti prekinjene obstoječe poti ter obveščati lokalno prebivalstvo 
o zaporah cest zaradi gradnje;

– zagotoviti nemoteno oskrbo prek vseh obstoječih vodov 
in naprav gospodarske javne infrastrukture;

– sprotno rekultivirati območja posegov;
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe 

za preprečitev čezmernega onesnaženja tal, vode in zraka ter 
ob morebitni nesreči zagotoviti takojšnje ukrepanje usposo-
bljene službe;

– preprečiti onesnaženje cest med gradnjo in jih sproti 
čistiti;

– organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne bodo 
v neposredni bližini naselij, na območjih varstva naravne in 
kulturne dediščine. K elaboratu organizacije gradbišča pridobi 
investitor soglasje lokalne skupnosti in druga potrebna soglasja 
pristojnih služb;

– pri poseganju na vodno območje se dogovoriti o ukrepih 
za zaščito ribolovnega območja in urediti razmerja z upravljavcem;

– takoj po neurjih, kadar je zadrževalnik v funkciji, opra-
viti ogled terena in odstraniti vse naplavine, mulj, sedimenti in 
morebitne odpadke ter zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje, 
ob morebitni škodi na kmetijskih pridelkih pa jo povrniti po 
predhodni oceni škode;

– uspevanje vegetacije prva tri leta nadzorovati dvakrat 
letno;

– na prehodih med objekti Alplesa za preprečitev dotoka 
poplavnih voda na območje tovarne ob visokih vodah postaviti 
montažne protipoplavne zapore višine do 1 m (vodila in polni-
la), kot je razvidno iz grafičnega dela državnega prostorskega 
načrta (list št. 2.1.3 Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v 
prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji).

X. DOPUSTNA ODSTOPANJA

39. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih 
in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem 
podrobnejšem proučevanju prometnih, hidrotehničnih, hidro-
loških, geomehanskih, geoloških in drugih razmer pridobijo 
tehnične rešitve, ki so primernejše s hidrotehničnega, grad-
beno-tehničnega, prometno-tehničnega, okoljevarstvenega ali 
oblikovalskega vidika, ki upoštevajo zadnje stanje gradbene 
tehnike in omogočajo racionalnejšo rabo prostora.

(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtova-
nega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih 
razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma 
na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi 
koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni 
soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.

(3) Na območju državnega prostorskega načrta je pri ure-
janju prečkanj cestne infrastrukture z vodami in objekti vodne 
infrastrukture dopustna izvedba dodatnih prepustov.

(4) Za dopustna odstopanja se šteje tudi možnost ureditve 
in postavitve naprav ter objektov za elektronski sistem obve-

ščanja in alarmiranja med poplavami. Postavitev teh naprav je 
v javnem interesu.

(5) Dopustne so delne in začasne ureditve gospodarske 
in javne infrastrukture, ki morajo biti skladne s programi upra-
vljavcev posameznih vodov gospodarske javne infrastrukture.

XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM DRŽAVNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

40. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, 
pristojen za prostor.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
(dopustni posegi v obstoječe objekte in dopustne dejavnosti 

do začetka gradnje)
(1) Do začetka gradnje so na območju državnega prostor-

skega načrta iz 4. člena te uredbe, razen na registrirani kulturni 
dediščini, dovoljene:

– odstranitve, vzdrževanja, rekonstrukcije, dozidave in 
nadzidave obstoječih objektov, pri čemer se namembnost 
objektov ne spreminja, njihova velikost pa se lahko spremeni 
največ za 10 % glede na sedanje gabarite;

– opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na ob-
stoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.

(2) Na območju suhega zadrževalnika Pod Sušo se za po-
sege iz prve alineje prejšnjega odstavka pred posegom pridobi 
mnenje investitorja suhega zadrževalnika Pod Sušo.

42. člen
(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 
4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, 
da sta spremenjena oziroma dopolnjena naslednja občinska 
prostorska akta:

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka 
za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki (Uradni 
list RS, št. 75/98, 101/00 in 79/04) in

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 58/00, 33/01 in 71/01).

43. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00729-21/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-2430-0003

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Priloga
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MINISTRSTVA
1429. Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov 

na živalih

Na podlagi drugega in šestega odstavka 74. člena Zakona 
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno preči-
ščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 
– ZVRS-F in 21/12) za izvajanje 20.a, 21., 22.a in 41. člena 
Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 23/13) izdaja minister za kmetijstvo in 
okolje v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost in šport

P R A V I L N I K
o pogojih za izvajanje poskusov na živalih

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za vzrejne, 
dobaviteljske in uporabniške organizacije ter podrobnejše po-
goje za izvajanje poskusov na živalih v skladu z Direktivo 
2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. sep-
tembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene 
namene (UL L št. 276 z dne 20. 10. 2010, str. 33; v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva 2010/63/EU).

(2) Ta pravilnik določa tudi pogoje za izvajanje znanstve-
noraziskovalnega ali izobraževalnega dela na izoliranih orga-
nih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali.

(3) Ta pravilnik se uporablja, kadar se živali uporabljajo 
ali so namenjene uporabi v poskusih in kadar se živali vzrejajo 
z namenom, da se njihovi organi, tkiva in trupla uporabijo v 
znanstvenoraziskovalne ali izobraževalne namene. Ta pravilnik 
se uporablja, dokler živali iz prejšnjega stavka niso usmrčene, 
vrnjene na izvorno mesto, v rejo ali primerno naravno okolje.

(4) V zvezi z izvajanjem poskusov na živalih je priporo-
čeno upoštevati Priporočilo Komisije z dne 18. julija 2007 o 
smernicah za bivališča in oskrbo živali, ki se uporabljajo za 
poskusne in druge znanstvene namene (UL L št. 197 z dne 
30. 7. 2007, str. 1), ki je dostopno na spletni strani Uprave 
Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava).

2. člen
(strožji nacionalni ukrepi)

Ne glede na strožje določbe tega pravilnika je dovoljena:
– nabava ali uporaba živali, ki so rejene ali gojene v drugi 

državi članici po pogojih iz Direktive 2010/63/EU;
– dajanje na trg proizvodov, ki so v skladu z Direktivo 

2010/63/EU proizvedeni s pomočjo uporabe živali iz prejšnje 
alineje.

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-
men:

a) bistvena biomedicinska raziskava je temeljna, uporab-
na ali translacijska raziskava, namenjena pridobivanju znanja 
na področju medicine s ciljem odvračanja, preprečevanja, di-
agnosticiranja ali zdravljenja bolezni, splošne oslabelosti ali 
potencialno življenje ogrožajočih kliničnih stanj pri človeku;

b) objekt pomeni ustanovo v skladu s 3. točko 3. člena 
Direktive 2010/63/EU;

c) poskus na živali pomeni postopek iz 1. točke 3. člena 
Direktive 2010/63/EU in je uporaba poskusne živali v poskusne 
ali druge znanstvene ali izobraževalne namene, ki lahko živali 
povzroči trpljenje, stisko ali trajne poškodbe, enakovredne ali 

hujše od vboda igle, izvedenega v skladu z dobro veterinarsko 
prakso in vključuje ravnanje, ki namenoma povzroči ali lahko 
povzroči rojstvo ali izvalitev živali ali ustvari in ohranja pri ži-
vljenju gensko spremenjene linije živali v stanju, ki povzročijo 
pri živalih bolečino, trpljenje, stisko ali trajne poškodbe, vendar 
izključuje usmrtitev živali samo zaradi uporabe njihovih orga-
nov ali tkiv. Za poskus šteje uporaba živali tudi v primerih, ko 
se ji z anestetiki, analgetiki ali z drugimi metodami preprečuje 
bolečina, trpljenje, stiska ali trajne poškodbe;

č) za potrebe tega pravilnika primati pomenijo primate 
razen človeka.

II. ŽIVALI V POSKUSIH

4. člen
(živali v poskusih)

(1) V poskusih se lahko uporabljajo živali naslednjih vrst, 
če so bile vzrejene ali gojene oziroma skotene in rejene kot 
laboratorijske živali:

– miš (Mus musculus);
– podgana (Rattus norvegicus);
– morski prašiček (Cavia porcellus);
– sirski (zlati) hrček (Mesocricetus auratus);
– kitajski hrček (Cricetulus griseus);
– mongolska puščavska podgana (mongolski skakač) 

(Meriones unguiculatus);
– kunec (Oryctolagus cuniculus);
– pes (Canis familiaris);
– mačka (Felis catus);
– vse vrste primatov;
– žaba (Xenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporaria, 

pipiens));
– cebrica (Danio rerio).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko za izvajanje 

poskusov na rejnih živalih ali drugače vzrejenih živalih izda 
dovoljenje za poskus na podlagi znanstvene utemeljitve, da na-
mena poskusa ni mogoče doseči z uporabo laboratorijske živali 
in ocene etične komisije za poskuse na živalih (v nadaljnjem 
besedilu: etična komisija) iz 22. člena tega pravilnika.

5. člen
(prostoživeče živali)

(1) Prostoživeče živali se v poskusih ne uporabljajo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko za izvajanje 

poskusov na prostoživečih živalih izda dovoljenje za poskus 
na podlagi:

– znanstvene utemeljitve, da namena poskusa ni mogo-
če doseči z uporabo laboratorijske živali iz prvega odstavka 
prejšnjega člena;

– dovoljenja za odvzem živali iz narave in uporabo živali v 
znanstvenoraziskovalne namene v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo narave, in

– ocene etične komisije iz 22. člena tega pravilnika.
(3) Če so prostoživeče živali ogrožene vrste iz Priloge 

A Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o 
varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko 
ureditvijo trgovine z njimi (UL L št. 61 z dne 3. 3. 1997, str. 1), 
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 709/2010 z 
dne 22. julija 2010 (UL L št. 1 z dne 12. 8. 2010, str. 1), se pod 
pogoji iz prejšnjega odstavka lahko dovoljenje izda le, če je 
namen poskusa raziskava usmerjena v ohranjanje zadevne 
živalske vrste, ali bistvena biomedicinska raziskava, če se 
zadevna ogrožena živalska vrsta izkaže kot edina primerna.

6. člen
(primati)

(1) Primati se v poskusih ne uporabljajo, razen če so 
laboratorijske živali in se uporabljajo pod pogoji in za namene 
iz prejšnjega člena.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek se človeku podobne 
opice (npr. šimpanzi, gorile, orangutani, giboni) v poskusih ne 
uporabljajo.

7. člen
(zapuščene živali)

Zapuščene hišne in rejne živali se v poskusih ne upora-
bljajo.

8. člen
(podatki o psih, mačkah ter primatih in označitev živali)

(1) Vzrejna organizacija ob rojstvu ali na dan rojstva za 
vsakega psa, mačko in primata vzpostavi identifikacijsko knji-
žico, v katero vpiše podatke o identiteti živali, kraju in datumu 
rojstva ter vzrejni organizaciji. V to knjižico se vpisujejo podatki 
o reprodukciji, veterinarski oskrbi in socialnih podrobnostih 
posamezne živali ter o projektih, v katerih je bila uporabljena. 
Identifikacijska knjižica spremlja žival, dokler se uporablja v 
poskusih. Če se na koncu poskusa žival vrača v rejo ali odda v 
posvojitev kot hišna žival, jo mora spremljati dokumentacija s 
podatki o veterinarski oskrbi in socialnih podrobnostih iz njene 
identifikacijske knjižice. Organizacije morajo hraniti podatke 
vsaj še 5 let po smrti živali ali njeni vrnitvi v rejo ali oddajo v 
posvojitev kot hišne živali in morajo biti na vpogled uradnemu 
veterinarju na njegovo zahtevo.

(2) Če so poskusne živali psi, mačke in primati, morajo biti 
pred odstavitvijo od matere individualno in trajno označeni, psi 
in mačke v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registra-
cijo hišnih živali in nekomercialne premike hišnih živali znotraj 
držav Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), primati pa 
v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje živali prostoživečih 
vrst v ujetništvu. Če označitev živali pred odstavitvijo ni mogo-
ča, pa se žival prestavi v drugo organizacijo, mora organizacija, 
ki tako žival sprejme, do označitve živali vzdrževati popolno 
dokumentacijo o živali, zlasti o njeni materi, in žival najpozneje 
v treh delovnih dneh označiti.

(3) Če so poskusne živali rejne živali, morajo biti ozna-
čene v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo 
rejnih živali.

(4) Če so poskusne živali prostoživeče živali, morajo biti 
označene v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje živali 
prosto živečih vrst v ujetništvu.

(5) Ostale poskusne živali se individualno označijo na čim 
manj boleč način ali pa se označijo kletke s podatki o identiteti 
in izvoru živali ter namenu nastanitve.

(6) Pri premikih poskusnih živali iz ene organizacije v 
drugo znotraj države mora živali spremljati spremni dokument 
za poskusne živali na obrazcu A iz Priloge 1, ki je sestavni del 
tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Priloga 1).

III. VZREJNE, DOBAVITELJSKE IN UPORABNIŠKE 
ORGANIZACIJE

9. člen
(splošni pogoji)

(1) Vzrejna organizacija mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

a) minimalne standarde nastanitve in oskrbe živali iz Pri-
loge 2, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: 
Priloga 2);

b) ima osebje, ki izpolnjuje kadrovske pogoje iz 12. člena 
tega pravilnika;

c) ima Komisijo za dobrobit živali iz 19. člena tega pra-
vilnika;

č) ima zagotovljeno varovanje zdravja živali iz 11. člena 
tega pravilnika;

d) ima zagotovljeno odstranjevanje živalskih trupel v skla-
du s predpisi, ki urejajo pogoje in način odstranjevanja živalskih 
stranskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: ŽSP);

e) ima zagotovljen prevoz živali v skladu z zakonom, ki 
ureja zaščito živali;

f) ima v primeru vzreje primatov v pisni obliki vzpostavljen 
načrt za povečanje deleža živali, ki so potomci primatov, vzre-
jenih v ujetništvu.

(2) Dobaviteljska organizacija mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

a) minimalne standarde nastanitve in oskrbe živali iz Pri-
loge 2, če ima živali nastanjene več kot en dan;

b) ima osebje, ki izpolnjuje kadrovske pogoje iz 12. člena 
tega pravilnika;

c) ima Komisijo za dobrobit živali iz 19. člena tega pra-
vilnika;

č) ima zagotovljeno varovanje zdravja živali iz 11. člena 
tega pravilnika;

d) ima zagotovljeno odstranjevanje živalskih trupel v skla-
du s predpisi, ki urejajo pogoje in način odstranjevanja ŽSP;

e) ima zagotovljen prevoz živali v skladu z zakonom, ki 
ureja zaščito živali.

(3) Uporabniška organizacija mora izpolnjevati naslednje 
pogoje:

a) minimalne standarde nastanitve in oskrbe živali iz 
Priloge 2;

b) ima osebje, ki izpolnjuje kadrovske pogoje iz 12. člena 
tega pravilnika;

c) ima Komisijo za dobrobit živali iz 19. člena tega pra-
vilnika;

č) ima zagotovljeno varovanje zdravja živali iz 11. člena 
tega pravilnika;

d) ima zagotovljeno odstranjevanje živalskih trupel v skla-
du s predpisi, ki urejajo pogoje in način odstranjevanja ŽSP;

e) ima zagotovljen prevoz živali v skladu z zakonom, ki 
ureja zaščito živali;

f) glede na vrsto izvajanja poskusov zagotavlja takšne 
naprave in opremo za izvajanje poskusov na živalih, katerih 
oblika, zgradba in metode delovanja zagotavljajo učinkovito 
izvajanje poskusov s ciljem pridobiti zanesljive rezultate ob 
uporabi najmanjšega števila živali in povzročanju najnižje sto-
pnje bolečin, trpljenja, stiske ali trajnih poškodb.

10. člen
(oskrba in nastanitev živali)

(1) Vzrejne, dobaviteljske in uporabniške organizacije (v 
nadaljnjem besedilu: organizacije) morajo v zvezi z oskrbo in 
nastanitvijo živali zagotoviti, da:

a) imajo živali glede na vrsto ustrezno nastanitev in oko-
lje, ki jim omogoča, da lahko zadovoljujejo svoje fiziološke in 
etološke potrebe;

b) imajo živali zagotovljeno krmo, vodo in oskrbo, ki je 
primerna njihovemu zdravju in optimalnemu počutju;

c) pogoje okolja dnevno preverja oskrbovalec živali ali 
druga v ta namen določena oseba, ki v primeru ugotovljenih 
nepravilnostih o tem čim prej obvesti strokovnjaka za dobrobit 
živali oziroma vodjo projekta, ki mora ukrepati tako, da se ka-
kršnakoli hiba ali bolečine, trpljenje, stiska ali trajne poškodbe, 
ki se jim je mogoče izogniti, nemudoma odpravijo.

(2) Minimalni standardi nastanitve in oskrbe živali so 
določeni v Prilogi 2.

11. člen
(zdravje živali)

(1) Organizacije morajo zagotavljati varovanje zdravja 
živali preko imenovanega veterinarja na podlagi pisnega do-
govora o sodelovanju z veterinarsko organizacijo.

(2) Vzrejne organizacije morajo zagotavljati redno kontro-
lo zdravja živali v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo, in 
zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti.

(3) Vzrejne organizacije morajo imeti glede nadzora 
zdravja živali:

– vnaprej pripravljen letni načrt spremljanja nadzora nad 
boleznimi živali in zoonozami, glede na vrsto živali, ki je pripra-
vljen v sodelovanju z imenovanim veterinarjem;
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– zagotovljeno klinično, laboratorijsko in patomorfološko 
diagnostiko in

– opravljena preventivna cepljenja in diagnostične prei-
skave v skladu s predpisanimi preventivnimi ukrepi.

(4) Za dokazovanje odsotnosti bolezni mora biti odvzet 
reprezentativni vzorec. Vzorec je reprezentativen, če so re-
zultati preiskave na vzorcu enaki, kot bi bili rezultati preiskave 
na celotni populaciji. Velikost posameznega vzorca je treba 
prilagoditi velikosti obstoječe populacije živali.

(5) V primeru pozitivnih rezultatov je treba glede na bole-
zen opraviti ustrezno zdravljenje in izvesti preventivne ukrepe 
ter po izvedenih ukrepih opraviti ponovno kontrolo zdravja živali 
v skladu s predpisi, ki urejajo bolezni živali. K ukrepom sodi tudi 
prepoved prometa z živalmi, razkuževanje prostorov in opreme 
ter odstranjevanje živalskih trupel, iztrebkov in nastila v skladu 
s predpisi, ki urejajo ravnanje z ŽSP.

(6) V organizacijah je treba voditi evidence o rezultatih 
krvnih preiskav in drugih diagnostičnih postopkih, primerih bole-
zni in uporabljenem zdravljenju, patomorfoloških rezultatih pre-
gledov živali, ki so poginile v organizaciji, vključno z mrtvoroje-
nimi živalmi ter opažanjih v času izolacije ali karantene živali.

(7) Dokazila o izvedenih preiskavah in potrebnih ukrepih 
morajo biti na vpogled uradnemu veterinarju na njegovo zahtevo.

12. člen
(kadrovski pogoji)

(1) Organizacije morajo na kraju samem imeti osebe, ki so 
pred opravljanjem nalog izobražene in usposobljene v skladu s 
tem pravilnikom, in sicer:

a) vzrejne in dobaviteljske organizacije:
– oskrbovalca živali,
– osebo, ki žival usmrti,
– strokovnjaka za dobrobit živali in
– imenovanega veterinarja;
b) uporabniške organizacije:
– oskrbovalca živali,
– osebo, ki žival usmrti,
– izvajalca oziroma izvajalce poskusa na živalih,
– vodjo poskusa oziroma projekta,
– strokovnjaka za dobrobit živali in
– imenovanega veterinarja.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo imeti svoje na-

mestnike.
(3) Če je oskrbovalec živali usposobljen za usmrtitev živa-

li, lahko opravlja tudi naloge osebe, ki žival usmrti.
(4) Če so v organizaciji nastanjeni nižji vretenčarji (pla-

zilci, dvoživke in ribe) ali glavonožci (Cephalopoda), je lahko 
namesto veterinarja imenovana oseba, ki je po izobrazbi uni-
verzitetni diplomirani biolog, ki mora v primeru zdravljenja živali 
sodelovati z veterinarjem.

(5) Če je strokovnjak za dobrobit živali po izobrazbi doktor 
veterinarske medicine, lahko opravlja naloge imenovanega 
veterinarja.

13. člen
(izobrazba osebja in delovne izkušnje)

(1) Oskrbovalec živali in oseba, ki žival usmrti, morata 
imeti dokončano srednješolsko izobrazbo.

(2) Izvajalec poskusa na živalih mora imeti dokončan 
študijski program najmanj prve stopnje ali temu ustrezno raven 
izobrazbe ali zaključene tri letnike enovitega magistrskega 
študija, v vseh primerih s področja veterinarstva, medicine, 
biologije, farmacije, biokemije ali zootehnike.

(3) Vodja poskusa oziroma projekta mora imeti:
– dokončan študijski program tretje stopnje ali temu ustre-

zno raven izobrazbe oziroma za predpisane poskuse dokon-
čan študij druge stopnje ali temu ustrezno raven izobrazbe, 
v vseh primerih s področja veterinarstva, medicine, biologije, 
farmacije, biokemije ali zootehnike, povezanega z delom, ki 
ga izvaja, in

– specifično znanje glede vrste živali, na kateri se izvaja 
poskus.

(4) Strokovnjak za dobrobit živali mora imeti dokončan 
študijski program druge stopnje ali temu ustrezno raven izo-
brazbe, v vseh primerih s področja veterinarstva, medicine, bi-
ologije ali zootehnike, in najmanj pet let neprekinjenih delovnih 
izkušenj s področja poskusov na živalih.

(5) Imenovani veterinar mora izpolnjevati pogoje v skladu 
s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, in imeti izkušnje s področja 
dobrobiti in veterinarske medicine laboratorijskih živali.

(6) Če poskus izvaja oseba iz drugega odstavka tega 
člena, lahko v utemeljenih primerih in če je to potrebno zaradi 
narave poskusa pri izvajanju poskusa sodeluje tudi oseba, ki 
ima dokončan študijski program prve stopnje ali temu ustrezno 
raven izobrazbe s področja drugih veterinarskih ali naravo-
slovnih ved ali živinoreje kot iz drugega odstavka tega člena, 
vendar pod pogoji, da ima opravljeno usposabljanje iz 14. člena 
tega pravilnika. Predlog osebe iz prejšnjega stavka, ki mora 
biti utemeljen, presoja v postopku ocenjevanja projekta etična 
komisija v skladu s 22. členom tega pravilnika.

14. člen
(strokovno usposabljanje osebja)

(1) Strokovno usposabljanje osebja obsega:
– osnovno usposabljanje,
– delo pod mentorstvom in
– nadaljnje usposabljanje.
(2) Osnovno usposabljanje iz prve alineje prejšnjega od-

stavka se izvaja v skladu s 16. členom tega pravilnika, in sicer:
a) oskrbovalec živali in oseba, ki žival usmrti, morata imeti 

zaključeno osnovno usposabljanje za oskrbovalca živali, ki traja 
najmanj 30 šolskih ur;

b) izvajalec poskusa na živalih mora imeti zaključeno 
osnovno usposabljanje za izvajalca poskusa, ki traja najmanj 
40 šolskih ur;

c) vodja poskusa oziroma projekta mora imeti zaključeno 
osnovno usposabljanje za vodjo poskusa oziroma projekta, ki 
traja najmanj 60 šolskih ur;

č) strokovnjak za dobrobit živali mora imeti zaključeno 
osnovno usposabljanje za strokovnjaka za dobrobit živali, ki 
traja najmanj 60 šolskih ur.

(3) Osebe iz točk a) in b) prejšnjega odstavka morajo po 
opravljenem osnovnem usposabljanju svoje delo šest mesecev 
opravljati pod nadzorom mentorja. Po tem času mentor poda 
pisno mnenje o njegovem delu, strokovnjak za dobrobit živali 
pa na podlagi mnenja presodi, če oseba izkazuje zahtevano 
strokovno usposobljenost in takšno osebo vpiše v evidenco 
usposobljenih oseb. Če oseba ne izkaže zahtevane strokovne 
usposobljenosti, nadaljuje svoje delo pod nadzorom mentorja.

(4) Osebe, ki delajo s poskusnimi živalmi, morajo ohranjati 
strokovno usposobljenost z delom, s spremljanjem novosti in 
obnavljanjem znanja na svojem znanstvenem ali strokovnem 
področju, kar se dokazuje z znanstvenimi ali s strokovnimi 
publikacijami ali z udeležbami na znanstvenih ali strokovnih 
srečanjih v petih letih od opravljenega osnovnega usposablja-
nja, in sicer:

a) za oskrbovalca živali in osebo, ki žival usmrti, v obsegu 
najmanj 4 šolskih ur;

b) za izvajalca poskusa v obsegu najmanj 8 šolskih ur;
c) za vodjo poskusa oziroma projekta v obsegu najmanj 

16 šolskih ur.
(5) Strokovnjak za dobrobit živali mora kontinuirano spre-

mljati novosti v zvezi z dobrobitjo, nabavo, oskrbo in uporabo 
živali ter uporabo načela 3R, kar dokazuje z udeležbami na 
znanstvenih ali strokovnih srečanjih in z znanstvenimi ali s 
strokovnimi publikacijami.

(6) Pri osebah, ki so opravile osnovno usposabljanje iz 
drugega odstavka tega člena in delale pod mentorstvom iz 
tretjega odstavka tega člena, vendar v zadnjih treh letih niso 
delale s poskusnimi živalmi, mora strokovnjak za dobrobit živali 
pred njihovim samostojnim opravljanjem nalog presoditi, če pri 
delu s poskusnimi živalmi izkazujejo zahtevano usposobljenost.
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(7) Osebi, ki z dokumentom izkaže, da je pridobila znanja 
iz osnovnega usposabljanja v organizaciji, ki opravlja tovrstna 
usposabljanja v drugi državi članici EU, lahko Glavni urad Upra-
ve (v nadaljnjem besedilu: GU Uprave) na njen pisni predlog, 
v celoti ali v določenem obsegu prizna osnovno usposabljanje 
iz tega člena. Če je osebi osnovno usposabljanje v celoti pri-
znano, strokovnjak za dobrobit živali določi mentorja, pod čigar 
mentorstvom bo ta oseba opravljala delo pod nadzorom, dokler 
pri delu ne bo izkazala zahtevane strokovne usposobljenosti, 
kar na predlog mentorja presodi strokovnjak za dobrobit živali.

(8) Evidenco o vseh usposobljenih osebah, ki delajo s 
poskusnimi živalmi in o mentorjih vodi strokovnjak za dobrobit 
živali in mora biti na vpogled uradnemu veterinarju na njegovo 
zahtevo.

15. člen
(delovne obveznosti osebja)

(1) Oskrbovalec živali oskrbuje živali.
(2) Izvajalec poskusa izvaja poskuse na živalih.
(3) Vodja poskusa oziroma projekta načrtuje in vodi po-

skus na živalih in je odgovoren za celotno izvajanje poskusa 
oziroma projekta v skladu z izdanim dovoljenjem za poskus.

(4) Strokovnjak za dobrobit živali:
– nadzira oskrbo in dobrobit živali;
– nadzira osebe, ki delajo s poskusnimi živalmi;
– zagotavlja, da je osebje ustrezno izobraženo, strokovno 

usposobljeno in deležno stalnega usposabljanja ter da izvaja 
delo pod mentorstvom, dokler ne izkaže potrebne strokovne 
usposobljenosti;

– svetuje v zvezi z dobrobitjo, nabavo, oskrbo in uporabo 
živali ter uporabo načela 3R;

– nasvete in sprejete odločitve vodi v pisni ali elektronski 
obliki in jih hrani najmanj 5 let;

– ne sme izvajati poskusov na živalih.
(5) Imenovani veterinar svetuje v zvezi z dobrobitjo in 

zdravljenjem živali.

16. člen
(osnovno usposabljanje)

(1) Osnovno usposabljanje se izvaja na tečajih v obliki 
predavanj in praktičnih prikazov po programih, ki jih odobri 
GU Uprave na podlagi predlaganega programa organizatorja 
usposabljanja.

(2) Organizator osnovnega usposabljanja (v nadaljnjem 
besedilu: organizator usposabljanja) mora:

– zagotoviti predavatelje;
– biti registriran za dejavnost izobraževanja;
– zagotoviti ustrezne prostore in opremo za teoretično in 

praktično izvedbo usposabljanja;
– zagotoviti gradivo in izpitna vprašanja iz posameznih 

vsebinskih sklopov;
– voditi evidence o izvedenih usposabljanjih.
(3) Organizator usposabljanja mora v programu usposa-

bljanja poleg vsebinskih sklopov navesti lokacijo usposabljanja, 
predavatelje in njihove reference in priložiti od predavateljev 
podpisano soglasje o sodelovanju v programu usposabljanja.

(4) Predavatelj mora imeti dokončan najmanj študijski pro-
gram druge stopnje ali temu ustrezno raven izobrazbe, opra-
vljeno strokovno usposabljanje iz 14. člena tega pravilnika, če 
dela s poskusnimi živalmi, in najmanj pet let delovnih izkušenj s 
področja vsebinskega sklopa, ki ga predava, kar dokaže s stro-
kovnimi ali znanstvenimi publikacijami ali pisno utemeljitvijo.

(5) Osnovno usposabljanje obsega teoretični in praktični 
del iz vsebin, ki so navedene v Prilogi 3, ki je sestavni del tega 
pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Priloga 3), ter pisno preverja-
nje znanja. Udeležba na teoretičnem in praktičnem delu tečaja 
je obvezna.

(6) Kandidat, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe iz 
13. člena tega pravilnika, se na osnovno usposabljanje prijavi 
s prijavnico, ki jo organizator usposabljanja izda v pisni ali ele-
ktronski obliki in je dostopna na njegovi spletni strani.

(7) Čas in kraj usposabljanja se objavita na spletnih stra-
neh organizatorja usposabljanja in Uprave.

(8) Organizator usposabljanja po zaključenem teoretič-
nem in praktičnem delu tečaja pošlje na GU Uprave seznam 
udeležencev z naslednjimi podatki: podatki o udeležencu (ime 
in priimek, naslov, stopnja izobrazbe, datum rojstva, vrsta in 
vsebina usposabljanja ter datum usposabljanja (od – do)).

(9) Izpit se opravlja pisno iz vsebin, navedenih v Prilogi 3, 
pod nadzorom komisije, ki jo imenuje generalni direktor Upra-
ve. Izpitno komisijo sestavljajo trije člani, pri čemer mora biti 
vsaj eden predstavnik organizatorja usposabljanja in vsaj eden 
predstavnik Uprave. Pisno nalogo ocenjuje izpitna komisija, ki 
oceni izid izpita kot »opravil« ali »ni opravil«.

(10) Po opravljenem izpitu izda GU Uprave udeležencem 
potrdilo, ki mora vsebovati vsaj podatke iz osmega odstavka 
tega člena. Potrdilo mora biti opremljeno z žigom in podpisom 
organizatorja usposabljanja in direktorja Uprave.

(11) Opravljeni izpiti se vpišejo v evidenco o opravljenih iz-
pitih, ki jo GU Uprave vodi v elektronski obliki ter vsebuje zapore-
dno številko in najmanj podatke iz osmega odstavka tega člena.

17. člen
(mentorstvo)

(1) Mentor iz tretjega odstavka 14. člena tega pravilnika 
mora izpolnjevati naslednje pogoje:

a) za oskrbovalca živali in osebo, ki žival usmrti, mora 
izpolnjevati pogoje glede izobrazbe in usposobljenosti vsaj 
za oskrbovalca živali in imeti v zadnjih treh letih neprekinjene 
delovne izkušnje na zadevnem področju;

b) za izvajalca poskusa mora izpolnjevati pogoje glede 
izobrazbe in usposobljenosti vsaj za izvajalca poskusa in imeti 
v zadnjih štirih letih neprekinjene delovne izkušnje na zadev-
nem področju.

(2) Mentorja na podlagi dokazil o izobrazbi in usposoblje-
nosti ter delovnih izkušnjah, kar dokaže s strokovnimi ali znan-
stvenimi publikacijami ali pisno utemeljitvijo, določi strokovnjak 
za dobrobit živali v dogovoru z vodjo poskusa oziroma projekta 
v pisni obliki, ki mora biti na vpogled uradnemu veterinarju na 
njegovo zahtevo.

18. člen
(postopek odobritve)

(1) Vzrejne, dobaviteljske in uporabniške organizacije 
morajo biti pred začetkom opravljanja dejavnosti odobrene in 
registrirane pri Območnem uradu Uprave (v nadaljnjem bese-
dilu: OU Uprave).

(2) Na podlagi vloge, ki jo organizacija posreduje na OU 
Uprave na obrazcu B iz Priloge 1, en ali več uradnih veterinar-
jev OU Uprave opravi pregled objekta in preveri, če organiza-
cija izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega pravilnika, razen pogojev 
iz točke e) prvega odstavka, točke e) drugega odstavka, točk 
e) in f) tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika.

(3) V odločbi o odobritvi se navedejo:
– sedež in vrsta organizacije ter objekti;
– oseba, ki je odgovorna za zagotavljanje skladnosti s 

predpisi;
– strokovnjak za dobrobit živali in njegov namestnik;
– imenovani veterinar;
– veljavnost odobritve.
(4) Organizacija mora pred vsako spremembo objekta 

ali delovanja objekta, ki lahko negativno vpliva na dobrobit 
živali, vložiti vlogo na OU Uprave za spremembo odobritve na 
obrazcu C iz Priloge 1.

(5) Organizacija mora o vseh spremembah v zvezi z 
osebami iz tretjega odstavka tega člena v pisni obliki obvestiti 
OU Uprave najpozneje v osmih dneh od nastale spremembe.

19. člen
(sestava in naloge Komisije za dobrobit živali)

(1) Komisijo za dobrobit živali sestavljata strokovnjak za 
dobrobit živali in njegov namestnik, v uporabniški organizaciji 
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pa tudi oseba, ki sodeluje pri poskusih na živalih kot vodja 
poskusa oziroma projekta.

(2) Komisija za dobrobit živali opravlja naslednje naloge:
a) osebam, ki delajo s poskusnimi živalmi, svetuje o dob-

robiti živali, nabavi živali, nastanitvi in oskrbi ter uporabi živali, 
izvajanju načela 3R ter jih v zvezi z njegovo uporabo sprotno 
obvešča o najnovejših tehničnih in znanstvenih dognanjih;

b) uvaja in pregleduje pisna navodila o spremljanju dob-
robiti nastanjenih in v poskusih uporabljenih živali, poročanju in 
nadaljnjem ukrepanju za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti 
v zvezi z dobrobitjo živali;

c) spremlja razvoj in rezultate projektov ob upoštevanju 
učinka izvedenih poskusov na uporabljenih živalih in opredeli 
vidike, ki nadalje prispevajo k izvajanju načela 3R ter o njih 
svetuje;

č) osebam, ki delajo s poskusnimi živalmi, svetuje v zvezi 
z načrti vrnitve živali v domače okolje in predhodni socializaciji 
živali;

d) osebam, ki delajo s poskusnimi živalmi, svetuje o 
uporabi zdravih odvečnih laboratorijskih živalih in jim omogoči 
dostop do evidenc o vzreji in reji znotraj organizacije, in

e) sodeluje pri izmenjavi informacij z drugimi organiza-
cijami.

(3) Komisija za dobrobit živali vodi dane nasvete in odloči-
tve v pisni obliki, ki morajo biti na vpogled uradnemu veterinarju 
na njegovo zahtevo.

(4) Komisija za dobrobit živali sodeluje z imenovanim 
veterinarjem in etično komisijo.

IV. IZVAJANJE POSKUSOV NA ŽIVALIH

20. člen
(splošno o izvajanju poskusov na živalih)

(1) Kadar obstaja več možnosti, se pri izbiri poskusov 
izberejo tisti, ki v največji meri izpolnjujejo naslednje pogoje: 
uporabljajo najmanjše število živali, vključujejo živali z najmanj-
šo sposobnostjo občutenja bolečin, trpljenja, stiske ali trajnih 
poškodb, povzročajo najmanj bolečin, trpljenja, stiske ali trajnih 
poškodb in bodo najverjetneje dali zadovoljive rezultate.

(2) Poskusi se izvajajo pod splošno ali lokalno anestezijo 
poskusnih živali, razen če je to neprimerno glede na namen 
poskusa in se uporablja analgezija ali druga ustrezna metoda 
za zagotovitev da sta trpljenje in stiska poskusnih živali čim 
manjši. Poskusi, ki obsegajo hude poškodbe, ki lahko povzro-
čijo hude bolečine, se ne smejo izvajati brez anestezije.

(3) Pri odločanju o primernosti uporabe anestezije etična 
komisija upošteva:

a) ali je anestezija za žival bolj travmatična od samega 
poskusa in

b) ali je anestezija nezdružljiva z namenom poskusa.
(4) Vsak poskus mora biti, glede na pričakovano stopnjo 

bolečin, trpljenja, stiske ali trajnih poškodb, ki jih posamezna 
žival utrpi med poskusom, razvrščen v eno izmed naslednjih 
težavnostnih stopenj: nepovraten, blag, zmeren ali težaven. 
Razvrščanje mora temeljiti na merilih in primerih težavnosti po-
skusov, navedenih v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika 
(v nadaljnjem besedilu: Priloga 4).

(5) Zdravila, ki bi preprečevala ali omejevala prikazovanje 
bolečine, se lahko dajo živalim le, če so ustrezno anestezirane 
ali analgezirane. Taki poskusi morajo biti znanstveno uteme-
ljeni, vključno s podrobnostmi o režimu dajanja anestetika ali 
analgetika.

(6) Ko anestezija popusti, se žival zdravi s preventivno 
in pooperativno analgezijo ali drugimi primernimi metodami za 
lajšanje bolečin, če je pričakovati, da bi lahko občutila bolečine 
in če je to združljivo z namenom poskusa.

(7) Ko je dosežen namen poskusa, je treba storiti vse 
potrebno, da se trpljenje živali čim bolj zmanjša in v skladu z 
28. členom tega pravilnika.

(8) Če pogina kot končnega rezultata poskusa ni mogoče 
preprečiti, je treba poskus načrtovati tako, da povzroči pogin 

najmanjšega možnega števila živali in da se trajanje in intenziv-
nost trpljenja živali čim bolj zmanjša in se, kolikor je to mogoče, 
zagotovi neboleča smrt.

(9) Vodja poskusa oziroma projekta mora zagotoviti, da 
se prekinejo kakršne koli nepotrebne bolečine, trpljenje, stiska 
ali trajne poškodbe, ki so živalim povzročene med poskusom, 
in da se poskusi izvajajo v skladu z izdanim dovoljenjem. Če 
vodja poskusa oziroma projekta ugotovi, da se poskusi izvajajo 
v nasprotju z izdanim dovoljenjem, mora sprejeti in evidentirati 
ustrezne ukrepe in o njih v pisni obliki obvestiti strokovnjaka 
za dobrobit živali, ki mora preveriti izvajanje teh ukrepov; če 
ugotovi, da se ti ne izvajajo, o tem obvesti uradnega veterinarja.

(10) Žival se v poskusu, ki ji povzroči trpljenje, stisko ali 
trajne poškodbe, ne sme uporabiti več kot enkrat.

(11) Poskus se mora izvajati v objektu uporabniške orga-
nizacije, razen če obstaja znanstvena utemeljitev, da se izvaja 
izven objekta.

21. člen
(vloga za izdajo dovoljenja za poskus znotraj projekta)

(1) Vlogo za izdajo dovoljenja za poskus znotraj projekta 
(v nadaljnjem besedilu: vloga), razen za poskuse iz drugega 
odstavka tega člena, pripravi vodja projekta na obrazcu Č iz 
Priloge 1 in jo pošlje na OU Uprave. Vlogi mora biti priložen 
netehnični povzetek projekta na obrazcu D iz Priloge 1 in 
obrazložitev za odobritev poskusa, ki jo pripravi strokovnjak 
za dobrobit živali, iz katere mora biti razvidno, kako se bodo 
upoštevale predpisane zahteve o zaščiti živali iz tega pravilnika 
in drugih predpisov s področja zaščite živali.

(2) Vlogo za nepovratne, blage ali zmerne poskuse, ki so 
predpisani ali poskuse za proizvodnjo protiteles ali diagnostiko 
po uveljavljenih metodah in v katerih se ne uporabljajo primati, 
pripravi vodja projekta na obrazcu E iz Priloge 1 in jo pošlje na 
OU Uprave.

(3) OU Uprave vlagatelju potrdi prejem popolne vloge.

22. člen
(ocenjevanje projekta)

(1) Etična komisija ocenjuje projekte in Komisijam za 
dobrobit živali svetuje v zvezi z nabavo, vzrejo, nastanitvijo, 
oskrbo in uporabo živali ter zagotavlja izmenjavo najboljših 
praks znotraj EU.

(2) Etična komisija preveri:
– če je projekt utemeljen z znanstvenega ali izobraževal-

nega vidika ali ga zahtevajo predpisi;
– če nameni projekta upravičujejo uporabo živali in
– če je projekt zasnovan tako, da omogoča izvajanje po-

skusov na najbolj human in okolju prijazen način.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek preverjanje iz prve ali-

neje prejšnjega odstavka ni potrebno za:
– projekte, ki so z znanstvenega vidika že ocenjeni pri 

Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
ali primerljivi drugi domači oziroma tuji znanstveni organizaciji;

– študijske programe, ki so že ocenjeni z izobraževalnega 
vidika v visokošolskih zavodih v skladu z zakonom, ki ureja 
visoko šolstvo, ali

– projekte, ki se opravljajo po predpisih.
(4) Etična komisija oceni:
– cilje projekta, predvideno znanstveno korist ali izobra-

ževalno vrednost;
– skladnost projekta z načelom 3R;
– razvrstitev poskusov v težavnostne stopnje;
– analizo škode in koristi projekta, pri čemer oceni, če je 

škoda, ki bo povzročena živalim s trpljenjem, bolečino in stisko, 
utemeljena glede na pričakovani izid, ob upoštevanju etičnih 
načel in koristi za ljudi, živali ali okolje;

– katere koli znanstvene utemeljitve iz drugega odstavka 
4. člena tega pravilnika, 5. člena tega pravilnika, petega in 
enajstega odstavka 20. člena tega pravilnika;

– ter določi, ali in kdaj se izvede retrospektivna ocena 
projekta.
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(5) Etična komisija pri ocenjevanju projekta upošteva:
– izkušnje in prakso z znanstvenega področja, na katero 

se nanaša vloga, vključno z načelom 3R na zadevnih področjih;
– zasnove poskusov, ki po potrebi zajemajo tudi statistični 

prikaz;
– veterinarske prakse s področja znanosti o laboratorijskih 

živalih ali po potrebi veterinarske prakse glede prostoživečih živali;
– pogoje reje, nastanitve in oskrbe poskusnih živali.
(6) Etična komisija mora projekt oceniti:
– na pregleden način po posameznih točkah iz drugega 

in četrtega odstavka tega člena;
– na nepristranski način ob upoštevanju varovanja inte-

lektualne lastnine in zaupnih podatkov;
– v skladu s predpisi, ki urejajo etično komisijo.
(7) Za odločitev lahko pridobi mnenja neodvisnih stro-

kovnjakov.

23. člen
(izdaja dovoljenja za poskus znotraj projekta)

(1) OU Uprave odloči o izdaji dovoljenja za poskus znotraj 
projekta (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) po pridobitvi ocene 
etične komisije.

(2) V dovoljenju se navedejo:
– uporabniška organizacija in njen sedež;
– naslov in lokacija objekta, v katerih se bo poskus izvajal;
– namen uporabe živali – naslov projekta, osebna imena 

vodje poskusa oziroma projekta, izvajalcev in oskrbovalcev živali;
– osebni imeni strokovnjaka za dobrobit živali in njego-

vega namestnika;
– pogoje, pod katerimi je dovoljeno izvesti poskus: na ka-

teri živalski vrsti, predvideno število živali in izvor živali, pogoji, 
ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki delajo s poskusnimi živalmi, 
uporabljena oprema in pripomočki pri izvajanju poskusa, upo-
rabljena metoda in drugi pogoji, ki izhajajo iz ocene projekta;

– ali in kdaj se izvede retrospektivna ocena projekta;
– veljavnost dovoljenja.
(3) Za izvajanje poskusov iz drugega odstavka 21. člena 

tega pravilnika izda OU Uprave dovoljenje za večkratne gene-
rične projekte za isto uporabniško organizacijo.

24. člen
(retrospektivna ocena)

(1) Retrospektivno oceno izvede etična komisija za pro-
jekte, v katerih se uporabljajo primati, ter projekte, ki vključujejo 
težavne poskuse.

(2) Na podlagi poročila o opravljenem poskusu, ki ga 
predloži vodja poskusa na etično komisijo, ta oceni, če so bili 
doseženi cilji projekta, škodo, ki je bila povzročena živalim, 
število in živalske vrste uporabljenih živali ter težavnost posku-
sov in elemente, ki lahko prispevajo k nadaljnjemu izvajanju 
zahteve glede načela 3R.

25. člen
(netehnični povzetki projekta)

(1) Po pravnomočnosti dovoljenja GU Uprave objavi ne-
tehnične povzetke projektov na svoji spletni strani.

(2) Netehnični povzetek projekta vsebuje podatke o ci-
ljih projekta, predvideno škodo, ki bo povzročena živalim, in 
predvideno korist za ljudi, živali ali okolje, predvideno število in 
vrste uporabljenih živali ter mnenje etične komisije o skladnosti 
projekta z načelom 3R.

(3) Če se za projekt zahteva retrospektivna ocena, mora 
biti to navedeno v netehničnem povzetku projekta, prav tako 
tudi rok zanjo.

(4) Ko opravi etična komisija retrospektivno oceno projek-
ta, jo posreduje na GU Uprave, ki netehnični povzetek projekta 
posodobi z rezultati retrospektivne ocene.

(5) Netehnični povzetek projekta je anonimen in ne vse-
buje imena in naslova uporabniške organizacije ter njegovega 
osebja.

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena netehnični pov-
zetek projekta ni potreben za poskuse iz drugega odstavka 
21. člena tega pravilnika.

26. člen
(sprememba in podaljšanje dovoljenja)

(1) Vlogo za spremembo ali podaljšanje dovoljenja vloži 
uporabniška organizacija na obrazcu F iz Priloge 1 in priloži 
poročilo o izvedenih poskusih na obrazcu G iz Priloge 1.

(2) Če je iz vloge razvidno, da bi lahko sprememba do-
voljenja imela negativen vpliv na dobrobit živali, predloži OU 
Uprave vlogo na etično komisijo v ponovno oceno.

(3) Če je iz vloge razvidno, da uporabniška organizacija 
ni izvedla poskusa znotraj veljavnega dovoljenja in je utemeljila 
zahtevo za njegovo podaljšanje, ponovna ocena etične komi-
sije ni potrebna.

27. člen
(dokumentacija)

(1) Uporabniške organizacije morajo hraniti vso dokumen-
tacijo v zvezi z izdanimi dovoljenji vsaj 5 let po izteku veljavnosti 
dovoljenja oziroma vsaj 5 let po zavrnitvi vloge ali drugi odlo-
čitvi OU Uprave in jo dati na vpogled uradnemu veterinarju na 
njegovo zahtevo.

(2) OU Uprave mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z 
ocenami projektov vsaj 5 let.

28. člen
(usoda živali po izvedenih poskusih)

(1) Poskus je končan, kadar ni treba izvajati več nobenih 
opazovanj poskusnih živali.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je poskus pri potomcih 
novih gensko spremenjenih linij živali končan, ko ni več zaznati 
ali se ne pričakuje več, da bi občutili bolečino, trpljenje, stisko 
ali trajne poškodbe, enakovredne ali hujše od vboda igle.

(3) Na koncu poskusa odloči o ohranitvi živali pri življenju 
imenovani veterinar.

(4) Živalim, ki se ob zaključku poskusa ohranijo pri ži-
vljenju, morata biti zagotovljeni oskrba in nastanitev, primerni 
zdravju živali v skladu z 10. členom tega pravilnika.

(5) Če obstaja verjetnost, da bo žival po poskusu čutila 
zmerne ali hude bolečine, trpljenje, stisko ali trajne poškodbe, 
mora biti takoj po končanem poskusu usmrčena v skladu s 
30. členom tega pravilnika.

(6) Prostoživečo žival je po poskusu dovoljeno izpustiti v 
naravo, če to dopušča njeno zdravstveno stanje, če ne pred-
stavlja nevarnosti za zdravje ljudi in živali ter okolje in če je to v 
skladu s presojo osebe iz tretjega odstavka tega člena.

29. člen
(ponovna uporaba)

Žival, ki je že bila uporabljena v enem ali več poskusih, se 
lahko namesto druge, še neuporabljene živali, ponovno uporabi 
v novem poskusu ob upoštevanju desetega odstavka 20. člena 
tega pravilnika le pod naslednjimi pogoji:

a) da je bila dejanska težavnost prejšnjih poskusov blaga 
ali zmerna;

b) da sta splošno zdravje in optimalno počutje živali v 
celoti povrnjena;

c) da je nadaljnji poskus razvrščen kot nepovraten, blag 
ali zmeren in

č) da je v skladu z veterinarskim mnenjem, ki upošteva 
življenjske izkušnje živali.

30. člen
(metode usmrtitve)

(1) Usmrtitev živali je treba izvesti tako, da povzroči živa-
lim čim manj bolečin, trpljenja in stiske.
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(2) Usmrtitev živali mora biti izvedena v objektu, razen v 
primeru terenske študije. Izvesti jo mora oseba, ki je ustrezno 
izobražena in usposobljena v skladu s 14. členom tega pra-
vilnika.

(3) Uporabiti se mora metoda usmrtitve, ki ustreza živalski 
vrsti in starosti ter na način iz Priloge 5, ki je sestavni del tega 
pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Priloga 5).

(4) Oprema za usmrtitev živali mora biti oblikovana, gra-
jena, vzdrževana in uporabljena na način, da se doseže hitro 
usmrtitev.

(5) Pri uporabi naprave z mehanskim upravljanjem, ki pro-
dre v možgane, je treba to napravo namestiti tako, da projektil 
prodre v možgane, čemur mora slediti usmrtitev s takojšnjo 
izkrvavitvijo, razen pri velikih plazilcih, pri katerih mora temu 
slediti kontuzija možganov. Pri kuncih je dovoljena uporaba 
penetrirnega klina za uporabo pri kuncih le, če ni na voljo dru-
gega načina usmrtitve in če telesna masa presega 4 kg ter ji 
sledi takojšnja izkrvavitev živali.

(6) Pri uporabi fizikalnega načina z udarcem po zatilju 
mora udarcu slediti izkrvavitev, pri dvoživkah in plazilcih pa 
kontuzija možganov. Pri uporabi fizikalnega načina s spre-
membo položaja vratnih vretenc (cervikalna dislokacija) mora 
temu slediti izkrvavitev. Dekapitacija je dovoljena z uporabo 
posebne naprave v ta namen le pri zarodkih in neonatalnih 
laboratorijskih glodavcih.

(7) Dovoljena je uporaba samo registriranih splošnih ane-
stetikov pri predhodno sediranih živalih, v prekomernem, vsaj 
trikratnem odmerku, ki povzroči takojšnjo izgubo zavesti, ki ji 
sledi smrt.

(8) Inhalacijske anestetike je dovoljeno uporabiti samo z 
ustreznimi napravami.

(9) Pri izpostavitvi živali ogljikovemu dioksidu mora biti ko-
mora, v kateri so živali izpostavljene plinu, načrtovana, izdelana 
in vzdrževana tako, da živalim ne povzroča poškodb ter omo-
goča nadzor nad njimi. Po izgubi zavesti je treba koncentracijo 
plina povečati na najvišjo možno raven, živali pa morajo ostati 
v komori še vsaj 10 minut. Temu sledi dokončna usmrtitev z 
uporabo ene od metod za potrditev smrti pri živalih iz Priloge 5.

(10) Pred odstranjevanjem in shranjevanjem živalskih 
trupel oziroma odvzemom organov ali tkiv za delo na izoliranih 
organih, tkivih in celičnih kulturah za znanstvenoraziskovalno 
delo v raziskovalnih organizacijah in izobraževalno delo v viso-
košolskih zavodih je treba potrditi, da je nastopila smrt živali z 
eno od metod za potrditev smrti pri živalih iz Priloge 5.

31. člen
(izpustitev živali in premik živali v drugo okolje)

(1) Živali, ki so bile uporabljene v poskusih ali namenjene 
uporabi v poskusih, vendar ne uporabljene, se vrnejo v rejo 
ali naravno okolje ali oddajo v posvojitev kot hišne živali pod 
pogoji:

– da se jim zagotovijo živalski vrsti ustrezni pogoji v 
skladu s predpisi, ki urejajo zaščito poskusnih, hišnih ali pro-
stoživečih živali;

– da jim to omogoča njihovo zdravstveno stanje;
– da ne predstavljajo nevarnosti za javno zdravje, zdravje 

živali ali okolje in
– da so bili izvedeni ustrezni ukrepi za zaščito optimalne-

ga počutja teh živali in
– da je to v skladu z mnenjem imenovanega veterinarja.
(2) Organizacije morajo živali pred njihovo vrnitvijo soci-

alizirati ali v primeru prostoživečih živali rehabilitirati po vna-
prej pripravljenem načrtu vrnitve v domače okolje oziroma 
programu rehabilitacije, ki obsega načine socializacije ali re-
habilitacije, osebe, ki bodo pri tem sodelovale, predviden čas 
socializacije ali rehabilitacije in način ugotavljanja socializacije 
ali rehabilitacije živali.

(3) Organizacijam pri odločitvi o vrnitvi živali v domače 
ali v primeru prostoživečih živali v naravno okolje in izdelavi 
programa socializacije ali rehabilitacije svetuje Komisija za 
dobrobit živali.

(4) Živali, ki so bile vrnjene v rejo, lahko uporabijo druge 
uporabniške organizacije ali izvajalci znanstvenoraziskoval-
nega ali izobraževalnega dela na izoliranih živalskih organih, 
tkivih in truplih.

V. ZNANSTVENORAZISKOVALNO ALI IZOBRAŽEVALNO 
DELO NA IZOLIRANIH ŽIVALSKIH ORGANIH, TKIVIH  

IN TRUPLIH V TA NAMEN USMRČENIH ŽIVALI

32. člen
(odobritev izvajalca del na živalskih tkivih)

(1) Izvajalec del na živalskih tkivih (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalec) je lahko fizična ali pravna oseba, ki mora biti odobre-
na pri OU Uprave.

(2) Na podlagi vloge iz obrazca H iz Priloge 1, ki jo izva-
jalec posreduje na OU Uprave, opravi uradni veterinar pregled 
prostorov, opreme in tehničnih pripomočkov glede usmrtitve 
živali, odstranjevanja ŽSP, evidenc ter dokazil o izobrazbi in 
usposobljenosti oseb, ki bo žival usmrtila.

(3) V odločbi o odobritvi se navedejo sedež, prostor, v 
katerem se izvaja usmrtitev živali in delo na živalskih tkivih, in 
strokovnjak za dobrobit živali, izvajalca pa se vpiše v evidenco 
odobrenih izvajalcev.

(4) V primeru nastanitve živali v prostorih pri izvajalcu več 
kot en dan se opravi odobritev organizacije po 18. členu tega 
pravilnika.

33. člen
(priglasitev dela in izvajanje)

(1) Izvajalec priglasi znanstvenoraziskovalno ali izobra-
ževalno delo na izoliranih živalskih organih, tkivih in truplih 
v ta namen usmrčenih živali na OU Uprave na obrazcu I iz 
Priloge 1.

(2) Če je izvajalec odobren kot vzrejna ali uporabniška or-
ganizacija, sodeluje s Komisijo za dobrobit živali glede dobrobiti 
živali, nabave, oskrbe in uporabe živali. Če izvajalec ni odobren 
kot vzrejna ali uporabniška organizacija, sodeluje s Komisijo 
za dobrobit živali tiste vzrejne ali uporabniške organizacije, od 
katere nabavlja živali.

(3) Za delo na tkivih se uporabijo odvečne laboratorijske 
živali, ki niso primerne za uporabo v poskusih, razen če obstaja 
znanstvena utemeljitev, da njihova uporaba ni možna.

(4) Imenovani veterinar oziroma strokovnjak za dobrobit 
živali ob oddaji živali ali izoliranih živalskih tkiv, organov in 
trupel v drugo organizacijo izda izvajalcu spremni dokument 
na obrazcu A iz Priloge 1, iz katerega mora biti razvidno, da 
je oddaja v skladu s programom izmenjave živalskih tkiv ali 
organov oziroma uporabe odvečnih laboratorijskih živali, ali 
vpiše v evidenco o oddaji živali, če so živali namenjene znotraj 
organizacije.

VI. EVIDENCE IN POROČILA

34. člen
(evidence)

(1) Vzrejne, dobaviteljske in uporabniške organizacije iz 
9. člena tega pravilnika ter izvajalec iz 32. člena tega pravilnika 
morajo voditi evidence na obrazcih iz Priloge 6, ki je sestavni 
del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: Priloga 6), in se vodi-
jo v pisni ali elektronski obliki ter so pod nadzorom strokovnjaka 
za dobrobit živali.

(2) Vzrejne organizacije morajo voditi evidence o vzreji ali 
reji živali, oskrbi živali in čiščenju prostorov in opreme, relativni 
vlagi in temperaturi prostorov, nabavi živali, poginu živali, oddaji 
živali, primerih bolezni in uporabljenem zdravljenju, rezultatih 
preiskav živali, usmrtitvah živali, shranjevanju in oddaji žival-
skih trupel.
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(3) Dobaviteljske organizacije morajo voditi evidence 
o nabavi živali, poginu živali, oddaji živali, usmrtitvah živali, 
shranjevanju živalskih trupel, oddaji živalskih trupel. Če imajo 
živali nastanjene več kot en dan, morajo voditi tudi evidence o 
oskrbi živali in čiščenju prostorov in opreme, o relativni vlagi in 
temperaturi prostorov.

(4) Uporabniške organizacije morajo voditi evidence o 
oskrbi živali in čiščenju prostorov in opreme, o relativni vlagi 
in temperaturi prostorov, nabavi živali, poginu živali, usmrti-
tvah živali, shranjevanju in oddaji živalskih trupel ter izvajanju 
poskusov. Če je uporabniška organizacija hkrati tudi vzrejna, 
mora voditi tudi ostale evidence, ki jih vodi vzrejna organi-
zacija.

(5) Izvajalec mora voditi evidence o nabavi živali, usmrti-
tvah živali, shranjevanju in oddaji živalskih trupel, če so živali 
nastanjene več kot en dan, pa tudi evidence o oskrbi živali, 
čiščenju prostorov in opreme, o relativni vlagi in temperaturi 
prostorov ter poginu živali.

(6) Organizacije in izvajalci morajo evidence iz tega člena 
hraniti najmanj pet let in morajo biti na vpogled uradnemu ve-
terinarju na njegovo zahtevo.

35. člen
(poročanje)

(1) Strokovnjak za dobrobit živali mora pripraviti letno 
poročilo o uporabi živali v poskusih, vključno s podatki o težav-
nostni stopnji poskusov na obrazcu za poročanje in v skladu z 
navodili za poročanje, ki so določeni v Prilogi II Izvedbenega 
sklepa Komisije z dne 14. novembra 2012 o določitvi eno-
tnih obrazcev za predložitev informacij v skladu z Direktivo 
2010/63/EU (EU L št. 320 z dne 17. 11. 2012, str. 33; v na-
daljnjem besedilu: Izvedbeni sklep Komisije) in ga do konca 
februarja za preteklo leto posredovati v pisni ali elektronski 
obliki na GU Uprave.

(2) Strokovnjak za dobrobit živali mora pripraviti letno 
poročilo o usmrtitvah živali na obrazcu J iz Priloge 1 in ga do 
konca februarja za preteklo leto posredovati v pisni ali elektron-
ski obliki na GU Uprave.

(3) Vodja poskusa oziroma projekta mora po zaključku 
projekta pripraviti poročilo o izvedenih poskusih znotraj projekta 
na obrazcu G iz Priloge 1, ki mora biti na vpogled uradnemu 
veterinarju na njegovo zahtevo.

36. člen
(poročanje Komisiji)

(1) GU Uprave poroča Komisiji o izvajanju določb Direk-
tive 2010/63/EU na obrazcu iz Priloge I Izvedbenega sklepa 
Komisije vsakih 5 let.

(2) GU Uprave letno zbira podatke o uporabi živali v po-
skusih, vključno s podatki o dejanski težavnosti poskusov na 
obrazcu iz Priloge II Izvedbenega sklepa Komisije ter poroča 
Komisiji vsako leto.

VII. NADZORSTVO

37. člen
(inšpekcijski pregledi)

(1) Organizacije so pod rednim nadzorom OU Uprave.
(2) Pogostost inšpekcijskih pregledov se prilagodi na pod-

lagi analize tveganja ob upoštevanju vrste in števila nastanjenih 
in uporabljenih živali, vodenja evidenc, števila in vrste projek-
tov, ki jih izvaja uporabniška organizacija, ter informacij, ki bi 
lahko kazale na neskladnost.

(3) Vsako leto se opravi inšpekcijski pregled vsaj pri eni 
tretjini organizacij, v skladu z analizo tveganja iz prejšnjega 
odstavka, razen v organizacijah s primati, pri katerih se opravi 
vsaj enkrat na leto.

(4) Vsaj polovica inšpekcijskih pregledov se opravi brez 
predhodnega obvestila.

(5) Dokumentacija o vseh inšpekcijskih pregledih se hrani 
vsaj pet let.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
(prehodne določbe)

(1) Obstoječe odobrene organizacije pošljejo na OU Upra-
ve vlogo za odobritev organizacije na obrazcu B iz Priloge 1 v 
dveh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

(2) Obstoječi odobreni izvajalci pošljejo na OU Uprave 
vlogo na obrazcu H iz Priloge 1 v dveh mesecih od uveljavitve 
tega pravilnika.

(3) Postopki za odobritev vzrejnih, dobaviteljskih in upo-
rabniških organizacij, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, 
se končajo po določbah tega pravilnika.

(4) Postopki za izdajo dovoljenja za izvajanje poskusa ali 
serije poskusov na živalih, začeti pred uveljavitvijo tega pravil-
nika, se končajo po določbah tega pravilnika.

(5) Obstoječe uporabniške organizacije, ki izvajajo pred-
pisane poskuse na živalih, poskuse, ki jih je odredilo sodišče 
ali pristojni inšpektor na podlagi pravnega akta, in poskuse pri 
izvajanju vakcinacij in diagnostičnih preiskav, morajo vložiti 
vlogo za pridobitev dovoljenja za izvajanje poskusa v dveh 
mesecih od uveljavitve tega pravilnika.

(6) Tabele iz Priloge 2 se začnejo uporabljati 1. januarja 
2017.

(7) Priloga 8, ki je sestavni del tega pravilnika, se preneha 
uporabljati 31. decembra 2016.

(8) Prvi odstavek 35. člena tega pravilnika se začne upo-
rabljati 1. januarja 2014.

(9) Za osebe, ki izpolnjujejo pogoje glede izobrazbe in 
usposobljenosti po Pravilniku o pogojih za izvajanje poskusov 
na živalih (Uradni list RS, št. 88/06 in 81/09) in najmanj tri leta 
pred uveljavitvijo tega pravilnika delajo s poskusnimi živalmi, 
kar dokažejo z dokumentacijo o izvajanju poskusov na živalih, 
se šteje, da izpolnjujejo pogoje iz prve in druge alineje prvega 
odstavka 14. člena tega pravilnika.

39. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pra-
vilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih (Uradni list RS, 
št. 88/06 in 81/09) in Pravilnik o načinih usmrtitve poskusnih 
živali (Uradni list RS, št. 140/06).

40. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-271/2012
Ljubljana, dne 23. aprila 2013
EVA 2012-2330-0037

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

Soglašam!

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost in šport

Priloga



Stran 4364 / Št. 37 / 29. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije

Priloga 1: Obrazci 
 
Obrazec A: Spremni dokument za poskusne živali oziroma izolirana živalska tkiva, organe in 
trupla v ta namen usmrčenih živali 
 
Številka dokumenta: 

Podatki o živali oziroma živalskih tkivih, organih in truplih (ustrezno obkrožiti): 

Vrsta živali, število, identifikacijska oznaka, če obstaja: 

Izvor (ime, naslov in številka odobritve): 

Pošiljatelj (ime, naslov in številka odobritve): 

Prejemnik (ime, naslov in številka odobritve): 

Datum in čas pošiljanja: 

Pakiranje: 

Prevozno sredstvo: 

Namen pošiljanja: 

Zdravje živali (datum pregleda, bolezni, na katere so bile živali pregledane, in rezultat 
pregleda): 

Oddaja živali je v skladu s programom izmenjave živalskih tkiv ali organov in uporabe 
odvečnih laboratorijskih živali - ustrezno obkrožiti: da oziroma ne 
 
 
Datum:                                                    Osebno ime in podpis imenovanega veterinarja:    
  

--------------------------------- 
 
Obrazec B: Vloga za odobritev organizacije  
 
Organizacija (naziv in naslov)   
Vrsta organizacije (ustrezno obkrožiti in pripisati vrsto 
živali)  

 vzrejna 
 uporabniška 
 dobaviteljska 

Objekt in lokacija (tloris prostorov, velikost in imena 
prostorov, poti čiste in umazane opreme, ipd.) 

 

Oprema in tehnični pripomočki za nastanitev živali 
(velikost kletk, ograd, akvarijev ipd.) 

 

Oseba, ki je odgovorna za zagotavljanje skladnosti s 
predpisi (osebno ime) 

 

Oskrbovalec živali in oseba, ki žival usmrti (osebno ime)  
Strokovnjak za dobrobit živali in njegov namestnik 
(osebni imeni) 

 

Imenovani veterinar (osebno ime), pisni dogovor o delu 
z veterinarsko organizacijo 

 

Sestava Komisije za dobrobit živali (osebna imena)  
Kontrola zdravja živali   
Odstranjevanje ŽSP (pisni dogovor z izvajalcem javne 
službe za odvoz ŽSP, če se začasno skladiščijo v 
zamrzovalni skrinji) 

 

Načrt za povečanje deleža živali, ki so potomci 
primatov, vzrejenih v ujetništvu (samo vzrejne 
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organizacije za vzrejo primatov) 
Naprava in oprema za usmrtitev živali   
 
Priloge: 
- Tloris (imena prostorov) 
- Dokazila o izobrazbi in usposobljenosti oseb  
- Pisni dogovor (pogodba) o delu imenovanega veterinarja  
- Pisni dogovor (pogodba) o zagotavljanju zdravja živali 
- Pisni dogovor (pogodba) o odstranjevanju ŽSP 
 
 
Kraj in datum:                                                              Podpis pravne ali fizične osebe:  
 

--------------------------------------- 
 

Obrazec C: Vloga o spremembi odobritve organizacije  
 

Organizacija (naziv in naslov)  
Vrsta odobritve (številka in datum izdaje odločbe)  
Sprememba odobritve: 
(priložiti ustrezno dokumentacijo, če je sprememba 
odobritve povezana s podatki, za katere je potrebno 
priložiti pisno dokazilo pri odobritvi organizacije) 

 

 
 
Kraj in datum:                                                              Podpis pravne ali fizične osebe:  
 

--------------------------------------- 
 
Obrazec Č: Vloga za izdajo dovoljenja za poskus znotraj projekta  
 

1. Naziv in naslov uporabniške organizacije, številka odločbe o odobritvi in datum izdaje  
1.1 Naziv in naslov vlagatelja (v primeru, da vlagatelj ni iz uporabniške organizacije) 

 
2. Naslov raziskovalnega projekta 
2.1 Namen in cilji projekta (ustrezno podčrtati) 

a) temeljna raziskava 
b) translacijska ali uporabna raziskava s katerim koli od naslednjih ciljev: 

- odvračanje, preprečevanje, diagnosticiranje ali zdravljenje bolezni, slabega 
zdravstvenega stanja, drugih bolezenskih sprememb ali njihovih učinkov pri 
človeku, živalih ali rastlinah  
- ocena, odkrivanje, uravnavanje ali spreminjanje fizioloških stanj pri človeku, 
živalih ali rastlinah  
- dobrobit živali in izboljšanje proizvodnih pogojev za živali iz vzreje za 
kmetijske namene;  

c) razvoj, izdelava ali preskušanje kakovosti, učinkovitosti in varnosti zdravil, živil 
in krme ter drugih snovi ali izdelkov za doseganje cilja iz prejšnje točke;  

č) zaščita naravnega okolja zaradi varovanja zdravja ali dobrobiti ljudi ali živali; 
d) raziskave, usmerjene v ohranjanje živalskih vrst; 
e) visokošolsko izobraževanje ali usposabljanje za pridobitev, ohranjanje ali 

izboljšanje strokovnega poklicnega znanja; 
f) sodnomedicinske raziskave. 
 

2.2 Opis načrtovanega projekta z znanstvenega vidika 
2.3 Šifra odobrene raziskave in trajanje, če je projekt že znanstveno ocenjen 
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3. Predvideno trajanje projekta (od in do) 
 
4. Udeleženci v poskusu 

Ime in priimek Zadolžitev v 
poskusu 

Izobrazba Usposobljenost 
in delovne 
izkušnje na 
ustreznem 
področju 

Številka potrdila 
o usposabljanju 

     
 

5. Podatki o živalih 
Vrsta živali Predvideno število Razvojna stopnja,  

posebne oblike (transgene 
živali, določene pasme, 
starosti) 

Izvor živali – 
dobavitelj 

    
 

6. Zakaj je izbrana predlagana živalska vrsta? Utemeljiti uporabo živali in primernost izbrane  
    vrste z viri iz literature. Uporabo živali, ki niso vzrejene kot laboratorijske živali, je treba 
    znanstveno utemeljiti. 
 
7. Če je za nakup, nastanitev ali uporabo živali potrebno še kakšno drugo predpisano  
    dovoljenje (npr. zaščita prostoživečih živali, uvoz živali), navesti številko in datum izdaje 
    dovoljenja ter pristojni upravni organ, ki je dovoljenje izdal 
 
8. Mesto izvajanja poskusa (če bo izven objekta uporabniške organizacije, je treba  
    znanstveno utemeljiti) 
 
9. Podatki o poskusih na živalih (navesti za vsak poskus oziroma  ločeno pri seriji  
    poskusov) 
 
9.1 Opis in potek poskusa ter opis in utemeljitev uporabljene tehnike ali postopka (navesti 

vire iz literature)  
 
9.2 Pričakovani vpliv na živali in kako dolgo bodo živali izpostavljene posameznemu poskusu 
 
9.3 Kako bo pri živalih poskrbljeno za lajšanje bolečin, trpljenja, stiske in poškodb? Navesti 

metode odpravljanja bolečine in nelagodja pri živalih, uporabo anestetikov in analgetikov 
(vrsta in odmerek ter način aplikacije). 

 
9.4 Uporaba humanih končnih točk za vsak poskus 
 
9.5 Usoda živali po končanem poskusu 
 
9.5.1 Način usmrtitve, če se bodo živali usmrtile 
 
9.5.2 Predviden čas okrevanja, če se bodo živali ohranile pri življenju, in načrt vrnitve živali v 

domače okolje oziroma načrt rehabilitacije 
 
9.6 Težavnostna stopnja posameznega poskusa 
 
9.7 Uporaba načela 3R  
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 37 / 29. 4. 2013 / Stran 4367 

9.7.1 Ali za dosego izbranega cilja obstajajo metode, ki ne zahtevajo uporabe poskusnih 
živali, in če obstajajo take metode, zakaj se ne uporabljajo? 

 
9.7.2 Če je kateri izmed poskusov ponovitev predhodnega poskusa, utemeljitev 
 
9.7.3 Ali so predlagane živali namenjene za enkratno uporabo živali v poskusu? 
 
9.7.4 Ali je bila katera od predlaganih živali že uporabljena v predhodnih poskusih? Če je 

bila, utemeljiti razloge za njeno ponovno uporabo in priložiti mnenje imenovanega 
veterinarja. 

 
9.7.5 Če naj bi se v predlaganem poskusu uporabil tudi živčno mišični blokator, to 

znanstveno utemeljiti in podrobno opisati režim dajanja anestetika ali analgetika 
 
9.7.6 Načrt opazovanja živali za ugotavljanje, spremljanje in zmanjšanje bolečin, trpljenja, 

stiske 
 
9.7.7 Statistični načrt za zmanjšanje števila živali 
 
9.7.8 Če predstavlja poskus kakršnokoli tveganje za zdravje osebja, drugih živali ali okolja, 

navesti načrt za zmanjšanje tega tveganja  
 
9.7.9 Izjava vodje poskusa oziroma projekta o ustreznosti pogojev nastanitve, reje in 

oskrbe živali 
 
9.7.10 Glede na poskus in živalsko vrsto opisati opremo in naprave za izvedbo poskusa 
 
Datum: 
 
Podpis vodje poskusa oziroma projekta:   
Podpis odgovorne osebe uporabniške organizacije:                                                             

 
 
Obvezne priloge:  
- obrazložitev strokovnjaka za dobrobit živali; 
- netehnični povzetek projekta na obrazcu D.   
Ostale priloge, če so potrebne: 
- znanstvena utemeljitev, če se v poskusu ne bodo uporabljale laboratorijske živali; 
- znanstvena utemeljitev, če se bo poskus izvajal izven objekta uporabniške organizacij;  
- znanstvena utemeljitev, če se bodo poskusnim živalim dajala zdravila, ki jim bodo 
  preprečevala ali omejevala prikazovanje bolečine;   
- mnenje veterinarja, če se žival ponovno uporabi v poskusih; 
- načrt vrnitve živali v domače okolje pri laboratorijskih živalih, če se živali ohranijo pri   
  življenju oziroma pri prostoživečih živalih program rehabilitacije; 
- pisni dogovor med vlagateljem in uporabniško organizacijo o izvajanju poskusa. 
 

------------------------------------------ 
 
Obrazec D: Netehnični povzetek projekta 
  
1. Naslov projekta 
2. Cilji projekta (vključiti predvideno škodo, ki jo bodo utrpele živali v poskusu, in korist, ki jo  
    bo imel poskus za človeka, živali oziroma okolje) 
3. Predvideno število in vrsta uporabljenih živali 
4. Utemeljiti upoštevanje načela 3R 
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4.1 Zakaj ni mogoče izvesti poskusa z uporabo metod, ki ne zahtevajo uporabe živali? 
4.2 Utemeljiti zmanjšano uporabo živali 
4.3 Kako bodo izboljšani pogoji reje, oskrbe, nastanitve živali in izvajanje poskusov na 
živalih? 
5. Rezultati retrospektivne ocene (vpiše etična komisija) 
 
Datum:                                                             Podpis vodje poskusa oziroma projekta:   
 

--------------------------------------------- 
 

Obrazec E: Vloga za nepovratne, blage ali zmerne poskuse, ki so predpisani ali poskuse za 
proizvodnjo protiteles ali diagnostiko po uveljavljenih metodah in v katerih se ne uporabljajo 
primati 
 

1. Naziv in naslov uporabniške organizacije, številka odločbe o odobritvi in datum izdaje 
1.2 Naziv in naslov vlagatelja (v primeru, da vlagatelj ni iz uporabniške organizacije) 

 
2. Naslov projekta 
2.2 Namen in cilji projekta in uveljavljena metoda 
      a) izpolnitev predpisanih poskusov  
      b) proizvodnja protiteles 
      c) diagnostika  
 
3. Predvideno trajanje projekta (od in do) 
 
4. Udeleženci v poskusu 

Ime in priimek Zadolžitev v 
poskusu 

Izobrazba Usposobljenost 
In delovne 
izkušnje s 
poskusnimi 
živalmi 

Številka potrdila 
o usposabljanju 

     
 

5. Podatki o živalih 
Vrsta živali Predvideno število Razvojna stopnja,  

posebne oblike (transgene 
živali, določene pasme, 
starosti) 

Izvor živali – 
dobavitelj 

    
 

6. Zakaj je izbrana predlagana živalska vrsta? Utemeljiti uporabo živali in primernost izbrane 
    vrste z viri iz literature. Uporabo živali, ki niso vzrejene kot laboratorijske živali, je treba  
    znanstveno utemeljiti. 
 
7. Če je za nakup, nastanitev ali uporabo živali potrebno še kakšno drugo predpisano  
    dovoljenje (npr. zaščita prostoživečih živali, uvoz živali), navesti številko in datum izdaje 

dovoljenja ter pristojni upravni organ, ki je dovoljenje izdal 
 
8. Mesto izvajanja poskusa (če bo izven objekta uporabniške organizacije je treba 
    znanstveno utemeljiti) 
 
9. Podatki o poskusih na živalih (navesti za vsak poskus oziroma  ločeno pri seriji poskusov) 
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9.1 Opis in potek poskusa ter opis in utemeljitev uporabljene tehnike ali postopka (navesti 
vire iz literature)  

 
9.2 Pričakovani vpliv na živali in kako dolgo bodo živali izpostavljene posameznemu poskusu 
 
9.3 Kako bo pri živalih poskrbljeno za lajšanje bolečin, trpljenja, stiske in poškodb? Navesti 

metode odpravljanja bolečine in nelagodja pri živalih, uporabo anestetikov in analgetikov 
(vrsta in odmerek ter način aplikacije) 

 
9.4 Uporaba humanih končnih točk za vsak poskus 
 
9.5 Usoda živali po končanem poskusu 
 
9.5.1 Način usmrtitve, če se bodo živali usmrtile 
 
9.5.2 Predviden čas okrevanja, če se bodo živali ohranile pri življenju, in načrt vrnitve živali v 

domače okolje oziroma načrt rehabilitacije 
 
9.6 Težavnostna stopnja posameznega poskusa 
 
9.7 Uporaba načela 3R  
 
9.7.1 Ali za dosego izbranega cilja obstajajo metode, ki ne zahtevajo uporabe poskusnih 
živali, in če obstajajo take metode, zakaj se ne uporabljajo? 
 
9.7.2 Če je kateri izmed poskusov ponovitev predhodnega poskusa, utemeljitev 
 
9.7.3 Ali so predlagane živali namenjene za enkratno uporabo živali v poskusu? 
 
9.7.4 Ali je bila katera od predlaganih živali že uporabljena v predhodnih poskusih? Če je 

bila, utemeljiti razloge za njeno ponovno uporabo in priložiti mnenje imenovanega 
veterinarja 

 
9.7.5 Če naj bi se v predlaganem poskusu uporabil tudi živčno mišični blokator, to 

znanstveno utemeljiti in podrobno opisati režim dajanja anestetika ali analgetika 
 
9.7.6 Načrt opazovanja živali za ugotavljanje, spremljanje in zmanjšanje bolečin, trpljenja, 

stiske 
 
9.7.7 Če predstavlja poskus kakršnokoli tveganje za zdravje osebja, drugih živali ali okolja, 

navesti načrt za zmanjšanje tega tveganja  
 
9.7.8 Izjava vodje poskusa oziroma projekta o ustreznosti pogojev nastanitve, reje in 

oskrbe živali 
 
9.7.9 Glede na poskus in živalsko vrsto opisati opremo in naprave za izvedbo poskusa 
 
 
 
Datum:                                                             Podpis vodje poskusa oziroma projekta:      
 

------------------------------------ 
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Obrazec F: Vloga o spremembi, podaljšanju ali obnovitvi dovoljenja za izvajanje poskusa na 
živalih  

 
1. Naziv in naslov uporabniške organizacije, številka odločbe o odobritvi in datum izdaje  
1.2 Naziv in naslov vlagatelja (v primeru, da vlagatelj ni iz uporabniške organizacije) 
2.   Naslov projekta 
3.   Številka in datum izdanega dovoljenja in trajanje 
4.  Razlog za spremembo, podaljšanje ali obnovitev dovoljenja (ustrezno podčrtati) in 

utemeljitev 
 
Priloga:  
- poročilo o izvedenih poskusih na obrazcu G. 
 
Datum:                                                        Podpis vodje poskusa oziroma projekta:   
 

------------------------------------ 
                                                                   
Obrazec G: Poročilo o izvedenem poskusu 

Uporabniška organizacija 
(naziv, naslov): 

 

Vodja projekta:  
Številka dovoljenja:  
Naslov projekta:  
Trajanje dovoljenja: od: do: 
Udeleženci v projektu   
Uporaba anestezije oziroma 
analgezije (substanca, doza, 
režim dajanja): 

 

Način usmrtitve živali:  
Vrsta in skupno število 
uporabljenih živali v celotnem 
projektu vrsta linija/pasma porabljeno število 
Število poginjenih živali:    
Število živali, ki se je po uporabi 
ohranilo pri življenju ali 
uporabilo za drug projekt:    
Število živali, ki zaradi 
ponesrečenosti postopka ali 
neustreznega rezultata, niso 
bile vključene v rezultate:    
Retrospektivna ocena: da  ne 

 
Datum:                                                                   Podpis vodje projekta: 
 

---------------------------------- 
 
Obrazec H: Vloga za odobritev izvajalca del na živalskih tkivih  

 
Izvajalec (naziv in naslov)   
Opis prostora za usmrtitev in delo na tkivih   
Strokovnjak za dobrobit živali in njegov 
namestnik (osebni imeni) 

 

Oseba, ki bo žival usmrtila (osebno ime)  
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Opis načina usmrtitve živali in oprema v ta 
namen 

 

Odstranjevanje ŽSP (pisni dogovor z 
izvajalcem javne službe za odvoz ŽSP, če se 
začasno skladiščijo v zamrzovalni skrinji) 

 

 
Priloge: 

- tloris prostorov 
- dokazila o izobrazbi in usposobljenosti oseb 
- pisni dogovor (pogodba) o odstranjevanju ŽSP 
 

 
Datum:                                                                    Podpis pravne ali fizične osebe:  
 

----------------------------------------------- 
 

Obrazec I: Vloga za priglasitev znanstvenoraziskovalnega ali izobraževalnega dela na 
izoliranih organih, tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živalih  

 
Naziv in naslov izvajalca   
Naziv in naslov vlagatelja (v primeru, da vlagatelj ni 
odobren izvajalec) 

 

Številka odločbe o odobritvi in datum izdaje  
Namen uporabe (ustrezno obkrožite)   znanstvenoraziskovalno delo 

 izobraževalno delo 
Številka in naslov projekta, če obstaja ali študijskega 
programa in trajanje 

 

Izvor, vrsta in predvideno število živali  
Kdo bo opravljal prevoz živali in s kakšnim prevoznim 
sredstvom, če bo potreben  

 

Oseba, ki bo žival usmrtila  
Način usmrtitve  
Odstranjevanje ŽSP  
 
Datum:                                                                    Podpis vlagatelja: 
  
Priloge: 
- dokazila o izobrazbi in usposobljenosti oseb 
- znanstvena utemeljitev, zakaj se ne bodo uporabljali odvečni laboratorijski glodavci   
- pisni dogovor med vlagateljem in izvajalcem o uporabi prostora in opreme                                                    

 
------------------------------------------ 

 
Obrazec J: Letno poročilo o usmrtitvah živali (za leto: ………….) 
 
Organizacija (naziv, naslov): 
Tabela 1: Število in vrsta ali skupine usmrčenih živali glede na njihov izvor 

Vrste ali skupine živali Živali izvirajo 
znotraj države 

Živali izvirajo 
iz držav EU 

Živali izvirajo iz 
drugih držav (in 
ne EU) 

Skupno 
število 

Miši (Mus musculus)     
Podgane (Rattus norvegicus)     
Morski prašički (Cavia porcellus)     
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Drugi glodavci (drugi Rodentia)     
Kunci (Oryctolagus cuniculus)     
Druge živalske vrste (navedite)     
Skupaj     
 

Tabela 2: Število in vrsta ali skupine usmrčenih živali glede na namen usmrtitve 

Vrste ali skupine 
živali 

Projekt Znanstveno 
raziskovaln
o 
delo 

Izobraže
vanje 

Odvečne 
živali 

Senilne 
živali iz 
razploda 

Drugo Skupn
o 
število 

Miši (Mus 
musculus) 

       

Podgane (Rattus 
norvegicus) 

       

Morski prašički 
(Cavia porcellus) 

       

Drugi glodavci 
(drugi Rodentia) 

       

Kunci (Oryctolagus 
cuniculus) 

       

Druge živalske 
vrste (navedite) 

       

Skupaj        
     
Datum:                                                                                                      Podpis:                                              

-------------------------------------- 
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Priloga 2: Minimalni standardi nastanitve in oskrbe živali  
 
Izrazi, uporabljeni v tej prilogi, imajo naslednji pomen: 

- nastanitveni prostori so prostori, v katerih so živali nastanjene v času vzreje, reje in 
poskusov; 

- ograda je ograjen prostor, v katerem so živali zaprte in je lahko kletka, staja, obora, 
terarij, akvarij, bazen; 

- prostor za izpust živali je prostor, ograjen s stenami, palicami ali mrežo, ki je pogosto 
izven zgradbe. 

 
A. Splošni pogoji 
 
1.1 Objekti 

- morajo biti zgrajeni tako, da zagotavljajo nastanjenim vrstam živali okolje, ki upošteva 
njihove fiziološke in etološke potrebe; 

- morajo biti načrtovani in upravljani tako, da preprečujejo dostop nepooblaščenih oseb 
ter vstop drugim živalim ali uhajanje nastanjenih živali; 

- pred vhodom v objekt mora biti nameščena opozorilna tabla z napisom »vstop    
nepooblaščenim osebam prepovedan«; 

- organizacije morajo imeti vpeljan program rednega vzdrževanja objekta in opreme. 
 
1.2 Nastanitveni prostori 

- zagotovljeno mora biti redno in učinkovito mehanično čiščenje prostorov in opreme; 
- organizacija mora imeti program čiščenja in navodila za čiščenje prostorov in opreme; 
- o opravljenem čiščenju prostorov in opreme se mora voditi evidenco; 
- tla in stene morajo biti iz trdnega materiala, ki ni škodljiv za zdravje živali in ne 

povzroča poškodb; 
- tla in stene morajo imeti gladko, neprepustno in pralno površino; 
- tla morajo biti nedrseča, odtoki morajo biti pokriti in zaščiteni; 
- na  vrata se lahko namesti opazovalno okence;  
- okna in vrata morajo biti izdelana ali zaščitena tako, da je preprečen dostop neželenih 

živali; 
- v prostoru za izpust morajo biti oprema in instalacije (vodovodne, električne, odtočne, 

klimatske)  zaščitene, da jih živali ne poškodujejo;  
- v prostor za izpust živali mora biti onemogočen dostop nepooblaščenih oseb in drugih 

živali.  
- nezdružljive živalske vrste in živali, ki potrebujejo različne okoljske pogoje, morajo biti 

ločeno nastanjene; 
- v primeru nastanitve živali plenilec in plen morajo biti nastanjeni ločeno v prostoru, 

tako da se ne vidijo, vohajo ali slišijo. 
 
1.3 Laboratoriji in drugi prostori  

- v vzrejni in dobaviteljski organizaciji mora imeti objekt prostor za pripravo in odpremo 
živali; 

- objekt mora biti opremljen z laboratorijsko opremo za izvajanje enostavnih 
diagnostičnih testov, opravljanje sekcij in zbiranje vzorcev za nadaljnjo pošiljanje;  

- objekt mora imeti prostor za ločeno nastanitev novo nabavljenih živali, bolnih ali 
poškodovanih živali; 

- v uporabniški organizaciji mora imeti objekt prostor za izvajanje poskusov in v primeru 
izvajanja kirurških posegov tudi v ta namen opremljen ločen prostor za izvajanje 
kirurških posegov v aseptičnih pogojih in prostor za pooperativno okrevanje živali. 

1.4 Pomožni prostori 
- prostor za skladiščenje krme mora biti hladen, suh, zavarovan pred škodljivci in insekti;  
- prostor za skladiščenje stelje mora biti suh, zavarovan pred škodljivci in insekti; 
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- zagotovljen mora biti skladiščni prostor za čiste kletke, instrumente in drugo opremo;  
- pomivalnica mora biti dovolj velika za namestitev naprav za razkuževanje, čiščenje in 

prezračevanje; zagotovljen mora biti ločen pretok čiste in umazane opreme; stene in 
tla morajo biti pralne; 

- zagotovljeno mora biti higiensko skladiščenje in varno odstranjevanje trupel in živalskih  
odpadkov;  

- pri toksičnih ali radioaktivnih odpadkih so potrebni posebni varnostni ukrepi v skladu s 
predpisi o varstvu okolja. 

 
2. Nadzor okolja v nastanitvenih prostorih 
 
2.1 Prezračevanje 

- prezračevanje mora zagotavljati dovolj svežega zraka in nizko raven vonjev, zdravju 
škodljivih plinov in prahu, ki ne škodujejo nastanjenim živalim;  

- preprečen mora biti ponoven obtok neočiščenega zraka; 
- prezračevalni sistem ne sme povzročati prepiha. 

 
2.2 Temperatura 

- v nastanitvenih prostorih mora biti glede na živalsko vrsto zagotovljena optimalna 
temperatura, ki mora biti pri novorojenih, mladih živalih, neodlakanih živalih in živalih 
po operaciji višja od zgornje optimalne temperature;  

- temperatura mora biti regulirana, skladno z spremembami  termoregulacije živali, ki je 
lahko posledica posebnih fizioloških stanj ali učinkov poskusov; 

- temperatura mora biti nadzorovana vsaj enkrat dnevno; o dnevnem preverjanju 
temperature se mora voditi evidenca s podatki o dnevu, času odčitane vrednosti, 
vrednosti meritve in podpisu osebe, ki odčita vrednost;  

- živalim se v izpustih s klimatskimi pogoji, ki jim lahko povzroči stres, prepreči gibanje 
na prostem. 

 
2.3 Vlažnost 

- stopnja relativne vlažnosti v nastanitvenih prostorih mora biti primerna posamezni 
živalski vrsti; 

- vlažnost mora biti nadzorovana vsaj enkrat dnevno; o dnevnem preverjanju vlage se 
vodi evidenca s podatki o dnevu, času odčitane vrednosti, vrednosti meritve in 
podpisu osebe, ki odčita vrednost. 

 
2.4 Osvetlitev 

- kadar naravna svetloba ne zagotavlja ustreznega ciklusa osvetlitve in zatemnitve, je 
    treba zagotoviti nadzorovano osvetlitev; 
- umetna osvetlitev mora ustrezati potrebam pri izvajanju postopkov reje živali in 
    njihovemu pregledovanju;  
- menjavanje obdobij osvetlitve in zatemnitve ter jakosti osvetlitve, mora ustrezati 
    živalski vrsti; 
- pri albino živalih je treba upoštevati njihovo občutljivost na svetlobo; 
- v kletkah morajo biti zasenčeni prostori, kamor se živali lahko umaknejo. 

 
2.5 Hrup 

- stopnja hrupa, vključno z ultrazvokom, ne sme negativno vplivati na dobrobit živali; 
- objekt se opremi z alarmnimi sistemi, ki oddajajo zvoke zunaj občutljivosti slišnega 

obsega živali, če to ni v nasprotju z njihovo slišnostjo za ljudi; 
- prostori z živalmi se po potrebi izolirajo pred viri hrupa in opremijo z absorbcijskimi 

materiali.  
 
2.6 Alarmni sistemi 
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- objekt, v katerem so nastanjene živali, mora biti varovan in zaščiten z  napravami za  
odkrivanje požara in vdora nepooblaščenih oseb; 

- sistemi za ogrevanje in prezračevanje morajo biti opremljeni z napravami za 
spremljanje delovanja in alarmnimi napravami; 

- objekt, v katerem se izvaja nadzor in varstvo okolja z električno ali mehansko opremo 
morajo imeti na razpolago generator električnega toka; 

- na vidnih mestih morajo biti  nameščena navodila za ravnanje v sili; 
- objekti z akvariji za ribe morajo biti opremljeni z alarmi ob prekinitvi dotoka vode; 
- delovanje alarmnih sistemov ne sme vznemirjati živali. 

 
3. Oskrba živali 
 
3.1 Zdravje živali 

-    v organizacijah mora biti vzpostavljen program za zagotavljanje  zdravstvenega   
      statusa živali, ki varuje dobrobit živali in izpolnjuje zahteve za izvajanje poskusov; 
- strategija iz prejšnje alineje, mora vključevati redno spremljanje zdravstvenega stanja 

živali, imeti uveden program mikrobiološkega nadzora in načrt za obdelavo analiz 
zdravstvenih podatkov, imeti vnaprej določene zdravstvene parametre za novo 
nabavljene živali in postopke za uvajanje novih živali; 

- živali mora vsaj enkrat na dan pregledati v ta namen imenovana oseba; 
- za vse bolne ali poškodovane živali se morajo sprejeti ustrezni ukrepi v skladu s 

predpisi o zaščiti živali; 
- osebje, ki je v stiku z živalmi, mora izpolnjevati minimalne higienske in zdravstvene 

pogoje, da ne predstavljajo nevarnosti za živali. 
 
3.2 Prostoživeče živali in njihov ulov 

- ulov prostoživečih živali morajo opravljati le izkušene osebe, ki  poznajo navade in 
naravno okolje živali, v skladu s predpisi o lovu; 

- anestetik oziroma sredstvo za omamljanje mora izdati veterinar ter določiti njegov 
odmerek; vbrizgavanje s strelnim orožjem mora opraviti oseba, ki ima ustrezno 
orožno listino v skladu s predpisi, ki urejajo orožje; 

- poškodovani živali je treba nemudoma nuditi veterinarsko pomoč; če bi ohranitev 
življenja poškodovani živali povzročala trpljenje in bolečine, mora biti taka žival 
usmrčena po humani metodi; 

- za izvajanje premikov živali za namene pregledov ali zdravljenja, morajo biti na kraju 
ulova na voljo prevozni kontejnerji in prevozna sredstva, ki so prilagojeni zadevni 
živalski vrsti; 

- po ulovu živali se morajo živali prilagajati na novo okolje in biti v karanteni, na koncu 
poskusov pa je potrebno pripraviti program rehabilitacije za njihovo izpustitev v 
naravo.   

 
3.3 Priprava živali za odpremo in pogoji med prevozom 

- pri živalih, ki so pripravljene za poskuse, pri mladih ali starih živalih, živalih v         
      zdravstveni negi ali živalih s kliničnimi genotipičnimi okvarami, je potrebna dodatna     
      oskrba za zaščito dobrobiti živali;  
- zabojniki morajo biti oblikovani in izdelani tako, da se živali ne morejo poškodovati, da 

ne puščajo, da preprečuje pobeg živali in poškodovanje oseb; 
- v zabojnikih mora biti zadostna plast stelje; 
- če je potrebno, morajo biti zabojniki grajeni tako, da preprečujejo ali omejujejo vstop 

mikroorganizmov; 
- zabojniki morajo omogočati vizualno opazovanje živali brez ogrožanja 

mikrobiološkega statusa živali.  
 

3.4 Ravnanje z živalmi ob prispetju na namembni kraj 

- zagotovljen mora biti skladiščni prostor za čiste kletke, instrumente in drugo opremo;  
- pomivalnica mora biti dovolj velika za namestitev naprav za razkuževanje, čiščenje in 

prezračevanje; zagotovljen mora biti ločen pretok čiste in umazane opreme; stene in 
tla morajo biti pralne; 

- zagotovljeno mora biti higiensko skladiščenje in varno odstranjevanje trupel in živalskih  
odpadkov;  

- pri toksičnih ali radioaktivnih odpadkih so potrebni posebni varnostni ukrepi v skladu s 
predpisi o varstvu okolja. 

 
2. Nadzor okolja v nastanitvenih prostorih 
 
2.1 Prezračevanje 

- prezračevanje mora zagotavljati dovolj svežega zraka in nizko raven vonjev, zdravju 
škodljivih plinov in prahu, ki ne škodujejo nastanjenim živalim;  

- preprečen mora biti ponoven obtok neočiščenega zraka; 
- prezračevalni sistem ne sme povzročati prepiha. 

 
2.2 Temperatura 

- v nastanitvenih prostorih mora biti glede na živalsko vrsto zagotovljena optimalna 
temperatura, ki mora biti pri novorojenih, mladih živalih, neodlakanih živalih in živalih 
po operaciji višja od zgornje optimalne temperature;  

- temperatura mora biti regulirana, skladno z spremembami  termoregulacije živali, ki je 
lahko posledica posebnih fizioloških stanj ali učinkov poskusov; 

- temperatura mora biti nadzorovana vsaj enkrat dnevno; o dnevnem preverjanju 
temperature se mora voditi evidenca s podatki o dnevu, času odčitane vrednosti, 
vrednosti meritve in podpisu osebe, ki odčita vrednost;  

- živalim se v izpustih s klimatskimi pogoji, ki jim lahko povzroči stres, prepreči gibanje 
na prostem. 

 
2.3 Vlažnost 

- stopnja relativne vlažnosti v nastanitvenih prostorih mora biti primerna posamezni 
živalski vrsti; 

- vlažnost mora biti nadzorovana vsaj enkrat dnevno; o dnevnem preverjanju vlage se 
vodi evidenca s podatki o dnevu, času odčitane vrednosti, vrednosti meritve in 
podpisu osebe, ki odčita vrednost. 

 
2.4 Osvetlitev 

- kadar naravna svetloba ne zagotavlja ustreznega ciklusa osvetlitve in zatemnitve, je 
    treba zagotoviti nadzorovano osvetlitev; 
- umetna osvetlitev mora ustrezati potrebam pri izvajanju postopkov reje živali in 
    njihovemu pregledovanju;  
- menjavanje obdobij osvetlitve in zatemnitve ter jakosti osvetlitve, mora ustrezati 
    živalski vrsti; 
- pri albino živalih je treba upoštevati njihovo občutljivost na svetlobo; 
- v kletkah morajo biti zasenčeni prostori, kamor se živali lahko umaknejo. 

 
2.5 Hrup 

- stopnja hrupa, vključno z ultrazvokom, ne sme negativno vplivati na dobrobit živali; 
- objekt se opremi z alarmnimi sistemi, ki oddajajo zvoke zunaj občutljivosti slišnega 

obsega živali, če to ni v nasprotju z njihovo slišnostjo za ljudi; 
- prostori z živalmi se po potrebi izolirajo pred viri hrupa in opremijo z absorbcijskimi 

materiali.  
 
2.6 Alarmni sistemi 
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- ob prihodu v objekt morajo biti živali nemudoma sprejete, premeščene iz transportnih 
zabojnikov v čiste kletke ali druge nastanitvene prostore, pregledane, nakrmljene in 
napojene; 

- bolne ali poškodovane živali treba nastaniti ločeno in pod nadzorom; nemudoma   
morajo prejeti veterinarsko pomoč; neozdravljive živali treba nemudoma usmrtiti z 
živalski vrsti ustrezno metodo; 

- transportne zabojnike je treba neškodljivo uničiti, če ustrezna dekontaminacija ni 
izvedljiva. 

 
3.5 Karantena, izolacija in prilagoditev na novo okolje 

- živali, ki so na novo prispele ali bile premeščene zaradi uporabe v poskusih, se 
morajo  predhodno prilagajati na novo okolje; čas prilagajanja določi strokovnjak za 
dobrobit živali;  

- ulovljene prostoživeče živali morajo biti v karanteni; čas karantene določi imenovani 
veterinar; 

- sumljive živali in živali s kliničnimi znaki bolezni morajo biti izolirane; o nadaljnjih 
ukrepih odloči imenovani veterinar. 

 
3.6 Nastanitev in obogatitev okolja 

- živali morajo biti nastanjene v stabilnih skupinah združljivih živali, razen tistih, ki so  
            po naravi samotarske; 

- če je bila iz znanstvenih razlogov, dobrobiti ali zdravja živali dovoljena posamična   
            nastanitev živali, mora biti obdobje posamične nastanitve kar najbolj omejeno, živali   
            pa omogočen vizualni, slušni, vohalni oziroma taktilni stik z drugimi živalmi; 

- uvajanje in ponovno skupinsko nastanitev treba pazljivo spremljati; 
- vse živali morajo imeti na razpolago dovolj razgibanega prostora, v katerem izražajo v   

            širokem obsegu svoje vedenjske vzorce; 
- živali morajo imeti možnost obvladovanja in izbire prostora, za omejevanje s stresom  

            pogojenega obnašanja; 
- živalim je treba obogatiti okolje, ki jim omogoča fizično aktivnost, iskanje krme, 

gibanje in miselno dejavnost, ki je primerna živalski vrsti; 
- obogatitev okolja mora ustrezati živalski vrsti in potrebam posamezne živali; 
- strategije obogatitve okolja redno pregleduje in posodablja strokovnjak za dobrobit  

            živali.  
 
3.7 Kletke in ograde 

- morajo biti izdelane iz materiala, ki ni škodljiv za zdravje živali in je odporen na   
čiščenje in razkuževanje; 

- morajo biti oblikovane tako, da se živali ne morejo poškodovati, je onemogočen 
pobeg živali in omogoča nadzor živali brez vznemirjenja; 

- bivalni prostor mora nuditi nastanjeni vrsti živali dobro počutje in zadovoljevanje   
etoloških potreb; 

- zasnova tal v ogradah mora ustrezati vrsti in starosti živali ter omogočati 
odstranjevanje izločkov;  

- kletke in ograde morajo biti označene s podatki o vrsti, številu, starosti živali, času 
nastanitve v kletke in namenu nastanitve. 

 
3.8 Krmljenje 

- oblika, vsebina in način dajanja krme mora izpolnjevati prehranske in vedenjske 
potrebe živali: 

-     proizvodnja, skladiščenje in promet krme mora biti v skladu s predpisi o krmi;  
- krma mora biti kemično, fizično in mikrobiološko neoporečna, pakirana v zaprtih 

vrečah in opremljena s podatki o proizvajalcu, datumu proizvodnje, roku 
uporabnosti oziroma s podatki, ki jih določajo predpisi o dajanju krme v promet;  

- objekt, v katerem so nastanjene živali, mora biti varovan in zaščiten z  napravami za  
odkrivanje požara in vdora nepooblaščenih oseb; 

- sistemi za ogrevanje in prezračevanje morajo biti opremljeni z napravami za 
spremljanje delovanja in alarmnimi napravami; 

- objekt, v katerem se izvaja nadzor in varstvo okolja z električno ali mehansko opremo 
morajo imeti na razpolago generator električnega toka; 

- na vidnih mestih morajo biti  nameščena navodila za ravnanje v sili; 
- objekti z akvariji za ribe morajo biti opremljeni z alarmi ob prekinitvi dotoka vode; 
- delovanje alarmnih sistemov ne sme vznemirjati živali. 

 
3. Oskrba živali 
 
3.1 Zdravje živali 

-    v organizacijah mora biti vzpostavljen program za zagotavljanje  zdravstvenega   
      statusa živali, ki varuje dobrobit živali in izpolnjuje zahteve za izvajanje poskusov; 
- strategija iz prejšnje alineje, mora vključevati redno spremljanje zdravstvenega stanja 

živali, imeti uveden program mikrobiološkega nadzora in načrt za obdelavo analiz 
zdravstvenih podatkov, imeti vnaprej določene zdravstvene parametre za novo 
nabavljene živali in postopke za uvajanje novih živali; 

- živali mora vsaj enkrat na dan pregledati v ta namen imenovana oseba; 
- za vse bolne ali poškodovane živali se morajo sprejeti ustrezni ukrepi v skladu s 

predpisi o zaščiti živali; 
- osebje, ki je v stiku z živalmi, mora izpolnjevati minimalne higienske in zdravstvene 

pogoje, da ne predstavljajo nevarnosti za živali. 
 
3.2 Prostoživeče živali in njihov ulov 

- ulov prostoživečih živali morajo opravljati le izkušene osebe, ki  poznajo navade in 
naravno okolje živali, v skladu s predpisi o lovu; 

- anestetik oziroma sredstvo za omamljanje mora izdati veterinar ter določiti njegov 
odmerek; vbrizgavanje s strelnim orožjem mora opraviti oseba, ki ima ustrezno 
orožno listino v skladu s predpisi, ki urejajo orožje; 

- poškodovani živali je treba nemudoma nuditi veterinarsko pomoč; če bi ohranitev 
življenja poškodovani živali povzročala trpljenje in bolečine, mora biti taka žival 
usmrčena po humani metodi; 

- za izvajanje premikov živali za namene pregledov ali zdravljenja, morajo biti na kraju 
ulova na voljo prevozni kontejnerji in prevozna sredstva, ki so prilagojeni zadevni 
živalski vrsti; 

- po ulovu živali se morajo živali prilagajati na novo okolje in biti v karanteni, na koncu 
poskusov pa je potrebno pripraviti program rehabilitacije za njihovo izpustitev v 
naravo.   

 
3.3 Priprava živali za odpremo in pogoji med prevozom 

- pri živalih, ki so pripravljene za poskuse, pri mladih ali starih živalih, živalih v         
      zdravstveni negi ali živalih s kliničnimi genotipičnimi okvarami, je potrebna dodatna     
      oskrba za zaščito dobrobiti živali;  
- zabojniki morajo biti oblikovani in izdelani tako, da se živali ne morejo poškodovati, da 

ne puščajo, da preprečuje pobeg živali in poškodovanje oseb; 
- v zabojnikih mora biti zadostna plast stelje; 
- če je potrebno, morajo biti zabojniki grajeni tako, da preprečujejo ali omejujejo vstop 

mikroorganizmov; 
- zabojniki morajo omogočati vizualno opazovanje živali brez ogrožanja 

mikrobiološkega statusa živali.  
 

3.4 Ravnanje z živalmi ob prispetju na namembni kraj 
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- med prevozom in skladiščenjem ne sme priti do okužbe, kvarjenja ali uničenja 
krme; 

- hitro pokvarljiva krma mora biti shranjena v hladilnih komorah; 
- krmilniki, korita in oprema za krmljenje živali, se morajo redno čistiti in po potrebi 

dezinficirati; 
- vsaka žival mora imeti dostop do krme in zadosten prostor za krmljenje. 

 
3.9 Napajanje 

- vsaka žival mora imeti dostop do pitne vode; 
- steklenice morajo biti iz  prosojnega materiala s širokim vratom,  iz materiala, ki se 

da čistiti  in razkuževati; 
- steklenice se ne smejo ponovno polniti v bivalnih prostorih, temveč se morajo 

zamenjavati; 
- steklenice in dodatna oprema morajo biti redno čiščene, razkužene in sterilizirane; 
- sistemi za samodejno napajanje morajo biti pod redno kontrolo in servisirani ter se 

morajo redno spirati; 
- pri kletkah s trdnim dnom treba poskrbeti za čim manjše tveganje zastajanja vode;  
- dovod vode v akvarije in terarije mora biti prilagojen potrebam in tolerančnim 

mejam posameznih vrst rib, dvoživk in plazilcev. 
 
3.10 Stelja 

- mora biti suha, vpojna, brez prahu, brez kužnih in drugih kontaminantov; 
- za nastilj se ne sme uporabljati žagovina izdelana iz kemično obdelanega lesa. 

 
3.11  Prostor za spanje in počitek 

- prostor za spanje mora biti trden, udoben, čist in suh ter mora ustrezati živalski 
vrsti; 

- zagotoviti je treba materiale za ležišča ali konstrukcije za spanje, ki so prilagojeni   
         živalski vrsti, vključno z materiali za gnezda ali konstrukcije za gnezdenje vzrejnih   
         živali. 
 

3.12  Razgibavanje in ravnanje z živalmi 
- med osebjem in živalmi se morajo vzdrževati družabni stiki, da se živali navadijo na 

prisotnost človeka in njegove dejavnosti; 
- osebje mora biti do živali prijazno, nežno in usposobljeno za ravnanje z živalmi in 

njihovo obvladovanje; 
- v objektih morajo biti uvedeni programi za privajanje in usposabljanje, ki ustrezajo 

živalim, poskusom in trajanju projekta.  
 
3.13 Čiščenje 

- v objektu mora biti vzdrževana higiena prostorov in opreme ter njihova obnova; 
- v objektu morajo biti določena navodila in vodenje evidenc za čiščenje, menjavo 

stelje, razkuževanje, sterilizacijo kletk, steklenic, pribora, opreme in drugih 
pripomočkov; 

- talna površina  zunanjih ograd, staj in izpustov mora biti redno čiščena in vzdrževana. 
 
4. Skrb za dobrobit živali 

- posameznim živalskim vrstam je treba, skladno z njihovimi potrebami, obogatiti 
bivalno okolje tako, da imajo možnost druženja z sovrstniki, izhoda v prostor za 
izpust, mladiči  pa tudi možnost zaposlitve in igre s primernimi materiali; 

- živalske vrste, za katere je značilno družabno vedenje morajo biti nastanjene v parih 
ali v stabilnih in skladnih skupinah. Če skupinska nastanitev ni mogoča, morajo biti 
istovrstne živali nastanjene tako, da se lahko gledajo, sporazumevajo in vohajo. 

 
5. Nastanitvene površine za živali 
    Najmanjše nastanitvene površine za živali so razvidne iz tabel v Oddelku B te priloge. 
 

B: Oddelek o posameznih živalskih vrstah 

1. Miši, podgane, peščene podgane, hrčki in morski prašički 
 V tej in naslednjih tabelah za miši, podgane, peščene podgane, hrčke in morske 

prašičke »višina ograde« pomeni navpično razdaljo med tlemi in vrhom ograde, in ta 
višina mora biti zagotovljena nad več kot 50 % najmanjše talne površine ograde še 
pred namestitvijo pripomočkov za obogatitev okolja. 

 Pri načrtovanju poskusov je treba upoštevati predvideno rast živali, da se zagotovi 
živalim primeren prostor (kot je podrobno opisano v tabelah 1.1 do 1.5) v celotnem 
obdobju trajanja študije.  

 
   Tabela 1.1: Miši 
 Telesna masa 

(g) 
Najmanjša velikost ograde 
(cm2) 

Talna 
površina 
na žival (cm2) 

Najmanjša 
višina 
ograde 
(cm) 

V zalogi in med 
poskusi 

do 20 
med 20 in 25 
med 25 in 30 
nad 30 

330 
330 
330 
330 

60 
70 
80 
100 

12 
12 
12 
12 

Vzreja  330 
Za monogamni par 
(nesorodstveno 
parjenje/sorodstveno 
parjenje) ali trojico živali 
(sorodstveno parjenje). Za 
vsako dodatno samico z 
leglom je treba dodati 
180 cm2 

 12 

V zalogi v 
vzrejnih 
organizacijah* 

do 20 950 40 12 
do 20 1500 30 12 

Legenda k Tabeli 1.1: 
* Odstavljene miši se lahko nastanijo kratko obdobje od odstavitve do izselitve pri višji gostoti 
naseljenosti pod pogojem, da so živali nastanjene v večjih ogradah in z ustrezno obogatitvijo 
okolja, in da te bivalne razmere ne poslabšujejo njihove dobrobiti, kakor so večja 
napadalnost, obolevnost ali umrljivost, stereotipno obnašanje in druge motnje obnašanja, 
izguba telesne mase, ali drugačni fiziološki ali vedenjski odzivi na stres. 
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    Najmanjše nastanitvene površine za živali so razvidne iz tabel v Oddelku B te priloge. 
 

B: Oddelek o posameznih živalskih vrstah 

1. Miši, podgane, peščene podgane, hrčki in morski prašički 
 V tej in naslednjih tabelah za miši, podgane, peščene podgane, hrčke in morske 

prašičke »višina ograde« pomeni navpično razdaljo med tlemi in vrhom ograde, in ta 
višina mora biti zagotovljena nad več kot 50 % najmanjše talne površine ograde še 
pred namestitvijo pripomočkov za obogatitev okolja. 

 Pri načrtovanju poskusov je treba upoštevati predvideno rast živali, da se zagotovi 
živalim primeren prostor (kot je podrobno opisano v tabelah 1.1 do 1.5) v celotnem 
obdobju trajanja študije.  

 
   Tabela 1.1: Miši 
 Telesna masa 

(g) 
Najmanjša velikost ograde 
(cm2) 

Talna 
površina 
na žival (cm2) 

Najmanjša 
višina 
ograde 
(cm) 

V zalogi in med 
poskusi 

do 20 
med 20 in 25 
med 25 in 30 
nad 30 

330 
330 
330 
330 

60 
70 
80 
100 

12 
12 
12 
12 

Vzreja  330 
Za monogamni par 
(nesorodstveno 
parjenje/sorodstveno 
parjenje) ali trojico živali 
(sorodstveno parjenje). Za 
vsako dodatno samico z 
leglom je treba dodati 
180 cm2 

 12 

V zalogi v 
vzrejnih 
organizacijah* 

do 20 950 40 12 
do 20 1500 30 12 

Legenda k Tabeli 1.1: 
* Odstavljene miši se lahko nastanijo kratko obdobje od odstavitve do izselitve pri višji gostoti 
naseljenosti pod pogojem, da so živali nastanjene v večjih ogradah in z ustrezno obogatitvijo 
okolja, in da te bivalne razmere ne poslabšujejo njihove dobrobiti, kakor so večja 
napadalnost, obolevnost ali umrljivost, stereotipno obnašanje in druge motnje obnašanja, 
izguba telesne mase, ali drugačni fiziološki ali vedenjski odzivi na stres. 
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Tabela 1.2: Podgane 
 Telesna masa 

(g) 
Najmanjša velikost 
ograde (cm2) 

Talna 
površina 
na žival (cm2) 

Najmanjša 
višina ograde 
(cm) 

V zalogi in med 
poskusi* 

do 200 
med 200 in 300 
med 300 in 400 
med 400 in 600 
nad 600 

800 
800 
800 
800 
1500 

200 
250 
350 
450 
600 

18  
18 
18 
18 
18 

Vzreja  800 
Mati in leglo. Za 
vsako dodatno 
odraslo žival, stalno 
nastanjeno v ogradi, 
je treba dodati 
400 cm2. 

 18 

 
V zalogi v 
vzrejnih 
organizacijah** 

do 50 
med 50 in 100 
med 100 in 150 
med 150 in 200 

1500 
1500 
1500 
1500 

100 
125 
150 
175 

18 
18 
18 
18 

do 100 
med 100 in 150 
med 150 in 200 

2500 
2500 
2500 

100 
125 
150 

18 
18 
18 

Legenda k Tabeli 1.2: 
* Če se proti koncu dolgoročne študije izkaže, da je zgoraj omenjeni prostor, določen za 
posamezno žival, postal premajhen, ima pri tem prednost ohranjanje stabilne družabne 
strukture v skupini živali. 
** Odstavljene podgane se lahko nastanijo kratko obdobje od odstavitve do izselitve pri višji 
gostoti naseljenosti pod pogojem, da so živali nastanjene v večjih ogradah z ustrezno 
obogatitvijo okolja, in da te bivalne razmere ne poslabšujejo njihove dobrobiti, kakor so večja 
napadalnost, obolevnost ali umrljivost, stereotipno obnašanje in druge motnje obnašanja, 
izguba telesne mase, ali drugačni fiziološki ali vedenjski odzivi na stres.  
 
 
Tabela 1.3: Peščene podgane 
 Telesna masa 

(g) 
Najmanjša velikost 
ograde (cm2) 

Talna površina 
na žival (cm2) 

Najmanjša 
višina ograde 
(cm) 

V zalogi in 
med poskusi 

do 40 
nad 40 

1200 
1200 

150 
250 

18 
18 

Vzreja  1200 
monogamni par ali 
trojica s potomcem 

 18 
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Tabela 1.4: Hrčki 
 Telesna masa 

(g) 
Najmanjša velikost 
ograde (cm2) 

Talna površina 
na žival (cm2) 

Najmanjša 
višina ograde 
(cm) 

V zalogi in 
med poskusi 

do 60 
med 60 in 100 
nad 100 

800 
800 
800 

150 
200 
250 

14 
14 
14 

Vzreja  800 
mati ali monogamni 
par z leglom 

 14 

V zalogi v 
vzrejnih 
organizacijah* 

do 60 1500 100 14 

Legenda k Tabeli 1.4: 
* Odstavljeni hrčki se lahko nastanijo kratko obdobje od odstavitve do izselitve pri višji gostoti 
naseljenosti, pod pogojem, da so živali nastanjene v večjih ogradah z ustrezno obogatitvijo 
okolja, in da te bivalne razmere ne poslabšujejo njihove dobrobiti, kakor so večja 
napadalnost, obolevnost ali umrljivost, stereotipno obnašanje in druge motnje obnašanja, 
izguba telesne mase, ali drugačni fiziološki ali vedenjski odzivi na stres.  
 
Tabela 1.5: Morski prašički 
 Telesna masa 

(g) 
Najmanjša velikost 
ograde (cm2) 

Talna površina 
na žival (cm2) 

Najmanjša 
višina ograde 
(cm) 

V zalogi 
in med 
poskusi 

do 200 
med 200 in 300 
med 300 in 450 
med 450 in 700 
nad 700 

1800 
1800 
1800 
2500 
2500 

200 
350 
500 
700 
900 

23 
23 
23 
23 
23 

Vzreja  2500 
Par z leglom. Za vsako 
dodatno vzrejno 
samico je treba dodati 
1000 cm2. 

 23 

 
2. Kunci 
 Kadar je zaradi namena projekta na področju živinoreje treba  živali rediti v podobnih 

pogojih, kakor se redi komercialne rejne živali, mora reja živali izpolnjevati pogoje iz 
predpisov o zaščiti rejnih živali. 

 V ogradi mora biti na voljo polica. Polica mora živali omogočati, da na njej leži, sedi, in 
da se brez težav premika pod njo, in ne sme prekrivati več kot 40 % tal. Če iz 
znanstvenih ali veterinarskih razlogov ni mogoče uporabiti police, mora biti ograda za 
33 % večja v primeru enega samega kunca, in za 60 % v primeru dveh kuncev. Kadar 
se polica namenja za kunce, mlajše od 10 tednov, mora biti velika vsaj 55 x 25 cm, in 
toliko nad tlemi, da jo živali lahko uporabljajo.  
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Tabela 2.1: Kunci, starejši od 10 tednov 
Tabela 2.1 se uporablja za kletke in obore. Za tretjega, četrtega, petega in šestega kunca je 
dodatna talna površina najmanj po 3000 cm2 na kunca, za vsakega dodatnega kunca po 
številu šestih kuncev pa je treba dodati najmanj po 2500 cm2. 
 
Končna telesna masa 
(kg) 

Najmanjša talna površina za eno ali 
dve družabno skladni živali (cm2) 

Najmanjša višina 
(cm) 

do 3 
od 3 do 5 
nad 5 

3500 
4200 
5400 

45 
45 
60 

 
Tabela 2.2: Kunčja samica z leglom 
 
Telesna masa kunčje 
samice (kg) 

Najmanjša velikost 
ograde (cm2) 

Dodatni prostor 
za predelke z 
gnezdišči (cm2) 

Najmanjša 
višina (cm) 

do 3 
od 3 do 5 
nad 5 

3500 
4200 
5400 

1000 
1200 
1400 

45 
45 
60 

 
 
Tabela 2.3: Kunci, mlajši od 10 tednov 
Tabela 2.3 se uporablja za kletke in obore. 
Starost Najmanjša 

velikost ograde 
(cm2) 

Najmanjša talna 
površina na žival 
(cm2) 

Najmanjša 
višina (cm) 

od odstavitve do 7 tednov 
od 7 do 10 tednov 

4000 
4000 

800 
1200 

40 
40 

 
 
 
Tabela 2.4: Kunci: Optimalne mere za police za ograde z merami iz tabele 2.1.  
Starost v tednih Končna telesna 

masa (kg) 
Optimalna velikost 
(cm x cm) 

Optimalna višina 
od tal ograde (cm) 

nad 10 do 3 
od 3 do 5 
nad 5 

55 x 25 
55 x 30 
60 x 35 

25 
25 
30 

 
3. Mačke 
 
 Mačke ne smejo biti posamezno nastanjene za več od štiriindvajsetih ur. Mačke s 

ponavljajočim se vzorcem napadalnega vedenja do drugih mačk je mogoče 
posamezno nastaniti samo v primeru, da ni mogoče najti primerne družbe zanje. Stres 
zaradi medsebojnih odnosov pri vseh živalih, nastanjenih v parih ali skupinah, je treba 
spremljati vsaj enkrat na teden. Samice z mladiči v starosti do štirih tednov, ali v 
zadnjih dveh tednih brejosti se lahko nastanijo posamezno. 

 
 
 
Tabela 3: Mačke 
Najmanjši prostor, v katerem se lahko nastani mater z mladiči, je prostor za eno mačko, ki ga 
je treba postopno povečevati, tako da se leglo v četrtem mesecu starosti preseli v nov 
prostor, ki izpolnjuje zahteve za odrasle živali.  
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Območja in posode za hranjenje legla ne smejo biti med sebojno oddaljeni za več od 0,5 m 
in naj jih ne bi med seboj zamenjevali. 
 
 Tla* (m2) Police (m2) Višina (m) 
Najmanj za eno odraslo žival 1,5 0,5 2 

Za vsako dodatno žival je treba dodati 0,75 0,25 – 
Legenda k Tabeli 3 : 
* Talna površina, ki ne vključuje polic. 
 
4. Psi 
 
 Za pse se po možnosti uredijo zunanji izpusti. Psi ne smejo biti posamezno nastanjeni 

za več od štirih ur.  
 Notranja ograda mora predstavljati vsaj 50 odstotkov najmanjšega prostora, ki ga je 

treba zagotoviti za psa, kakor je opredeljeno v tabeli 4.1. 
 Prostorske zahteve za pse, kakor so podrobno opisane v nadaljevanju, temeljijo na 

zahtevah za pasmo angleških brakov; za večje pasme, kakor so bernardinci ali irski 
volčji hrti, je treba zagotoviti pasmi ustrezen večji prostor od navedenega v tabeli 4.1. 
Za druge pasme razen laboratorijskih angleških brakov je treba prostorske zahteve 
določiti po posvetovanju z veterinarjem. 

 
Tabela 4.1: Psi 
Vsakemu psu, nastanjenemu v paru ali skupini, je mogoče med izvajanjem poskusov celotni 
dodeljeni prostor omejiti na polovico (na 2 m2 za pse do 20 kg, in na 4 m2 za pse nad 20 kg), 
če je taka ločitev bistvena za znanstvene namene. Obdobje, ki ga pes preživi v tako 
omejenem prostoru, ne sme preseči štirih ur.  
Psica z neodstavljenim leglom mora imeti na voljo enako velik prostor, kakor ena sama psica 
z enakovredno težo. Obora za kotitev mora biti zasnovana tako, da se psica lahko odmakne 
v sosednji ali dvignjen prostor, ločen od mladičev. 
 
Telesna masa 
psa (kg) 

Najmanjša velikost 
ograde (m2) 

Najmanjša talna 
površina za eno 
ali dve živali (m2) 

Za vsako dodatno 
žival je treba dodati 
najmanj (m2) 

Najmanj
ša višina 
(m) 

do 20 
nad 20 

4 
8 

4 
8 

2 
4 

2 
2 

 
Tabela 4.2 : Psi v zalogi po odstavitvi 
Telesna masa 
psa (kg) 

Najmanjša velikost 
ograde (m2) 

Najmanjša talna 
površina/žival (m2) 

Najmanjša višina 
(m) 

do 5 4 0,5 2 
med 5 in 10 4 1,0 2 
med 10 in 15 4 1,5 2 
med 15 in 20 4 2 2 
nad 20 8 4 2 
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5. Beli dihurji 
Tabela 5 : Beli dihurji 
 Najmanjša velikost 

ograde (cm2) 
Najmanjša talna površina 
na žival (cm2) 

Najmanjša višina 
(cm) 

Živali do 600 g 
Živali nad 600 g 
Odrasli samci 
Samica in leglo 

4500 
4500 
6000 
5400 

1500 
3000 
6000 
5400 

50 
50 
50 
50 

 
6. Primati  
 
 Mladih primatov ni dovoljeno ločevati od matere, dokler ne dopolnijo starosti med 6 in 

12 mesecev, odvisno od živalske vrste primata. 
 Primatom mora okolje omogočati kar najbolj raznolik dnevni program dejavnosti. 

Ograda mora primatom omogočati izvajanje kar najbolj širokega obsega vedenjskih 
vzorcev, jim dajati občutek varnosti, in nuditi ustrezno raznoliko okolje, da lahko tečejo, 
hodijo, plezajo in skačejo.  

 
Tabela 6.1: Marmozetke in tamarinke 
 Najmanjša talna površina 

ograd za 1* ali 2 živali in 
mladiče do 5 mesecev starosti 
(m2) 

Najmanjša 
prostornina za 
dodatno žival nad 
5 meseci starosti 
(m3) 

Najmanjša 
višina 
ograde (m) 
** 

Marmozetke 0,5 0,2 1,5 
Tamarinke 1,5 0,2 1,5 
Legenda k Tabeli 6.1: 
* Živali se lahko posamezno nastanijo samo, če je to potrebno zaradi narave poskusa ali 
zaščite dobrobiti živali.  
** Streha ograde mora biti vsaj 1,8 m nad tlemi. 
Mladičev marmozetk in tamarink ni dovoljeno ločiti od matere, dokler niso stari 8 mesecev.  
 
Tabela 6.2: Veveričje opice 
Najmanjša talna 
površina za 1* ali 2 
živali (m2) 

Najmanjša prostornina za dodatno 
žival nad 6 meseci (m3) 

Najmanjša višina 
ograde (m) 

2,0 0,5 1,8 
Legenda k Tabeli 6.2: 
* Živali se lahko posamezno nastanijo samo, če je to potrebno zaradi narave poskusa ali 
zaščite dobrobiti živali.  
Mladičev veveričje opice ni dovoljeno ločiti od matere, dokler niso stari 6 mesecev.  
 
Tabela 6.3: Makaki in zamorske mačke* 
 Najmanjša 

velikost 
ograde (m2) 

Najmanjša 
prostornina 
ograde (m3) 

Najmanjša 
prostornina na 
žival (m3) 

Najmanjša 
višina ograde 
(m) 

Živali, mlajše od 3 
let** 

2,0 3,6 1,0 1,8 

Živali, starejše od 3 
let*** 

2,0 3,6 1,8 1,8 

Živali za vzrejo****   3,5 2,0 

Legenda k Tabeli 6.3: 
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* Živali se lahko posamezno nastanijo samo, če je to potrebno zaradi narave poskusa ali 
zaščite dobrobiti živali 
** V ogradi najmanjših mer so lahko do tri živali. 
*** V ogradi najmanjših mer sta lahko do dve živali. 
**** V kolonijah za vzrejo ni potreben dodatni prostor ali prostornina za mlade živali do 
dveh let, nastanjene z materami. 
Mladičev makakov in zamorskih mačk ni dovoljeno ločiti od matere, dokler niso stari 8 
mesecev. 
 
Tabela 6.4: Pavijani* 
 Najmanjša 

velikost 
ograde (m2) 

Najmanjša 
prostornina 
ograde (m3) 

Najmanjša 
prostornina na 
žival (m3) 

Najmanjša 
višina ograde 
(m) 

Živali, mlajše od 
4 let* 

4,0 7,2 3,0 1,8 

Živali, starejše 
od 4 let** 

7,0 12,6 6,0 1,8 

Živali za 
vzrejo*** 

  12,0 2,0 

Legenda k Tabeli 6.4: 
* Živali se lahko posamezno nastanijo samo v izjemnih primerih. 
** V ogradi najmanjših mer sta lahko do dve živali. 
*** V kolonijah za vzrejo ni potreben dodatni prostor/prostornina za mlade živali do dveh let, 
nastanjene z materami.  
Mladičev pavijanov ni dovoljeno ločiti od matere, dokler niso stari 8 mesecev. 
 
7. Domače živali 
Kadar je zaradi namena projekta na področju živinoreje treba  živali rediti v podobnih pogojih, 
kakor se redi komercialne rejne živali, mora reja živali izpolnjevati vsaj pogoje iz predpisov o 
zaščiti telet in prašičev.  
 
Tabela 7.1: Govedo 
Telesna masa 
(kg) 

Najmanjša 
velikost ograde 
(m2) 

Najmanjša 
talna 
površina/žival
(m2/žival) 

Velikost krmilnika za 
neomejeno krmljenje 
brezrogega goveda 
m/žival) 

Velikost krmilnika za 
omejeno krmljenje 
brezrogega goveda 
(m/žival) 

do 100 2,50 2,30 0,10 0,30 
med 100 in 200 4,25 3,40 0,15 0,50 
med 200 in 400 6,00 4,80 0,18 0,60 
med 400 in 600 9,00 7,50 0,21 0,70 
med 600 in 800 11,00 8,75 0,24 0,80 
nad 800 16,00 10,00 0,30 1,00 
 
Tabela 7.2: Ovce in koze 
Telesna 
masa (kg) 

Najmanjša 
velikost 
ograde (m2) 

Najmanjša 
talna 
površina/žival
(m2/žival) 

Najmanjša 
višina 
pregrade 
(m) 

Velikost 
krmilnika za 
neomejeno 
krmljenje 
(m/žival) 

Velikost 
krmilnika za 
omejeno 
krmljenje 
(m/žival) 

do 20 1,0 0,7 1,0 0,10 0,25 
med 20 in 35 1,5 1,0 1,2 0,10 0,30 
med 35 in 60 2,0 1,5 1,2 0,12 0,40 
nad 60 3,0 1,8 1,5 0,12 0,50 

5. Beli dihurji 
Tabela 5 : Beli dihurji 
 Najmanjša velikost 

ograde (cm2) 
Najmanjša talna površina 
na žival (cm2) 

Najmanjša višina 
(cm) 

Živali do 600 g 
Živali nad 600 g 
Odrasli samci 
Samica in leglo 

4500 
4500 
6000 
5400 

1500 
3000 
6000 
5400 

50 
50 
50 
50 

 
6. Primati  
 
 Mladih primatov ni dovoljeno ločevati od matere, dokler ne dopolnijo starosti med 6 in 

12 mesecev, odvisno od živalske vrste primata. 
 Primatom mora okolje omogočati kar najbolj raznolik dnevni program dejavnosti. 

Ograda mora primatom omogočati izvajanje kar najbolj širokega obsega vedenjskih 
vzorcev, jim dajati občutek varnosti, in nuditi ustrezno raznoliko okolje, da lahko tečejo, 
hodijo, plezajo in skačejo.  

 
Tabela 6.1: Marmozetke in tamarinke 
 Najmanjša talna površina 

ograd za 1* ali 2 živali in 
mladiče do 5 mesecev starosti 
(m2) 

Najmanjša 
prostornina za 
dodatno žival nad 
5 meseci starosti 
(m3) 

Najmanjša 
višina 
ograde (m) 
** 

Marmozetke 0,5 0,2 1,5 
Tamarinke 1,5 0,2 1,5 
Legenda k Tabeli 6.1: 
* Živali se lahko posamezno nastanijo samo, če je to potrebno zaradi narave poskusa ali 
zaščite dobrobiti živali.  
** Streha ograde mora biti vsaj 1,8 m nad tlemi. 
Mladičev marmozetk in tamarink ni dovoljeno ločiti od matere, dokler niso stari 8 mesecev.  
 
Tabela 6.2: Veveričje opice 
Najmanjša talna 
površina za 1* ali 2 
živali (m2) 

Najmanjša prostornina za dodatno 
žival nad 6 meseci (m3) 

Najmanjša višina 
ograde (m) 

2,0 0,5 1,8 
Legenda k Tabeli 6.2: 
* Živali se lahko posamezno nastanijo samo, če je to potrebno zaradi narave poskusa ali 
zaščite dobrobiti živali.  
Mladičev veveričje opice ni dovoljeno ločiti od matere, dokler niso stari 6 mesecev.  
 
Tabela 6.3: Makaki in zamorske mačke* 
 Najmanjša 

velikost 
ograde (m2) 

Najmanjša 
prostornina 
ograde (m3) 

Najmanjša 
prostornina na 
žival (m3) 

Najmanjša 
višina ograde 
(m) 

Živali, mlajše od 3 
let** 

2,0 3,6 1,0 1,8 

Živali, starejše od 3 
let*** 

2,0 3,6 1,8 1,8 

Živali za vzrejo****   3,5 2,0 

Legenda k Tabeli 6.3: 
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Tabela 7.3: Prašiči in pritlikavi prašiči 
Telesna masa žive živali 
(kg) 

Najmanjša 
velikost 
ograde* 
(m2) 

Najmanjša talna 
površina na 
žival 
(m2/žival) 

Najmanjša površina 
ležišča na žival (v 
temperaturno 
nevtralnih 
razmerah) (m2/žival) 

do 5 2,0 0,20 0,10 
med 5 in 10 2,0 0,25 0,11 
med 10 in 20 2,0 0,35 0,18 
med 20 in 30 2,0 0,50 0,24 
med 30 in 50 2,0 0,70 0,33 
med 50 in 70 3,0 0,80 0,41 
med 70 in 100 3,0 1,00 0,53 
med 100 in 150 4,0 1,35 0,70 
nad 150 5,0 2,50 0,95 
odrasli (konvencionalni) 
merjasci 

7,5  1,30 

Legenda k Tabeli 7.3: 
* Za krajše obdobje je prašiče mogoče zapreti v manjšo ogrado, npr. z razdelitvijo celotne 
ograde s pregradami, če je to utemeljeno iz veterinarskih razlogov ali za namene poskusa, 
npr. če jih je treba ločeno krmiti. 
 
Tabela 7.4: Ekvidi 
Najkrajša stranica mora meriti vsaj 1,5-kratnik višine vihra živali. Višina notranje ograde mora 
živalim omogočati, da se dvignejo na zadnje noge v celotni višini telesa. 
Višina vihra 
(m) 

Najmanjša talna površina/žival 
(m2/žival) 

Najmanjša 
višina 
ograde (m) Za vsako 

posamezno 
nastanjeno žival 
ali za skupine do 3 
živali 

Za vsako žival v 
skupini 4 ali več 
živali 

Boks za 
žrebitev/kobila 
z žrebetom 

med 1,00 in 1,40 9,0 6,0 16 3,00 
med 1,40 in 1,60 12,0 9,0 20 3,00 
nad 1,60 16,0 (2 x VV)2 * 20 3,00 
Legenda k Tabeli 7.4: 
* Da ima posamezna žival na voljo prostor ustreznega obsega, je treba pri določanju obsega 
prostora izhajati iz višine živali do vihra (VV). 
 
8. Ptice 
 
 Kadar je zaradi namena projekta na področju raziskav v živinoreji  živali treba rediti v 

podobnih pogojih, kakor se redijo komercialne rejne živali, mora reja živali izpolnjevati 
vsaj standarde iz predpisov o zaščiti kokoši nesnic in zaščiti pitovne perutnine, ki se 
redi za prirejo mesa. 

 
Tabela 8.1: Domača perutnina 
Kadar iz znanstvenih razlogov ni mogoče zagotoviti tu omenjenih najmanjših velikosti ograd, 
mora vodja poskusa utemeljiti trajanje omejitve v posvetovanju z veterinarji. V takih razmerah 
se lahko perutnino nastani v manjših ogradah, z ustrezno obogatitvijo okolja, in z najmanjšo 
talno površino 0,75 m2. 
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Telesna masa (g) Najmanjša 
velikost 
ograde (m2) 

Najmanjši 
prostor na 
kokoš (m2) 

Najmanjša 
višina (cm) 

Najmanjša 
dolžina 
krmilnika na 
kokoš (cm) 

do 200 1,00 0,025 30 3 
med 200 in 300 1,00 0,03 30 3 
med 300 in 600 1,00 0,05 40 7 
med 600 in 1200 2,00 0,09 50 15 
med 1200 in 1800 2,00 0,11 75 15 
med 1800 in 2400 2,00 0,13 75 15 
nad 2400 2,00 0,21 75 15 
 
Tabela 8.2: Domače pure 
Vse stranice ograde morajo biti dolge vsaj 1,5 m. Kadar iz znanstvenih razlogov ni mogoče 
zagotoviti teh najmanjših mer, mora vodja poskusa utemeljiti trajanje omejitve v posvetovanju 
z veterinarji. V takih razmerah se lahko pure nastani v manjših ogradah, z ustrezno 
obogatitvijo okolja, z najmanjšo talno površino 0,75 m2 , in z najmanjšo višino 50 cm za pure 
do 0,6 kg, 75 cm za pure do 4 kg in 100 cm nad 4 kg. Te ograde se lahko uporabljajo za 
nastanitev manjših skupin pur v skladu z gostoto naseljenosti iz tabele 8.2.  

Telesna masa (kg) Najmanjša 
velikost 
ograde (m2) 

Najmanjša 
talna 
površina na 
purana (m2) 

Najmanjš
a višina 
(cm) 

Najmanjša 
dolžina krmilnika 
na purana (cm) 

do 0,3 2,00 0,13 50 3 
med 0,3 in 0,6 2,00 0,17 50 7 
med 0,6 in 1 2,00 0,30 100 15 
med 1 in 4 2,00 0,35 100 15 
med 4 in 8 2,00 0,40 100 15 
med 8 in 12 2,00 0,50 150 20 
med 12 in 16 2,00 0,55 150 20 
med 16 in 20 2,00 0,60 150 20 
nad 20 3.00 1.00 150 20 

 
Tabela 8.3: Prepelice 

Telesna 
masa (g) 

Najmanjš
a velikost 
ograde 
(m2) 

Najmanjša 
talna površina 
na 1 prepelico, 
pri nastanitvi v 
paru (m2) 

Dodatna talna 
površina na 
vsako dodatno 
prepelico, pri 
skupinski 
nastanitvi (m2) 

Najmanjša 
višina (cm) 

Najmanjša 
dolžina 
krmilnika na 
prepelico 
(cm) 

do 150 1,00 0,5 0,10 20 4 
nad 150 1,00 0,6 0,15 30 4 

 
Tabela 8.4: Race in gosi 
Kadar iz znanstvenih razlogov ni mogoče zagotoviti teh najmanjših mer, mora vodja poskusa 
utemeljiti trajanje omejitve v posvetovanju z veterinarji. V takih razmerah se lahko race ali 
gosi nastani v manjših ogradah z ustrezno obogatitvijo okolja in z najmanjšo talno površino 
0,75 m2. Te ograde se lahko uporabljajo za nastanitev manjših skupin rac ali gosi v skladu z 
gostoto naseljenosti iz tabele 8.4. 
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Telesna masa (g) Najmanjša 
velikost 
ograde (m2) 

Talna 
površina  na 
raco ali gos 
(m2)* 

Najmanjša 
višina (cm) 

Najmanjša 
dolžina 
krmilnika  na 
raco ali gos 
(cm) 

Race  
do 300 2,00 0,10 50 10 
med 300 in 1 200** 2,00 0,20 200 10 
med 1 200 in 3 500 2,00 0,25 200 15 
nad 3500 2,00 0,50 200 15 
Gosi  
do 500 2,00 0,20 200 10 
med 500 in 2 000 2,00 0,33 200 15 
nad 2000 2,00 0,50 200 15 

Legenda k Tabeli 8.4: 
* Ta talna površina mora zajemati tudi ribnik, velik vsaj 0,5 m2 na 2 m2 ograde z najmanjšo 
globino 30 cm. Ribnik lahko obsega največ do 50 % najmanjše velikosti ograde.  
** Race in gosi, ki še niso godne za letenje, smejo biti nastanjene v ogradah z najmanjšo 
višino 75 cm. 
 
Tabela 8.5: Race in gosi: Najmanjše velikosti ribnika* 
 Površina (m2) Globina (cm) 
Race 0,5 30 
Gosi 0,5 od 10 do 30 

Legenda k tabeli 8.5: 
* Velikosti ribnika na 2 m2 ograde. Ribnik lahko obsega največ do 50 % najmanjše velikosti 
ograde. 
 
Tabela 8.6: Golobi 
Ograda mora biti dolga in ozka (na primer, 2 m x 1 m), in ne kvadratna, da  golobi lahko letijo 
na krajši razdalji.  
Velikost skupine Najmanjša 

velikost 
ograde (m2)

Najmanjša 
višina (cm) 

Najmanjša 
dolžina 
krmilnika na 
goloba (cm) 

Najmanjša 
dolžina gredi 
na goloba 
(cm) 

do 6 2 200 5 30 
 od 7 do 12 3 200 5 30 
za vsakega 
dodatnega goloba 
nad 12 

0,15  5 30 

 
Tabela 8.7: Avstralske cebrice 
Ograda mora biti dolga in ozka (na primer, 2 m x 1 m), da ptice lahko letijo na krajši razdalji. 
Za študije o parjenju se lahko ptice nastanijo v manjše ograde z ustrezno obogatitvijo okolja, 
najmanjšo talno površino 0,5 m2, in najmanjšo višino 40 cm. Trajanje omejitve mora vodja 
poskusa utemeljiti v posvetovanju z veterinarji.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Velikost skupine Najmanjša velikost 
ograde (m2) 

Najmanjša višina 
(cm) 

Najmanjše 
število 
krmilnikov 

do 6 1,0 100 2 
med 7 in 12 1,5 200 2 
med 13 in 20 2,0 200 3 
za vsako dodatno 
ptico nad 20 pticami 

0,05  1 na 6 ptic 
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9. Dvoživke 
Tabela 9.1: Vodne repate dvoživke 
Dolžina telesa*(cm) Najmanjša vodna 

površina (cm2) 
Najmanjša vodna 
površina za vsako 

dodatno žival v skupini 
(cm2) 

Najnižja globina 
vode (cm) 

do 10 262,5 50 13 
med 10 in 15 525 110 13 
med 15 in 20 875 200 15 
med 20 in 30 1837,5 440 15 
nad 30 3150 800 20 
Legenda k Tabeli 9.1: 
* Merjeno od ust do zadnjične odprtine 
 
Tabela 9.2: Vodne brezrepe dvoživke* 
Dolžina telesa**(cm) Najmanjša vodna 

površina (cm2) 
Najmanjša vodna 
površina za vsako 

dodatno žival v skupini 
(cm2) 

Najnižja 
globina vode 

(cm) 

do 6 160 40 6 
od 6 do 9 300 75 8 
med 9 in 12 600 150 10 
nad 12 920 230 12.5 
Legenda k tabeli 9.2: 
* Ti pogoji veljajo za zbirne bazene (npr. za rejo), vendar ne za bazene, ki se uporabljajo za 
naravno parjenje in superovulacijo zaradi večje učinkovitosti, ker slednji postopki zahtevajo 
manjše ločene bazene. Te prostorske zahteve veljajo za odrasle živali v označenih 
kategorijah velikosti; mlajše živali in paglavce je treba izločiti ali prilagoditi mere načelu 
merjenja. 
** Merjeno od ust do zadnjične odprtine 
 
Tabela 9.3: Polvodne brezrepe dvoživke 
Dolžina telesa* 

(cm) 
Najmanjša 
velikost 
terarija** (cm2)

Najmanjša 
površina za 
vsako dodatno 
žival v skupini 
(cm2) 

Najmanjša 
višina terarija*** 
(cm) 

Najmanjša 
globina 
vode 
(cm) 

do 5,0 1500 200 20 10 
med 5,0 in 7,5 3500 500 30 10 
nad 7,5 4000 700 30 15 
Legenda k Tabeli 9.3: 
* Merjeno od ust do zadnjične odprtine 
** Ena tretjina kopnega in dve tretjini vode, da se živali lahko potapljajo 
*** Merjeno od površine kopnega do notranjega dela vrha terarija; poleg tega mora biti višina 
terarija prilagojena notranji obliki. 
 
Tabela 9.4: Polkopenske brezrepe dvoživke 
Dolžina 
telesa* 

(cm) 

Najmanjša 
velikost terarija** 

(cm2) 

Najmanjša površina 
za vsako dodatno 
žival v skupini (cm2)

Najmanjša 
višina terarija*** 
(cm) 

Najmanjša 
globina vode 
(cm) 

do 5,0 1500 200 20 10 
med 5,0 in 7,5 3500 500 30 10 
nad 7,5 4000 700 30 15 
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Legenda k Tabeli 9.4: 
* Merjeno od ust do zadnjične odprtine 
** Dve tretjini kopnega in ena tretjina vode, da se živali lahko potapljajo 
*** Merjeno od površine kopnega do notranjega dela vrha terarija; poleg tega mora biti višina 
terarija prilagojena notranji obliki. 
 
Tabela 9.5: Drevesne brezrepe dvoživke 
Dolžina telesa* 

(cm) 
Najmanjša velikost 
terarija** (cm2) 

Najmanjša površina 
za vsako dodatno 
žival v skupini (cm2) 

Najmanjša 
višina terarija 
*** (cm) 

do 3,0 900 100 30 
nad 3,0 1500 200 30 
Legenda k Tabeli 9.5: 
* Merjeno od ust do zadnjične odprtine 
** Dve tretjini kopnega in ena tretjina bazena, da se živali lahko potapljajo 
*** Merjeno od površine kopnega do notranjega dela vrha terarija; poleg tega mora biti višina 
terarija prilagojena notranji obliki. 
 
10. Plazilci 
 
Tabela 10.1: Vodne želve 
Dolžina telesa* 

(cm) 
Najmanjša vodna 
površina (cm2) 

Najmanjša vodna 
površina za vsako 
dodatno žival v 
skupini (cm2) 

Najmanjša 
globina vode 
(cm) 

do 5 600 100 10 
med 5 in 10 1600 300 15 
med 10 in 15 3500 600 20 
med 15 in 20 6000 1200 30 
med 20 in 30 10000 2000 35 
nad 30 20000 5000 40 
Legenda k Tabeli 10.1: 
* Merjeno v ravni črti od sprednjega roba do zadnjega roba oklepa 
 
Tabela 10.2: Kopenske kače 
Dolžina telesa* 

(cm) 
Najmanjša talna 
površina (cm2) 

Najmanjša površina za 
vsako dodatno žival v 
skupini (cm2) 

Najmanjša 
višina terarija 
** (cm) 

do 30 300 150 10 
med 30 in 40 400 200 12 
med 40 in 50 600 300 15 
med 50 in 75 1200 600 20 
nad 75 2500 1200 28 
Legenda k Tabeli 10.2: 
* Merjeno od ust do repa 
** Merjeno od površine kopnega do notranjega dela vrha terarija; poleg tega mora biti višina 
terarija prilagojena notranji obliki. 
 
11. Ribe 
 
11.1. Oskrba z vodo in kakovost vode 
 Zagotoviti je treba stalno oskrbo z vodo zadostne kakovosti za ohranjanje dobrobiti rib, 

in zmanjšanje stresa. Pretok vode v obtočnih sistemih oziroma filtriranje bazenov 
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morata biti zadovoljiva in zagotavljati ohranjanje parametrov kakovosti vode na 
zadovoljivi ravni. Po potrebi se vhodna voda filtrira ali čisti, da se odstranijo ribam 
škodljive snovi. Parametri kakovosti vode morajo biti nenehno v zadovoljivem obsegu, 
ki zagotavlja normalno aktivnost in fiziologijo posamezne živalske vrste na kateri koli 
stopnji razvoja. Pretok vode mora omogočati vrsti rib primerno plavanje in normalno 
obliko obnašanja. Ribam je treba zagotovi primerno obdobje za navajanje na novo 
okolje in prilagoditev spremembam kakovosti vode.  

 
11.2. Kisik, dušikove spojine, pH in slanost 
 Koncentracija kisika mora ustrezati živalski vrsti in celotnim pogojem reje rib. Po 

potrebi se zagotovi dodatno prezračevanje vode v bazenu. Koncentracijo dušikovih 
spojin je treba ohranjati na nizki ravni.  

 Raven pH je treba prilagoditi živalski vrsti in mora biti stalen. Slanost je treba prilagoditi 
potrebam in življenjskemu obdobju zadevne vrste rib. Spremembe slanosti je treba 
izvajati postopno. 

 
11.3. Temperatura, osvetlitev, hrup 
 Temperaturo je treba ohranjati v optimalnem razponu za zadevno vrsto rib in mora biti 

kar najbolj stabilna. Spremembe temperature je treba izvajati postopno. Ribam je treba 
zagotoviti ustrezno obdobje osvetlitve. Raven hrupa mora biti nizka; oprema, ki 
povzroča hrup ali vibracije, kot so električni generatorji ali filtrirni sistemi, mora biti 
ločena od bazenov z ribami.  

 
11.4. Gostota naseljenosti in razgibanost okolja 
 Gostota naseljenosti rib mora temeljiti na celostnih potrebah rib glede pogojev okolja, 

zdravja in dobrobiti. Ribe morajo imeti na voljo zadostno količino vode za normalno 
plavanje, pri čemer je treba upoštevati njihovo velikost, starost in način hranjenja. Ribe 
morajo imeti ustrezno obogateno okolje, kakor so skrivališča ali talni substrat, razen če 
to ni potrebno glede na njihove vedenjske značilnosti.  

 
11.5. Hranjenje rib in ravnanje z njimi 
 Ribe je treba hraniti z ustrezno hrano, v ustreznih količinah in ustrezno pogosto. 

Posebno pozorno je treba hraniti larvalne oblike rib ob prehodu z žive na umetno 
hrano. Fizično ravnanje z ribami je treba kar najbolj omejiti.  
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Priloga 3: Program osnovnega usposabljanja  

1. Program osnovnega usposabljanja oseb, ki delajo s poskusnimi živalmi mora obsegati 
naslednje vsebine: 
a) veljavna nacionalna zakonodaja o pridobivanju, reji, oskrbi in uporabi živali v poskusih 

in za izvajanje znanstvenoraziskovalnega in izobraževalnega dela na izoliranih organih, 
tkivih in truplih v ta namen usmrčenih živali; 

b) etika o odnosih človeka do živali, intrinzični vrednosti življenja – življenje kot vrednota 
sama po sebi in o argumentih za in proti uporabi živali v znanstvene namene; 

c) temeljna in za živalsko vrsto specifična biologija, ki se nanaša na anatomijo in 
fiziologijo, vzrejo, genetiko in gensko spreminjanje; 

č) obnašanje živali, reja in obogatitev okolja; 
d) za posamezno živalsko vrsto specifične metode ravnanja  in poskusov; 
e) zdravje živali in higiena; 
f) prepoznavanje vrstno specifične stiske, bolečine in trpljenja pri najpogosteje 

uporabljenih vrstah laboratorijskih živali; 
g) anestezija, metode lajšanja bolečin in usmrtitev živali; 
h) uporaba metod usmrtitve in humanih končnih točk – humanih zaključkih poskusov pri 

posameznih živalskih vrstah in njihovi starosti; 
i) uporaba načela 3 R. 
j) načrtovanje poskusov in projektov. 
 
2. Usposabljanje za oskrbovalce živali in osebe, ki živali usmrtijo, obsega vsebine iz točk (a) 
(razen uporaba živali), (b), (c ) (razen genetika in gensko spreminjanje), (č), (d) (razen  
poskusov), (e), (f), (g) (razen anestezija), (h) in (i) (razen uporabe načela zamenjave 
in zmanjšanja) prejšnjega odstavka. 
Usposabljanje za izvajalce poskusov obsega vsebine iz točk (a) do (i) prejšnjega odstavka. 
Usposabljanje za vodje poskusov oziroma projekta obsega vsebine iz vseh točk prejšnjega 
odstavka. 
Usposabljanje za strokovnjake za dobrobit živali obsega poleg vsebin iz prejšnjega odstavka 
predpise s področja zaščite in dobrobiti živali in alternativne metode. 
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Priloga 4: Merila in primeri težavnosti poskusov  
 
A. Težavnostne stopnje   
1. Nepovratni poskusi so poskusi, ki se v celoti izvajajo v splošni anesteziji, po kateri se živali  
    ne povrne zavest. 
2. Blagi poskusi so poskusi, po katerih lahko živali občutijo kratkotrajne blage bolečine,   
    trpljenje ali stisko, in poskusi brez znatnega poslabšanja optimalnega počutja živali ali  
    splošnega stanja živali. 
3. Zmerni poskusi so poskusi, po katerih lahko živali občutijo kratkotrajne zmerne bolečine,   
    trpljenje ali stisko ali dolgotrajne blage bolečine, trpljenje ali stisko, ter poskusi, za katere  
    je verjetno, da povzročijo zmerno poslabšanje optimalnega počutja ali splošnega stanja  
    živali. 
4. Težavni poskusi so poskusi, po katerih lahko živali občutijo hude bolečine, trpljenje ali  
    stisko ali dolgotrajne zmerne bolečine, trpljenje ali stisko ter poskusi, za katere je verjetno,   
    da povzročijo hudo poslabšanje optimalnega počutja ali splošnega stanja živali. 
 
B. Merila za razvrščanje 
Pri določitvi težavnostne stopnje iz prejšnje točke, se upoštevajo kakršni koli posegi na 
živalih ali ravnanje z njimi znotraj določenega poskusa. Temeljiti mora na najhujših 
posledicah, ki jih lahko utrpi posamezna žival po uporabi vseh ustreznih tehnik izboljšanja. 
Pri razvrstitvi poskusa v določeno težavnostno stopnjo se upošteva vrsto poskusa, katerih 
primeri so podani pod točko C te priloge in naslednje dejavnike, ki  se obravnavajo od 
primera do primera:  

- vrsta posegov, ravnanja; 
- narava bolečin, trpljenja, stiske ali trajnih poškodb, ki jih povzroči poskus (vsi elementi 

poskusa) ter njegova intenzivnost, trajanje, pogostost in raznovrstnost uporabljenih 
tehnik; 

- kumulativno trpljenje znotraj poskusa; 
- ovirano izražanje naravnega obnašanja, vključno z omejitvami standardov za 

nastanitev, rejo in oskrbo. 
Za končno razvrstitev poskusa v težavnostno stopnjo se upoštevajo naslednji dodatni 
dejavniki, ki se obravnavajo od primera do primera: 

- tip in genotip živalske vrste; 
- zrelost, starost in spol živali; 
- izkušnje živali iz prejšnjih poskusov glede na predlagani poskus; 
- težavnostna stopnja prejšnjih poskusov, če je žival namenjena ponovni uporabi; 
- metode, uporabljene za zmanjšanje ali odpravo bolečin, trpljenja in stiske, vključno z 

izboljšanjem pogojev nastanitve, reje ali oskrbe; 
- humani zaključek poskusa. 

 
C. Primeri težavnosti poskusov 
 
1.  Blag poskus: 
a) dajanje anestezije, razen z namenom usmrtitve;  
b) farmakokinetična študija z enim danim odmerkom in omejenim številom odvzetih  vzorcev   
krvi (skupno < 10 % volumna krvi), pri čemer se pričakuje, da dana snov ne bo povzročila 
zaznavnih škodljivih učinkov; 
c) neinvazivno preslikavanje živali (npr. magnetna resonanca – MRI) z uporabo ustreznih 
pomirjeval ali anestezije; 
č) površinski poskusi, npr. biopsije ušes ali repov, nekirurško podkožno vstavljanje miničrpalk 
in transponderjev; 
d) uporaba zunanjih telemetričnih naprav, ki povzročijo le manjše poškodbe živali ali manjšo 
motnjo normalne aktivnosti in vedenja živali; 
e) dajanje snovi podkožno, v mišico, v trebušno votlino, neposredno v žrelo in intravenozno 
prek površinskih krvnih žil, kadar snov samo blago učinkuje na žival in se daje v omejenih 
odmerkih, primernih velikosti in vrsti živali; 
f) povzročanje tumorjev ali naravno nastali tumorji, ki ne povzročajo klinično zaznavnih 
škodljivih učinkov (npr. majhni, podkožni, neinvazivni vozlički); 
g) vzreja gensko spremenjenih živali, ki po pričakovanju povzroči blage učinke na fenotip; 
h) dajanje spremenjene krme, ki ne zadovoljuje vseh prehranskih potreb živali in v časovnem 
okviru študije po pričakovanju povzroči blago klinično anomalijo; 
i) kratkotrajno (<24 ur) zadrževanje živali v presnovnih kletkah; 
j) študije, ki vključujejo kratkotrajno osamitev živali iz njene socialne skupine, kratkotrajna 
izolacija v kletkah odraslih socialnih linij podgan ali miši; 
k) modeli, ki živali izpostavljajo škodljivim dražljajem, ki so kratkotrajno povezani z blago 
bolečino, trpljenjem ali stisko, in katerim se živali lahko uspešno izognejo; 
l) kombinacija ali zbir naslednjih primerov, ki lahko upravičijo razvrstitev »blag«: 

- ocena sestave telesa z neinvazivnimi ukrepi in minimalnimi omejitvami; 
- spremljanje EKG z neinvazivnimi tehnikami že navajenih živali z minimalnimi 

omejitvami gibanja ali brez njih; 
- uporaba zunanjih telemetričnih naprav, ki pričakovano ne povzročijo oslabitve že 

socializiranim živalim, in ne vplivajo na njihovo normalno aktivnost in vedenje; 
- vzreja gensko spremenjenih živali, za katere se pričakuje, da ne bodo imele klinično 

zaznavno neugodnega fenotipa;  
- dodajanje inertnih označevalcev v krmo za spremljanje izločanja prebavnih 

produktov; 
- odtegnitev krme za <24 ur pri odraslih podganah; 
- test obnašanja v odprtem polju. 

 
2.  Zmeren poskus: 
a) pogosto dajanje testnih snovi, ki povzročijo zmerne klinične učinke, in odvzem vzorcev krvi 
(>10 % volumna krvi) živalim pri zavesti v nekajdnevnem obdobju,  brez nadomestitve 
odvzete količine; 
b) akutne študije za ugotavljanje obsega odmerka, in testi kronične toksičnosti / rakotvornosti 
brez smrtnega izida;  
c) operacija v splošni anesteziji in z ustrezno analgezijo, povezana s pooperativnimi 
bolečinami, trpljenjem ali poslabšanjem splošnega stanja. Med take primere spadajo: 
torakotomija, kraniotomija, laparotomija, orhidektomija, limfadenektomija, tiroidektomija, 
ortopedska operacija z učinkovito povrnitvijo v stabilno stanje in dobrim celjenjem ran, 
presaditev organov z učinkovitim preprečevanjem zavrnitve tujka, kirurška vstavitev katetrov 
ali biomedicinskih pripomočkov (npr. telemetričnih oddajnikov, miničrpalk itd.); 
č) modeli povzročanja tumorjev ali naravno nastali tumorji, ki pričakovano povzročijo zmerne 
bolečine ali stisko ali zmerno motnjo normalnega vedenja; 
d) obsevanje ali kemoterapija s subletalnim odmerkom, ali s sicer smrtnim odmerkom, 
vendar s ponovno vzpostavitvijo imunskega sistema. Pričakovani škodljivi učinki bi bili blagi 
ali zmerni, in kratkotrajni (<5 dni); 
e) vzreja gensko spremenjenih živali s pričakovanimi zmernimi učinki na fenotip; 
f) ustvarjanje gensko spremenjenih živali s kirurškimi posegi; 
g) uporaba presnovnih kletk z zmerno omejitvijo gibanja v daljšem časovnem obdobju (do 5 
dni); 
h) študije dajanja živalim spremenjene krme, ki ne zadovoljuje vseh njihovih prehranskih 
potreb in v časovnem obdobju študije pričakovano povzroči zmerne klinične anomalije; 
i) odtegnitev krme za 48 ur pri odraslih podganah; 
j) izzivanje reakcij bežanja in izogibanja, pri čemer žival ne more pobegniti ali se izogniti 
dražljajem in, ki ji pričakovano povzročajo zmerno stisko. 
 
3. Težaven poskus: 
a) preskušanje toksičnosti, ki se zaključi s poginom, ali pri katerem se pogin pričakuje, in ki 
povzroča težka patofiziološka stanja. Na primer, preskušanje akutne toksičnosti z enim 
samim odmerkom (glej smernice OECD o preskušanju); 
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odmerkih, primernih velikosti in vrsti živali; 
f) povzročanje tumorjev ali naravno nastali tumorji, ki ne povzročajo klinično zaznavnih 
škodljivih učinkov (npr. majhni, podkožni, neinvazivni vozlički); 
g) vzreja gensko spremenjenih živali, ki po pričakovanju povzroči blage učinke na fenotip; 
h) dajanje spremenjene krme, ki ne zadovoljuje vseh prehranskih potreb živali in v časovnem 
okviru študije po pričakovanju povzroči blago klinično anomalijo; 
i) kratkotrajno (<24 ur) zadrževanje živali v presnovnih kletkah; 
j) študije, ki vključujejo kratkotrajno osamitev živali iz njene socialne skupine, kratkotrajna 
izolacija v kletkah odraslih socialnih linij podgan ali miši; 
k) modeli, ki živali izpostavljajo škodljivim dražljajem, ki so kratkotrajno povezani z blago 
bolečino, trpljenjem ali stisko, in katerim se živali lahko uspešno izognejo; 
l) kombinacija ali zbir naslednjih primerov, ki lahko upravičijo razvrstitev »blag«: 

- ocena sestave telesa z neinvazivnimi ukrepi in minimalnimi omejitvami; 
- spremljanje EKG z neinvazivnimi tehnikami že navajenih živali z minimalnimi 

omejitvami gibanja ali brez njih; 
- uporaba zunanjih telemetričnih naprav, ki pričakovano ne povzročijo oslabitve že 

socializiranim živalim, in ne vplivajo na njihovo normalno aktivnost in vedenje; 
- vzreja gensko spremenjenih živali, za katere se pričakuje, da ne bodo imele klinično 

zaznavno neugodnega fenotipa;  
- dodajanje inertnih označevalcev v krmo za spremljanje izločanja prebavnih 

produktov; 
- odtegnitev krme za <24 ur pri odraslih podganah; 
- test obnašanja v odprtem polju. 

 
2.  Zmeren poskus: 
a) pogosto dajanje testnih snovi, ki povzročijo zmerne klinične učinke, in odvzem vzorcev krvi 
(>10 % volumna krvi) živalim pri zavesti v nekajdnevnem obdobju,  brez nadomestitve 
odvzete količine; 
b) akutne študije za ugotavljanje obsega odmerka, in testi kronične toksičnosti / rakotvornosti 
brez smrtnega izida;  
c) operacija v splošni anesteziji in z ustrezno analgezijo, povezana s pooperativnimi 
bolečinami, trpljenjem ali poslabšanjem splošnega stanja. Med take primere spadajo: 
torakotomija, kraniotomija, laparotomija, orhidektomija, limfadenektomija, tiroidektomija, 
ortopedska operacija z učinkovito povrnitvijo v stabilno stanje in dobrim celjenjem ran, 
presaditev organov z učinkovitim preprečevanjem zavrnitve tujka, kirurška vstavitev katetrov 
ali biomedicinskih pripomočkov (npr. telemetričnih oddajnikov, miničrpalk itd.); 
č) modeli povzročanja tumorjev ali naravno nastali tumorji, ki pričakovano povzročijo zmerne 
bolečine ali stisko ali zmerno motnjo normalnega vedenja; 
d) obsevanje ali kemoterapija s subletalnim odmerkom, ali s sicer smrtnim odmerkom, 
vendar s ponovno vzpostavitvijo imunskega sistema. Pričakovani škodljivi učinki bi bili blagi 
ali zmerni, in kratkotrajni (<5 dni); 
e) vzreja gensko spremenjenih živali s pričakovanimi zmernimi učinki na fenotip; 
f) ustvarjanje gensko spremenjenih živali s kirurškimi posegi; 
g) uporaba presnovnih kletk z zmerno omejitvijo gibanja v daljšem časovnem obdobju (do 5 
dni); 
h) študije dajanja živalim spremenjene krme, ki ne zadovoljuje vseh njihovih prehranskih 
potreb in v časovnem obdobju študije pričakovano povzroči zmerne klinične anomalije; 
i) odtegnitev krme za 48 ur pri odraslih podganah; 
j) izzivanje reakcij bežanja in izogibanja, pri čemer žival ne more pobegniti ali se izogniti 
dražljajem in, ki ji pričakovano povzročajo zmerno stisko. 
 
3. Težaven poskus: 
a) preskušanje toksičnosti, ki se zaključi s poginom, ali pri katerem se pogin pričakuje, in ki 
povzroča težka patofiziološka stanja. Na primer, preskušanje akutne toksičnosti z enim 
samim odmerkom (glej smernice OECD o preskušanju); 
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b) preskušanje naprave, katerih okvara lahko povzroči hude bolečine, stisko ali smrt živali 
(npr. naprave za povečanje črpalne sposobnosti srca); 
c) preskušanje delovanja vakcin, za katerega sta značilna trajno poslabšanje stanja živali in 
napredujoče bolezensko stanje s poginom (smrtnim izidom), povezana s trajnimi zmernimi 
bolečinami, stisko ali trpljenjem; 
č) obsevanje ali kemoterapija s smrtnim odmerkom brez ponovne vzpostavitve imunskega 
sistema, ali ponovna vzpostavitev imunskega sistema z nastopom bolezni presadka proti 
gostitelju (bolezni GVH); 
d) modeli povzročanja tumorjev ali naravno nastali tumorji, ki pričakovano povzročijo 
napredujočo bolezen s smrtnim izidom, povezano z dolgotrajnimi zmernimi bolečinami, stisko 
ali trpljenjem. Na primer, tumorji, ki povzročajo hiranje, invazivni kostni tumorji, tumorji, iz 
katerih se razvijejo metastaze, in tumorji, ki se jih pusti, da ulcerirajo; 
e) kirurški in drugi posegi na živalih v splošni anesteziji, ki pričakovano povzročijo hude ali 
trajne zmerne postoperativne bolečine, trpljenje ali stisko, ali hudo in trajno poslabšanje 
splošnega stanja živali. Povzročitev kompliciranih zlomov, torakotomije brez ustrezne 
analgezije, ali poškodb, ki povzročijo odpoved več notranjih organov; 
f) presaditev organov, pri kateri zavrnitev organa po vsej verjetnosti povzroči hudo stisko ali 
poslabšanje splošnega stanja živali (npr. ksenotransplantacija);  
g) vzrejanje živali z genskimi motnjami, ki pričakovano utrpijo hudo in trajno poslabšanje 
splošnega stanja, na primer, vzorčnih primerkov Huntingtonove bolezni, mišične distrofije in 
kroničnega ponavljajočega nevritisa; 
h) uporaba presnovnih kletk s hudo omejitvijo gibanja v daljšem časovnem obdobju; 
i) neizbežni električni udar (npr. za ustvarjanje naučene nemoči); 
j) popolna in dolgotrajna osamitev socialnih živalskih vrst, npr. psov in primatov razen 
človeka; 
k) imobilizacijski stres za povzročitev želodčnih razjed ali odpovedi srca pri podganah; 
l) prisilno plavanje ali gibanje do popolne izčrpanosti. 
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Priloga 5: Dovoljene metode usmrtitve živali  

 
1. Dovoljene metode usmrtitve, ki morajo ustrezati živalski vrsti in starosti so navedene v  
    Tabeli 1 in morajo biti izvedene ob upoštevanju dodatnih pogojev iz Tabele 1.  
2. Usmrtitev je dokončna z uporabo ene od naslednjih metod za potrditev smrti pri živalih:  

a) trajna prekinitev krvnega obtoka; 
b) uničenje možganov; 
c) izpah vratu; 
č) izkrvavitev; 
d) potrditev nastopa mrtvaške otrplosti (rigor mortis). 

3. Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljeno uporabiti drugo metodo usmrtitve pod pogojem,  
    da se izvaja:  
    a) na nezavestnih živalih in se živali pred smrtjo ne povrne zavest;  
    b) na rejnih živalih, uporabljenih na področju raziskav v kmetijstvu, v skladu z zahtevami 

iz Priloge I  Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali 
pri usmrtitvi (UL L št. 303 z dne 18. 11. 2009, str. 1).  
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Tabela 1 
 

Živali – opombe/ 
metode 

Ribe Dvoživke Plazilci Ptice Glodavci Kunci Psi, mačke, 
beli dihurji 

in lisice 

Veliki 
sesalci 

 
 

Primati  

Prevelik odmerek 
anestetika 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Penetrirajoči klin   (2)       

Ogljikov dioksid 
 

    (3)     

Izpah vratu    (4) (5) (6)    

Pretres 
možganov / 
perkusijski 
udarec v glavo 

   (7) (8) (9) (10)   

Obglavljenje    (11) (12)     

Električno 
omamljanje 

(13) (13)  (13)  (13) (13) (13)  

Inertni plini (Ar, 
N2) 

       (14)  

Streljanje s 
prostim 
projektilom s 
primernimi 
puškami, 

  (15)    (16) (15)  

Legenda dodatnih pogojev za uporabo posamezne metode iz Tabele 1 (prazno polje – ni 
dodatnih pogojev) 

  1) Kadar je primerno, s predhodnim dajanjem pomirjevala. 
  2) Uporabi se samo pri večjih plazilcih. 
  3) Uporabi se s postopnim dodajanjem plina. Ni dovoljeno uporabiti za zarodke in 

novorojene glodavce. 
  4) Uporabi se samo za ptice do 1 kg. Pticam nad 250 g je treba dati pomirjevalo. 
  5) Uporabi se samo za glodavce do 1 kg. Glodavcem nad 150 g je treba dati pomirjevalo.  
  6) Uporabi se samo za kunce do 1 kg. Kuncem nad 150 g je treba dati pomirjevalo.  
  7) Uporabi se samo za ptice do 5 kg. 
  8) Uporabi se samo za glodavce do 1 kg. 
  9) Uporabi se samo za kunce do 5 kg. 
10) Uporabi se samo za novorojene živali.  
11) Uporabi se samo za ptice do 250 g.  
12) Uporabi se samo, če druge metode niso izvedljive. 
13) Potrebna je posebna oprema.  
14) Uporabi se samo za prašiče. 
15)    Izvede ga samo izkušen strelec, v pogojih na terenu.  
16) Izvede ga samo izkušen strelec, v pogojih na terenu, kadar druge metode niso 

izvedljive. 
 
 

___________________ 
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Priloga 6: Obrazci za vodenje evidenc 

 

Vzrejna organizacija (naziv, naslov): ………………….. 

EVIDENCA O VZREJI ŽIVALI - STARŠI 
 
Živalska vrsta, linija/pasma: ……………….. 
 

Podatki o živalih Usoda živali 

datum 
1. parjenja 

številka kletke 
staršev in generacije 

živali* 

samci samice datum usmrtitve, 
pogina… posamezne 

živali število 
ID živali/

kletka število 
ID živali/ 

kletka 
       
 
Legenda k Evidenci o vzreji živali – starši: 
* Generacija živali je lahko razvidna iz številke kletke in sicer: 

 F0 -000 – prvič v organizaciji nastanjene razplodne živali (številčenje kletk od 1 do 99) 
 F1 -100 – prva generacija (številčenje kletk od 101-199) 
 F2 -200 – druga generacija (številčenje kletk od 201 do 299) itd. 

 

------------------------------------ 

Vzrejna organizacija (naziv, naslov): ……………………… 

EVIDENCA O VZREJI ŽIVALI - KOTITVE 
 
Živalska vrsta, linija/pasma: ……………………… 
 
Številka 
kletke 
staršev Datum kotitve 

Število 
skotenih 
mladičev 

Datum 
odstavitve 

Število odstavljenih 
mladičev 

Številka kletke 
mladičev 

            
 

------------------------------------ 

Vzrejna organizacija (naziv, naslov): …………………… 

EVIDENCA O VZREJI ŽIVALI - MLADIČI 
 
Živalska vrsta, linija/pasma: …………………. 
 

Podatki o živalih Usoda živali 

številka 
kletke mladičev 

datum 
odstavitve spol število

oddaja živali (datum, število, prejemnik), 
usmrtitev, pogin (datum število, spol), 

drugo 

          
 

---------------------------------- 
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Vzrejna organizacija (naziv, naslov): ……………………. 

EVIDENCA O REZULTATIH PREISKAV 

Datum 
pošiljanja 

Podatki o živalih Podatki o preiskavah 

ID 
živali/ 
kletke 

vrsta, 
linija/ 

pasma 

spol, 
število 
živali 

vrsta 
preiskave* 

datum 
preiskave 

rezultati 
preiskave 

številka izvida 
(izvid je priloga)

               

Legenda k Evidenci o rezultatih preiskav:  
* Vpisati vrsto preiskave npr. krvne, mikrobiološke, parazitološke, patomorfološke, patohistološke, serološke, 
drugo – navesti) 
 

-------------------------------------- 

Vzrejna organizacija (naziv, naslov): ………………….. 

EVIDENCA O PRIMERIH BOLEZNI IN UPORABLJENO ZDRAVLJENJE 

Datum 
pojava 
bolezni 

Podatki o živalih Usoda živali 

 ID živali/ 
kletke 

vrsta, 
linija/ 

pasma 

spol, 
število 
živali 

postavljena 
diagnoza  

vrsta preiskave
(če obstaja)* usoda živali** številka izvida 

(izvid je priloga)

               

Legenda k Evidenci o primerih bolezni in uporabljeno zdravljenje: 
* Vpisati vrsto preiskave, če obstaja se podrobneje navedene v Evidenci o rezultatih preiskav 
**Vpisati usodo živali npr: zdravljenje (v tem primeru je priloga evidence dnevnik zdravljenja skupaj z vsemi 
izvidi), usmrtitev, pogin, drugo (navesti) 
 

--------------------------------------- 

Organizacija (naziv, naslov): …………………… 

EVIDENCA O NABAVI ŽIVALI 

Datum 
prispetja 

Podatki o živalih 
Oseba, ki 
je živali 
prevzela 

vrsta, 
linija/ 

pasma 

število, 
spol starost K* 

izvor 
živali, 

dobavitelj

številka 
potrdila 

(potrdilo je 
priloga) 

ID živali/ 
kletke 

trajanje 
karantene/ 

aklimatizacije 
in opažanja 

                 

Legenda k Evidenci o nabavi živali: 
* Vpisati kategorijo živali: razplod  = razplodne živali; poskus = živali, ki bodo uporabljene v poskusih; tkiva = 
živali, ki bodo usmrčene za delo na tkivih; drugo (navesti) 
 

----------------------------------------- 
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Organizacija (naziv, naslov): …………………… 

EVIDENCA O RELATIVNI VLAGI (RV) IN TEMPERATURI (T) 
 

Datum Ura 

Prostor* 
Oseba, ki je 
evidentirala 

vrednost 

1 2 3 4 

RV T RV T RV T RV T 

                      
Legenda k Evidenci o relativni vlagi (RV) in temperature (T): 
* se vodi ločeno za vsak prostor posebej ali za več prostorov z nastanjenimi živalmi.  

 

-------------------------------------- 

Organizacija (naziv, naslov): ………………………. 

EVIDENCA O OSKRBI ŽIVALI IN ČIŠČENJU PROSTOROV IN OPREME 
 
 

Datum 
oskrbe/čiščenja 

Prostor* 
Oprema ***(ustrezno prilagodi glede na živalsko vrsto) 

Oseba, ki je 
izvedla 

oskrbo/čiščenjeprostor* K** 
kletke/ 
ograda 

Steklenice
/ 

napajalniki
pokrov/
rešetke stojala skrinja 

drugo 
(navesti) 

  
 

                
Legenda k Evidenci o oskrbi živali in čiščenju prostorov in opreme: 

 se vodi ločeno za vsak prostor posebej ali vse prostore, če se izvaja oskrba živali in čiščenje 
posameznih delov opreme istega dne; 

** vpisati kategorijo živali, če se izvaja oskrba in čiščenje prostorov in opreme le pri določeni kategoriji živali: 
razplod  = razplodne živali; poskus = živali, ki bodo uporabljene v poskusih; tkiva = živali, ki bodo usmrčene za 
delo na tkivih; drugo (navesti) 
*** glede na opravljeno delo vpisati spodnje znake: bp = če je opravljen samo pregled nastanitve živali in 
opreme, Č = mehanično čiščenje; R = razkuževanje s kemičnimi sredstvi; S = sterilizacija (avtoklav); / = nič; 
drugo = navesti znak in razlago (npr. Z = zamenjava nastilja zaradi zalitja). 

 
--------------------------------------- 

 
Organizacija (naziv, naslov): ………………….. 

EVIDENCA O ODDAJI ŽIVALI 

Datum 
oddaje 

Podatki o živalih Prejemnik 
(naziv 

organizacije
) 

 

ID 
živali/ 
kletke 

vrsta, 
linija/ 

pasma 
število, 

spol starost K* 

številka 
spremnega 
dokumenta

** 

Oseba, ki je 
živali/tkiva 

oddala 

Osebe, ki je 
živali/tkiva 
prevzela 

                 

Legenda k Evidenci o oddaji živali: 
* vpisati kategorijo živali: razplod  = razplodne živali; poskus = živali, ki bodo uporabljene v poskusih; tkiva = 
živali, ki bodo usmrčene za delo na tkivih; drugo (navesti) 
** vpisati številko spremnega dokumenta za poskusne živali, ki ga izda organizacija ob oddaji živali/tkiv.  
 

---------------------------------------------- 
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Organizacija (naziv, naslov): …………………. 

EVIDENCA O USMRTITVI ŽIVALI 

Datum 
usmrtitve 

Podatki o živalih Usoda živali 

Oseba, ki je 
žival usmrtila ID 

živali/ 
kletke 

vrsta, 
linija/ 

pasma 

spol, 
število  razlog usmrtitve* metoda 

usmrtitve**  

način 
odstranitve 
(skrinja ali 

odvoz) 

           
 

  
Legenda k Evidenci o usmrtitvi živali: 
*vpisati glede na razlog usmrtitve naslednje: številka odločbe pri delu na živalskih tkivih; številka dovoljenja za 
projekt ali interna ID raziskave/poskusa); odvečne za odvečne živali; senilni razplod; drugo (navesti: npr. 
preiskave, bolne živali …) 
** vpisati uporabljeno metodo usmrtitve. 

 

------------------------------------------- 

Organizacija (naziv, naslov): ……………………… 

EVIDENCA O POGINU ŽIVALI 

Datum 
pogina 

Podatki o živalih Usoda živali 
Oseba, ki je 
evidentirala 

pogin 
ID 

živali/ 
kletke 

vrsta, 
linija/ 

pasma 

spol, 
število  

vzrok pogina 
(če je znan) kategorija*

način 
odstranitve 
(skrinja ali 

odvoz) 
               

Legenda k Evidenci o poginu živali: 
* vpisati kategorijo živali: razplod = razplodne živali; poskus = živali uporabljene v poskusih (št. dovoljenja ali 
interna ID raziskave/poskusa); drugo (navesti npr. živali v karanteni, mladiči…). 
 

------------------------------------------- 

Organizacija (naziv, naslov): ……………………. 

EVIDENCA O SHRANJEVANJU ŽIVALSKIH TRUPEL 

Datum 
shranitve 

Podatki o živalih Usoda živali 
Oseba, ki je 

shranila trupla ID 
živali/ 
kletke 

vrsta, 
linija/ 

pasma 

spol, 
število  razlog* 

            

Legenda k Evidenci o shranjevanju živalskih trupel: 
* vpisati razlog: pogin; usmrtitev (številka odločbe pri delu na živalskih tkivih; številka dovoljenja za projekt ali 
interna ID raziskave/poskusa); odvečne za odvečne živali; senilni razplod; drugo (navesti: npr. preiskave, 
bolne živali …). 
 

-------------------------------------------- 
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Organizacija (naziv, naslov): …………………….. 

EVIDENCA O ODDAJI ŽIVALSKIH TRUPEL 

 Podatki o živalskih 
truplih Podpis 

osebe, ki je 
trupla/odpadke oddala 

Prejemnik* 
(naziv organizacije) 

Številka potrdila  
(potrdilo je priloga)** Datum 

oddaje 
vrsta 
živali Teža (kg)

           

Legenda k Evidenci o oddaji živalskih trupel: 
* vpisati naziv pooblaščene organizacije, ki je trupla prevzela  
** vpisati številko potrdila, ki ga izda pri prevzemu živalskih trupel prejemnik. 
 

---------------------------------------- 
 
Uporabniška organizacija (naziv, naslov): …………………. 

EVIDENCA O IZVAJANJU POSKUSA ZNOTRAJ PROJEKTA 
 

Vodja poskusa oziroma projekta: 

Št. dovoljenja za poskus: 

Naslov projekta: 

Naziv poskusa: 

Datum 
začetka 
poskusa 

ID 
poskusa 

(če 
obstaja) 

podatki o živalih usoda živali 
datum 

zaključka 
poskusa 

izvajalci ID 
živali/ 
kletke 

vrsta, 
linija/ 

pasma 

spol, 
število 

evtanazija 
(število) 

pogin 
(število)

izpuščene, 
vrnjene 
(datum, 
število) 

                    

 
 
 

______________________ 
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Priloga 7: Minimalni standardi nastanitve in oskrbe živali 
 

Tabela 1 
Optimalna temperatura prostorov 

 
Živalske vrste ali skupine živalskih vrst Optimalni obseg (v °C) 
Primati Novega sveta 20-28 
Miš 
Podgana 
Sirijski hrček 
Peščena podgana 
Morski prašiček 
Primati Starega sveta 
Prepelica 

20-24 
20-24 
20-24 
20-24 
20-24 
20-24 
20-24 

Kunec 
Mačka 
Pes 
Beli dihur 
Perutnina 
Golob 

15-21 
15-21 
15-21 
15-21 
15-21 
15-21 

Prašič 
Koza 
Ovca 
Govedo 
Konj 

10-24 
10-24 
10-24 
10-24 
10-24 

 
Tabela 2 

Trajanje karantene 
 

Živalska vrsta Dnevi 
Miš 
Podgana 
Peščena podgana 
Morski prašiček 
Sirijski hrček 
Kunec 
Mačka 
Pes 
Primati 

5-15 
5-15 
5-15 
5-15 
5-15 

20-30 
20-30 
20-30 
40-60 
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Tabela 3 
Pogoji za nastanitev malih glodalcev in kuncev v kletkah (reja in poskus) 

 

Živalska vrsta 
Najmanjša talna 

površina 
kletke/žival (v cm2 ) 

Najmanjša višina 
kletke (v cm) 

Miš 
Podgana 
Sirijski hrček 
Morski prašiček 
Kunec  1 kg 

2 kg 
3 kg 
4 kg 
5 kg 

180 
350 
180 
600 

1.400 
2.000 
2.500 
3.000 
3.600 

12 
14 
12 
18 
30 
30 
35 
40 
40 

 
Višina kletke pomeni navpično razdaljo med tlemi kletke in zgornjim vodoravnim delom 
pokrova ali kletke. Pri nastanitvi je treba upoštevati predvideno rast živali. 
 

Tabela 4 
Pogoji za nastanitev malih glodalcev v kletkah (vzreja) 

 

Živalska vrsta 

Najmanjša talna 
površina kletke za 
samico in leglo (v 

cm2) 

Najmanjša višina 
kletke (v cm) 

Miš 
Podgana 
Sirijski hrček 
Morski prašiček 

200 
800 
650 

1.200 

12 
14 
12 
18 

Morski prašiček (v 
skupini) 

1.000 
na odraslo žival 

18 

 
Pomen izraza “višina kletke” je enak kot pri tabeli 3. 
 

Tabela 5 
Pogoji za nastanitev kuncev v kletkah (vzreja) 

 

Teža kunčje 
samice (v kg) 

Najmanjša talna 
površina kletke za 
samico in leglo (v 

m2) 

Najmanjša višina 
kletke (v cm) 

Najmanjša talna 
površina gnezda (v 

m2) 

1 
2 
3 
4 
5 

0,30 
0,35 
0,40 
0,45 
0,50 

30 
30 
35 
40 
40 

0,10 
0,10 
0,12 
0,12 
0,14 

 
(1) Pomen izraza “višina kletke” je enak kot pri tabeli 3. 
(2) V najmanjši talni površini za samico z leglom je vključena talna površina gnezda. 
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Tabela 6 

Pogoji za nastanitev mačk v kletkah in ogradah (vzreja, poskus) 
 

Teža mačke (v 
kg) 

Najmanjša talna 
površina 

kletke/mačko (v 
m2) 

Najmanjša 
višina kletke (v 

cm) 

Najmanjša talna 
površina kletke 

za samico in 
leglo (v m2) 

Najmanjša talna 
površina ograde 

za samico in 
leglo (v m2) 

0,5-1 
1-3 
3-4 
4-5 

0,2 
0,3 
0,4 
0,6 

50 
50 
50 
50 

- 
0,58 
0,58 
0,58 

- 
2 
2 
2 

 
(1) Nastanitev mačk v kletkah mora biti časovno omejena na najmanjši možni čas. Mačke 

zaprte v kletkah, morajo biti spuščene v prostor za izpust vsaj enkrat dnevno, če to ne 
moti poskusa. 

(2) Ograde za mačke morajo biti opremljene z mačjimi stranišči, policami za počitek in s 
predmeti, ki so primerni za plezanje in brušenje krempljev. 

(3) Višina kletke pomeni navpično razdaljo med najvišjo točko na tleh in najnižjo točko na 
vrhu kletke. 

(4) Pri izračunavanju najmanjše talne površine se lahko upoštevajo tudi police. V najmanjši 
talni površini kletke za samico in leglo je vključena talna površina 0,18 m2 za kotenje. 

 
Tabela 7 

Pogoji za nastanitev psov v kletkah (poskus) 
 

Plečna višina psa (v 
cm) 

Najmanjša talna 
površina kletke/psa 

(v m2) 

Najmanjša višina 
Kletke (v cm) 

do 30 
31-40 
41-70 

0,75 
1,00 
1,75 

60 
80 

140 
 
(1) Psov ni dovoljeno zadrževati v kletki dlje, kot je to nujno potrebno za namene poskusa. 
(2) Psi se morajo izpustiti iz kletke v prostor za izpust vsaj enkrat dnevno, če to ne moti 

poskusa. Treba je določiti časovno omejitev, preko katere pes ne sme biti zaprt brez 
vsakodnevnega izpusta. Prostor za izpust mora biti dovolj velik, da omogoča psu prosto 
gibanje. V kletkah za pse tla ne smejo biti mrežasta, razen če to zahteva poskus. 

(3) Najmanjša višina kletke pomeni dvakratno plečno višino psa.  
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Tabela 8 
Pogoji za nastanitev psov v ogradah (vzreja, reja in poskus) 

 

Teža psa 

Najmanjša 
talna površina 

v ogradi na 
psa 

Najmanjš talna površina izpusta 

(v kg) (v m2) do treh psov (v 
m2) 

več kot trije psi 
(v m2) 

do 6 
6-10 

10-20 
20-30 
nad 30 

0,5 
0,7 
1,2 
1,7 
2,0 

0,5 
1,4 
1,6 
1,9 
2,0 

(1,0) 
(2,1) 
(2,8) 
(3,6) 
(4,0) 

0,5 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 

(1,0) 
(1,9) 
(2,6) 
(3,3) 
(3,8) 

 
(1) Številke v oklepajih podajajo celotno talon površino na psa, ki zajema talno površino 

ograde in talon površino izpusta. 
(2) Psi, ki so stalno zunaj, morajo imeti dostop do pokritega prostora, ki jih zaščiti pred 

neugodnimi vremenskimi razmerami. Če so psi nastanjeni na mrežastih tleh, mora imeti 
prostor za spanje trdna tla. Mrežastih tal se ne sme uporabljati, razen če to zahteva 
poskus. Razmak med posameznimi ogradami mora biti tolikšen, da psi ne morejo drug 
drugega poškodovati. Vse ograde morajo imeti primerne odtoke. 

 
Tabela 9 

Pogoji za nastanitev primatov v kletkah (vzreja, reja in poskus) 
 

Teža primate (v kg) 

Najmanjša talna 
površina kletke na 
eno ali dve živali (v 

m2) 

Najmanjša višina 
kletke (v cm) 

Do 1 
1-3 
3-5 
5-7 
7-9 

9-15 
15-25 

0,25 
0,35 
0,50 
0,70 
0,90 
1,10 
1,50 

60 
75 
80 
85 
90 

125 
125 

 
(1) Pomen izraza “višina kletke” je enak kot pri tabeli 6. 
(2) Oblika in notranja oprema ter velikost kletk za primate morajo izpolnjevati potrebe 

posamezne vrste primatov. Kletke morajo biti tako visoke, da omogočajo živalim 
pokončno držo. Najmanjša višina kletke za brahiatorje mora biti taka, da se v polnem 
zamahu zagugajo s stropa, ne da bi se z nogami dotaknili tal kletke. V kletke se lahko 
vgradijo lestve, da lahko živali uporabljajo zgornji del kletke. Združljivi primati so lahko po 
dva v kletki. Če jih ni mogoče nastaniti v parih, morajo biti njihove kletke postavljene tako, 
da gledajo drug drugega. 

(3) Ta tabela vsebuje pogoje za nastanitev skupin živalskih vrst, ki se najpogosteje 
uporabljajo v poskusih (naddružine Ceboidea in Cercopithecoidea). 
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Tabela 10 
Pogoji za nastanitev prašičev v kletkah (reja in poskus) 

 

Teža prašiča (v 
kg) 

Najmanjša talna površina 
kletke / žival (v m2) 

Najmanjša višina 
kletke (v cm) 

5-15 
15-25 
25-40 

0.35 
0.55 
0.80 

50 
60 
80 

 
(1) Tabela velja tudi za mladiče. Prašiči ne smejo biti nastanjeni v kletkah, razen če je to 

nujno potrebno za namene poskusa, in še takrat le najkrajše obdobje. 
(2) Pomen izraza « višina kletke » je enak kot pri tabeli 6. 
 

Tabela 11 
Pogoji za nastanitev rejnih živali v ogradah (reja in poskus v uporabniških organizacijah) 

 
Vrste živali in 

teže (v kg) 
Najmanjša 

talna 
površina (v 

m2) 

Najmanjša 
dolžina 

ograde(v m) 

Najmanjša 
višina 

predelnih 
sten ograde 

(v m) 

Najmanjša 
talna 

površina za 
skupine (v 
m2/žival) 

Najmanjša 
dolžina 

krmilnih jasli 
na glavo (v 

m) 
Prašiči      
10-30 
30-50 

50-100 
100-150 

>150 

2 
2 
3 
5 
5 

1,6 
1,8 
2,1 
2,5 
2,5 

0,8 
1,0 
1,2 
1,4 
1,4 

0,2 
0,3 
0,8 
1,2 
2,5 

0,20 
0,25 
0,30 
0,35 
0,40 

Ovce      
<70 1,4 1,8 1,2 0,7 0,35 

Koze      
<70 1,6 1,8 2,0 0,8 0,35 

Govedo      
<60 

60-100 
100-150 
150-200 
200-400 

>400 

2,0 
2,2 
2,4 
2,5 
2,6 
2,8 

1,1 
1,8 
1,8 
2,0 
2,2 
2,2 

1,0 
1,0 
1,0 
1,2 
1,4 
1,4 

0,8 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 

0,30 
0,30 
0,35 
0,40 
0,55 
0,65 

Odrasli konji 13,5 4,5 1,8 - - 
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Tabela 12 
Pogoji za nastanitev rejnih živali v stajah (reja in poskus v uporabniških organizacijah) 

 
Vrste živali in teže 

(v kg) 
Najmanjša talna 
površina staje 

(v m2) 

Najmanjša 
dolžina staje (v 

m) 

Najmanjša višina 
predelnih sten staje 

(v m) 
Prašiči    

100-150 
>150 

1,2 
2,5 

2,0 
2,5 

0,9 
1,4 

Ovce    
<70 0,7 1,0 0,9 

Koze    
<70 0,8 1,0 0,9 

Govedo    
60-100 

100-150 
150-200 
200-350 
350-500 

>500 

0,6 
0,9 
1,2 
1,8 
2,1 
2,6 

1,0 
1,4 
1,6 
1,8 
1,9 
2,2 

0,9 
0,9 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 

Odrasli konji 4,0 2,5 1,6 
 
Staje morajo biti dovolj široke, da se žival lahko udobno uleže. 

 
Tabela 13 

Pogoji za nastanitev perutnine in ptic v kletkah (reja in poskus v uporabniških organizacijah) 
 

Vrste živali in 
teže (v g) 

Najmanjša 
talna 

površina/ptico 
(v cm2 ) 

Najmanjša 
površina 
za dve 
ptici (v 

cm2 /ptico 

Najmanjša 
površina za 

tri ali več ptic 
(v cm2 /ptico)

Najmanjša 
višina kletke 

(v cm) 

Najmanjša 
dolžina 

krmilnega 
korita/ptico (v 

cm) 
Piščanci      

100-300 
300-600 

600-1 200 
1 200-1 800 
1 800-2 400 

250 
500 

1 000 
1 200 
1 400 

200 
400 
600 
700 
850 

150 
300 
450 
550 
650 

25 
35 
45 
45 
45 

3 
7 

10 
12 
12 

(Odrasli samci)      
>2 400 1 800 1 200 1 000 60 15 

Prepelice      
120-140 350 250 200 15 4 

 
(1) Površina pomeni zmnožek dolžine kletke in širine kletke, izmerjeno v notranjosti in 

vodoravno. 
(2) Pomen izraza “višina kletke” je enak kot pri tabeli 6. 
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(3) Velikost mrežnih odprtin ne sme biti večja od 10 x 10 mm za piščance, in 25 x 25 mm za 
kokoši. Debelina žice mora biti vsaj 2 mm. Naklon ne sme presegati 14 % (8°).  

(4) Korita za vodo morajo biti enake dolžine kot krmilna korita. Vsaka ptica mora imeti dostop 
do dveh nastavkov za kapljično napajanje ali posod. 

(5) Kletke morajo biti opremljene z gredmi. Poamezno nastanjeni živali v kletki mora biti 
omogočeno, da vidi druge živali. 

 
Slika 1 

Miši (reja in poskus) 
Najmanjša talna površina kletke 
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Talna površina kletke (v cm2 )
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Slika 2 
Podgane (reja in poskus) 

Najmanjša talna površina kletke 
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Slika 3 
Sirijski hrčki (reja in poskus) 

Najmanjša talna površina kletke 
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Talna površina kletke (v cm2)

Talna površina kletke (v cm2) 
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Slika 4 
Morski prašički (reja in poskus) 

Najmanjša talna površina v kletki 
 
Ob dani teži morskega prašička, polna črta, EU-EU, je podana minimalna talna površina 
kletke za nastanitev morskega prašička 
 

       
   

Te
ža

 m
or

sk
eg

a 
pr

aš
ič

ka
 (v

 g
) 

 100 500200 600300 700400

10
0

30
0

20
0

EU

0

EU

40
0

50
0

60
0

70
0

 
 
 

Slika 5 
Kunci (reja in poskus) 

Najmanjša talna površina v kletki 
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Slika 6 
Kunec (v vzreji) 

Najmanjša talna površina za samico z leglom 
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Slika 7 
Mačke (reja in poskus) 

Najmanjša talna površina v kletki 
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Slika 8 
Razmerje med številom miši na kletko in talno površino kletke (reja in poskus) 
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Število miši 
Najmanjša višina kletke za miši: 12 cm 
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Slika 9 
Razmerje med številom podgan na kletko in talno površino kletke (reja in poskus) 
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Število podgan 
Minimalna višina kletke za podgane: 14 cm 
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Slika 10 
Razmerje med številom hrčkov na kletko in talno površino kletke (reja in poskus) 
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Število hrčkov 
Minimalna višina kletke za hrčke: 12 cm 
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Slika 11 
Razmerje med številom morskih prašičkov na kletko in talno površino v kletki (reja in 

poskus) 
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Število morskih prašičkov 
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Slika 12 
Razmerje med številom kuncev na kletko in talno površino kletke (reja in poskus) 
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USTAVNO SODIŠČE
1430. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Številka: Up-413/11-27
Datum: 2. 4. 2013

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritož-
bi Gregorja Britovška, Ljutomer, ki ga zastopa Velimir Cugmas, 
odvetnik v Slovenskih Konjicah, na seji 2. aprila 2013

o d l o č i l o:

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI 
Ips 19/2011 z dne 24. 2. 2011 v zvezi s sklepom Višjega so-
dišča v Ljubljani št. V Kp 225/10 z dne 4. 2. 2011 se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pritožnik je bil s prvostopenjsko sodbo Okrožnega 

sodišča v Celju št. K 202/2002 z dne 13. 10. 2009, po 3. točki 
prvega odstavka 358. člena Zakona o kazenskem postopku 
(Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo – v 
nadaljevanju ZKP), oproščen obtožbe, ki mu je očitala storitev 
kaznivega dejanja napeljevanja h kaznivemu dejanju umora po 
2. točki drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 127. člena 
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno preči-
ščeno besedilo – v nadaljevanju KZ). Pritožbi, ki jo je zoper na-
vedeno sodbo vložil državni tožilec, je Višje sodišče v Ljubljani 
s sodbo ugodilo in pritožnika spoznalo za krivega očitanega 
kaznivega dejanja ter mu izreklo kazen trideset let zapora. Na 
navedeni podlagi je zoper pritožnika odredilo tudi pripor.

2. Pritožnik izpodbija odločitvi sodišč o odreditvi pripora, 
navedeni v izreku tega sklepa. Iz sklepa Višjega sodišča v Lju-
bljani izhaja, da je to sodišče pripor zoper pritožnika odredilo na 
podlagi takrat veljavnega prvega odstavka 361. člena Zakona 
o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/09 – v nadaljevanju ZKP), in 
sicer iz razlogov begosumnosti in ponovitvene nevarnosti po 
1. in 3. točki prvega odstavka 201. člena ZKP/09.1 Višje sodi-
šče je odločitev o odreditvi pripora utemeljilo s tem, da je po 
opravljenih obravnavah ugodilo pritožbi pomočnika okrožnega 
državnega tožilstva in spremenilo oprostilno sodbo Okrožnega 
sodišča v Celju št. K 202/2002 z dne 13. 10. 2009 tako, da je 
pritožnika spoznalo za krivega storitve napeljevanja h kazni-
vemu dejanju umora po 2. točki drugega odstavka v zvezi s 
prvim odstavkom 127. člena KZ in 26. členom KZ ter mu izreklo 
kazen trideset let zapora. Izrečeno kazen trideset let zapora je 
štelo kot tehten razlog za pobeg pritožnika iz države in s tem 
za dokončno preprečitev zaključka tega kazenskega postopka 
ter za sklepanje o obstoju begosumnosti. Kot nadaljnji razlog za 
odreditev pripora, in to zaradi ponovitvene nevarnosti, je Višje 
sodišče upoštevalo dejstvo, da je bilo pritožniku tudi po storitvi 
tega kaznivega dejanja izrečenih pet pravnomočnih obsodb za 
storitev kaznivih dejanj zoper premoženje ter zoper življenje in 
telo. Ocenilo je, da ni dvoma, da je ob izreku visokih zapornih 
kazni pritožniku le s priporom mogoče preprečiti pobeg in na-
daljnje izvrševanje kaznivih dejanj. Zahtevi za varstvo zakoni-
tosti, ki jo je zoper navedeni sklep vložil pritožnikov zagovornik, 
je Vrhovno sodišče delno ugodilo tako, da je odreditev pripora 

1 Prvi odstavek 361. člena ZKP se je glasil: "Ob izreku sodbe, 
s katero senat obsodi obtoženca na kazen zapora, odredi pripor, če 
je podan kakšen razlog iz 1. ali 3. točke prvega odstavka 201. člena 
tega zakona."

zoper pritožnika dopustilo le zaradi ponovitvene nevarnosti po 
3. točki prvega odstavka 201. člena ZKP, saj naj bi sklepanje 
Višjega sodišča o obstoju begosumnosti za pritožnika poleg 
sklicevanja na visoko izrečeno zaporno kazen temeljilo zgolj na 
načinu storitve umora, kar naj ne bi bila okoliščina, na katere 
podlagi bi bilo mogoče z veliko verjetnostjo sklepati na nevar-
nost bega. V izpodbijani sodbi je Vrhovno sodišče odgovorilo 
na očitke pritožnika o kršitvi pravice do enakosti pred zakonom 
in domneve nedolžnosti, do katerih naj bi prišlo s tem, ker je 
Višje sodišče pripor odredilo po izreku sodbe 4. 2. 2011 in ne 
šele po njeni razglasitvi 7. 2. 2011. Sprejelo je stališče, da 
izreči sodbo pomeni sprejeti sodbo po ustnem posvetovanju in 
glasovanju, kar je Višje sodišče tudi storilo. Vrhovno sodišče 
je pojasnilo, da je Višje sodišče, ker po končani obravnavi 
3. 2. 2011 ni moglo izreči sodbe še isti dan, v skladu s prvim 
odstavkom 360. člena ZKP odložilo razglasitev sodbe na 7. 2. 
2011. Glede na navedeno je Vrhovno sodišče ocenilo, da Višje 
sodišče z odreditvijo pripora ob izreku sodbe 4. 2. 2011 in z 
razglasitvijo sodbe 7. 2. 2011 ni kršilo 360. in 361. člena ZKP. 
Kot neutemeljene je zato zavrnilo očitke pritožnika v zahtevi 
za varstvo zakonitosti, da sta akt izreka in razglasitve sodbe 
vezana na sočasnost trenutka in da bi sodišče pravilno odredilo 
pripor šele po razglasitvi sodbe. V zvezi z očitki pritožnika o kr-
šitvi pravice do kontradiktornosti iz 29. člena Ustave in 5. člena 
ZKP je Vrhovno sodišče pojasnilo naslednje: Ugotovilo je, da 
je bila glavna obravnava pred sodiščem druge stopnje zaklju-
čena 3. 2. 2011 ob 15.05 in da je senat istega dne ob 16.00 in 
4. 2. 2011 ob 9.00 opravil posvetovanje in glasovanje, po tem 
pa izdal sodbo in sklep o odreditvi pripora. Vrhovno sodišče 
je ocenilo, da je sodišče celoten izrek sodbe in izdan sklep o 
priporu v skladu s 317. členom ZKP vneslo v zapisnik o glavni 
obravnavi, na kateri so bili tako 3. 2. 2011 kot tudi na vseh 
predhodnih obravnavah navzoči oba obdolženca in njuna zago-
vornika. Po oceni Vrhovnega sodišča je Višje sodišče pri odlo-
čanju o priporu ravnalo v skladu s prvim odstavkom 361. člena 
ZKP, saj je odreditev pripora predlagala višja državna tožilka v 
sklepni besedi, na ta predlog pa naj bi pritožnikov zagovornik 
tudi odgovoril. Vrhovno sodišče je zavrnilo tudi očitke pritožni-
kovega zagovornika, da pritožnik še nikoli ni bil pravnomočno 
spoznan za krivega storitve kaznivih dejanj z elementi nasilja. 
Pojasnilo je, da iz izpiska iz kazenske evidence za pritožnika 
izhaja, da je bil dvakrat spoznan za krivega storitve kaznivega 
dejanja ogrožanja varnosti po prvem odstavku 145. člena KZ 
in enkrat kaznivega dejanja nasilništva po drugem odstavku 
299. člena KZ.

3. Pritožnik zatrjuje kršitve 19. in 22. člena, prvega od-
stavka 23. člena, 25., 27. in 29. člena Ustave, 5. in 6. člena 
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) 
ter 9. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih 
pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/71, in Uradni list RS, št. 35/92, 
MP, št. 9/92 – MPDPP). Zatrjuje, da mu je bila v pritožbenem 
postopku prostost nezakonito vzeta, ker pogoji za policijsko 
pridržanje po 157. členu ZKP niso bili izpolnjeni, ker sta bila 
postopek odločanja o priporu in seja pred sodiščem druge 
stopnje izvedena nezakonito, nezakoniti pa naj bi bili zato tudi 
odločitvi o priporu in o obsodbi. Pritožnik trdi, da Višje sodišče 
za odreditev pripora 4. 2. 2011 ni imelo zakonske podlage, saj 
naj bi mu pripor odredilo prej, preden je (zanj) začela učinkovati 
obsodilna sodba tega sodišča, ki naj sploh še ne bi bila izreče-
na in razglašena. Do tega trenutka naj bi za pritožnika zato še 
vedno učinkovala prvostopenjska oprostilna sodba in s tem ve-
ljala domneva nedolžnosti iz 27. člena Ustave. Pritožnik navaja, 
da mu je bila 5. 2. 2011 prostost zato vzeta pred trenutkom, ko 
je bil seznanjen z izidom pritožbenega postopka, in pred pred-
pisano vročitvijo sklepa o priporu. Kot sporno ocenjuje stališče 
Vrhovnega sodišča, da izreči sodbo pomeni sprejeti sodbo 
po ustnem posvetovanju in glasovanju ter da akt izreka in akt 
razglasitve sodbe nista vezana na sočasnost trenutka, zato 
bi sodišče pravilno odredilo pripor šele po razglasitvi sodbe. 
Pritožnik meni, da mu je bila obsodilna sodba izrečena šele 
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z njeno razglasitvijo, torej 7. 2. 2011, zato naj bi do takrat še 
vedno učinkovala prvostopenjska oprostilna sodba. Ocenjuje, 
da bi smel po razglasitvi sodbe pripor zoper njega odrediti 
samo zunajobravnavni senat (tretji odstavek 361. člena ZKP), 
zoper odločitev katerega mu Zakon zagotavlja tudi pritožbo. 
Ker je pripor odredil senat Višjega sodišča, pa pritožnik trdi, 
da ga je odredil nepristojen organ. S tem naj bi bila kršena tudi 
njegova pravica iz 25. člena Ustave, saj zoper takšno odločitev 
nima pritožbe. Nadalje trdi, da mu Višje sodišče pri odločanju o 
priporu ni zagotovilo kontradiktornosti, zato naj bi s tem kršilo 
njegovo pravico do izjave iz 22. člena Ustave. Za zagotovitev 
te pravice naj ne bi zadoščalo to, da je višja državna tožilka 
v zaključni besedi strank na obravnavi pred Višjim sodiščem 
predlagala odreditev pripora. O priporu naj bi sodišče odločilo 
kasneje, na seji o posvetovanju in glasovanju, kamor pritožnik 
in zagovornik nista bila vabljena. Zato pritožnik meni, da bi 
moral biti o predlogu tožilke za odreditev pripora zaslišan na 
posebnem naroku, in kot sporno ocenjuje stališče Vrhovnega 
sodišča, ki naj bi zahtevo iz četrtega odstavka 361. člena ZKP 
enačilo z možnostjo opredelitve pritožnika in njegovega zago-
vornika v zaključni besedi. Zatrjuje tudi, da se Vrhovno sodišče 
ni opredelilo do navedb, ki jih je v zahtevi za varstvo zakonitosti 
uveljavljal njegov zagovornik in s katerimi je zatrjeval, da je 
pripor odredil nepristojen organ, zaradi česar naj bi mu bila 
kršena pravica do pritožbe, da je bila z nezakonitim sklepom 
o priporu kršena domneva nedolžnosti in da je bila obravnava 
pred Višjim sodiščem odrejena in opravljena nezakonito.

4. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo s skle-
pom št. Up-413/11 z dne 3. 4. 2012 sprejel v obravnavo, ker 
odpira pomembno ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen 
konkretne zadeve. O sprejemu ustavne pritožbe je obvestil 
Vrhovno sodišče.

5. Ustavno sodišče je v postopku odločanja vpogledalo v 
spis Okrožnega sodišča v Celju št. K 202/2002 in spis Višjega 
sodišča v Ljubljani št. V Kp 225/10.

B. – I.
6. Veljavnost izpodbijanih sodnih odločitev o odreditvi 

pripora na podlagi prvega odstavka 361. člena ZKP je v času 
odločanja o pritožnikovi ustavni pritožbi že potekla. Ustavno 
sodišče praviloma šteje, da v primeru, ko izpodbijani akt v času 
odločanja ne velja več, ni izkazan pravni interes za odločanje 
Ustavnega sodišča. Zgolj ugotovitev kršitve človekove pravice, 
ne da bi bil izpodbijani posamični akt razveljavljen ali odpravljen 
(prvi odstavek 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni 
list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v 
nadaljevanju ZUstS), namreč praviloma ne spreminja pritožni-
kovega pravnega položaja. Vendar Ustavno sodišče odloča 
drugače, kadar gre za primere, v katerih je predmet ustavne 
pritožbe sodno odločanje o odvzemu osebne svobode iz prve-
ga odstavka 19. člena Ustave.2 Poseg v to pravico je eden od 
najhujših posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine 
posameznika. Učinkovito varstvo te pravice zahteva, da ima 
prizadeti možnost ustavnopravnega varstva tudi v primeru, ko 
izpodbijani sklep ni več veljaven. To pomeni, da mora Ustavno 
sodišče tudi v takem primeru ugotavljati, ali je bil poseg opra-
vljen v skladu s procesnimi jamstvi, zagotovljenimi z Ustavo, 
čeprav lahko svojo odločitev omeji le na morebitno ugotovitev 
kršitve človekove pravice,3 in to ne glede na to, za katero člo-
vekovo pravico ali temeljno svoboščino gre.4

7. Za položaj, kot izhaja iz prejšnje točke obrazložitve, gre 
tudi v obravnavani zadevi. Izpodbijana stališča so bila sprejeta 
v postopku odločanja Vrhovnega sodišča o zahtevi za varstvo 
zakonitosti, s katero je pritožnik izpodbijal odločitev Višjega 
sodišča o odreditvi pripora. To pomeni, da so bila sprejeta v 
postopku, v katerem se je odločalo o tem, ali je bil poseg v 

2 Glej npr. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-50/09, Up-
260/09 z dne 18. 3. 2010 (Uradni list RS, št. 29/10).

3 Člen 47 v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS.
4 Glej 23. točko obrazložitve odločbe št. U-I-50/09, Up-260/09.

pritožnikovo pravico do osebne svobode iz prvega odstavka 
19. člena Ustave, katerega podlaga je bila na zapisnik o po-
svetovanju in glasovanju izrečena, vendar še ne razglašena 
obsodilna sodba Višjega sodišča, dopusten.

8. V obravnavani zadevi je sprejem ustavne pritožbe 
v obravnavo narekovalo le vprašanje, ali je razlaga 360. in 
361. člena ZKP, kot jo je sprejelo Vrhovno sodišče, skladna z 
ustavnimi jamstvi iz 20. člena Ustave in s tem tudi s pravico 
iz prvega odstavka 19. člena Ustave. Ker drugih pomembnih 
ustavnopravnih vprašanj, ki bi presegala pomen konkretne 
zadeve, ustavna pritožba ne odpira, se je Ustavno sodišče pri 
presoji omejilo le na navedeno vprašanje.

B. – II.
9. Po prvem odstavku 19. člena Ustave ima vsakdo pra-

vico do osebne svobode. Ustava na podlagi 19. člena (varstvo 
osebne svobode) to pravico zagotavlja tako, da jo varuje. To po-
meni, da gre pri ustavnem varstvu osebne svobode predvsem 
za omejitev pooblastil tistih državnih organov, ki posegajo v 
osebno svobodo posameznika.5 Po drugem odstavku 19. člena 
Ustave se nikomur ne sme vzeti prostost, razen (i) v primerih in 
(ii) po postopku, ki ga določa zakon. V okviru določb, ki urejajo 
možnost omejevanja osebne svobode, Ustava med drugim 
postavlja tudi pomembno pravico osebe, da je seznanjena z 
razlogi, zaradi katerih se ta pravica omejuje. Tako Ustava že 
v tretjem odstavku 19. člena, ko gre za aretacijo, zahteva ta-
kojšnje obvestilo o razlogih za odvzem prostosti in čimprejšnje 
obvestilo o tem.6 Zahteva po tem, da je posameznik seznanjen 
z razlogi, zakaj mu je vzeta prostost, pride še toliko bolj do izra-
za v 20. členu Ustave, ki ureja ustavne pogoje, pod katerimi se 
ta pravica lahko omeji. V skladu s prvim odstavkom 20. člena 
Ustave se sme oseba, zoper katero obstaja utemeljen sum, 
da je storila kaznivo dejanje, pripreti samo na podlagi odločbe 
sodišča, kadar je to neogibno potrebno za potek kazenskega 
postopka ali za varnost ljudi. Navedena določba Ustave torej 
zahteva tri pogoje, pod katerimi je mogoče odrediti pripor: (1) 
utemeljen sum, (2) odločbo sodišča in (3) neogibno potrebnost 
za potek kazenskega postopka ali varnost ljudi. Ustavno zapo-
vedani pogoji, ki jih je treba upoštevati pri odrejanju pripora, s 
katerim se omejuje pravica do osebne svobode, so hkrati za 
posameznika ustavna procesna jamstva, ki morajo biti izpol-
njena, da država lahko poseže v njegovo pravico iz prvega 
odstavka 19. člena Ustave. Bistvo 20. člena Ustave je torej v 
tem, da o priporu v poštenem sodnem postopku odloči neodvi-
sna sodna oblast, ki mora odločiti o tem, ali so podani ustavni 
(in zakonski) pogoji za pripor. Sestavni del zahteve poštenega 
sodnega postopka je nadalje tudi to, da mora biti osebi v do-
ločenem kratkem času, najkasneje v 24 urah, vročena pisna, 
obrazložena sodna odločba, iz katere je razvidna utemeljitev, 
zakaj so ti pogoji podani, kar Ustava izrecno določa v prvem 
stavku drugega odstavka 20. člena.7 Sodno oblast torej veže 
izrecna ustavna zahteva, da mora pri priporu osebo v navede-
nem roku seznaniti z razlogi za odvzem prostosti.

10. Ustava sicer ni izrecno določila, da mora presoja 
sodišča tako ob odločanju o odreditvi kot ob odločanju o po-
daljšanju pripora temeljiti na vseh ustavno in zakonsko oprede-
ljenih pogojih. Vendar je jasno, da je to nujno zaradi zadostitve 
ustavno določeni izjemnosti poseganja v osebno svobodo po-
sameznika. Da morajo sodišča tako ob odreditvi kot ob vsa-

5 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-18/93 z dne 11. 4. 
1996 (Uradni list RS, št. 25/96, in OdlUS V, 40). 

6 "Vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, mora biti v materinem 
jeziku ali v jeziku, ki ga razume, takoj obveščen o razlogih za 
odvzem prostosti. V čim krajšem času mu mora biti tudi pisno 
sporočeno, zakaj mu je bila prostost odvzeta. …" (tretji odstavek 
19. člena Ustave).

7 "Ob priporu, najkasneje pa v 24 urah po njem, mora biti pri-
prtemu vročena pisna, obrazložena odločba." (prvi stavek drugega 
odstavka 20. člena Ustave). 
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kem odločanju o podaljšanju pripora presojati, ali so izpolnjeni 
ustavni pogoji za poseg v pravico do osebne svobode, izhaja 
tudi iz ustaljene ustavnosodne presoje.8

11. Ustavno sodišče je sprejelo stališče, da je temeljni po-
goj za odreditev pripora obstoj utemeljenega suma,9 in stališče 
o tem, kakšen mora biti utemeljen sum v kazenskih zadevah.10 
Ustavno sodišče je prav na podlagi navedenih ustavnih določb 
v svojih številnih odločitvah že vzpostavilo zahtevo, da morajo 
sodišča obrazložiti, zakaj štejejo, da je utemeljen sum podan,11 
in pri tem še posebej poudarilo, da mora biti obstoj utemeljene-
ga suma storitve kaznivega dejanja posebej skrbno obrazložen 
v sklepu o odreditvi pripora, izdanem pred pravnomočno uved-
bo kazenskega postopka.12

12. Pravico do osebne svobode (in varnosti) zagotavlja 
tudi 5. člen EKČP. Podobno kot v drugem in tretjem odstavku 
19. člena Ustave je tudi v prvem odstavku 5. člena EKČP do-
ločeno, da se nikomur ne sme vzeti prostost, razen v primerih 
(izčrpno naštetih v točkah a. do f. te določbe) in v skladu s 
postopkom, ki je predpisan z zakonom. V drugem odstavku 
5. člena EKČP pa je določeno, da je treba ob odvzemu prosto-
sti vsakogar takoj poučiti v jeziku, ki ga razume, o vzrokih za 
odvzem prostosti in česa ga dolžijo.

13. Jamstva, ki jih določa EKČP za dopustnost ome-
jevanja pravice do osebne svobode, so torej enako zajeta 
v predstavljenih določbah Ustave. Zato je Ustavno sodišče 
pritožnikovo zatrjevanje kršitve pravice do osebne svobode, ne 
glede na njegovo sklicevanje tudi na 5. člen EKČP, presojalo le 
z vidika ustavnih določb.

14. Pravica sodne veje oblasti odrejati pripor zoper do-
ločeno osebo izhaja iz utemeljenega suma, da je ta oseba že 
storila kaznivo dejanje, torej iz predhodno izkazane verjetnosti, 
da je ta oseba že posegla v konkretno ustavno varovano dob-
robit specifičnega objekta varstva kaznivega dejanja, ki naj bi 
ga bila storila. Določba prvega odstavka 20. člena Ustave se 
torej nanaša le na osebo, za katero že obstaja visoka stopnja 
artikulirane konkretne in specifične verjetnosti, da je storila 
konkretno kaznivo dejanje.13 Ob naraščanju te verjetnosti in ob 
oceni, da so izpolnjeni vsi ustavno zahtevani pogoji in zakon-
sko opredeljeni razlogi, sme sodišče za čas trajanja postopka 
pred prvostopenjskim sodiščem, v določenih procesnih polo-
žajih pa tudi v postopku pred drugostopenjskim sodiščem, s 
priporom poseči v pritožnikovo pravico do osebne svobode iz 
prvega odstavka 19. člena Ustave. Ovira za takšno poseganje 
ni niti domneva nedolžnosti iz 27. člena Ustave. Kot izhaja iz 
ustaljene ustavnosodne presoje, ta domneva nima absolutnih 
materialnopravnih učinkov, saj je Ustava sama v prvem odstav-
ku 20. člena določila možnost poseganja v človekovo pravico 
do osebne svobode že na podlagi utemeljenega suma, da je 

8 Glej npr. 9. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča 
št. Up-164/95 z dne 7. 12. 1995 (OdlUS IV, 138) ter številne kasnej-
še odločitve (npr. odločbo št. U-I-50/09, Up-260/09).

9 Glej 17. točko obrazložitve sklepa Ustavnega sodišča 
št. Up-349/96 z dne 2. 7. 1997. 

10 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. Up-34/96 z dne 19. 6. 
1996 (OdlUS V, 202) in odločbo Ustavnega sodišča št. Up-171/01 
z dne 16. 10. 2003 (Uradni list RS, št. 105/03). Iz navedenih 
odločitev izhaja, da so bistveni elementi utemeljenega suma (1) 
predhodnost, kar pomeni, da morajo dokazi zanj obstajati, še 
preden se pripor, za katerega naj bi bil podlaga, odredi in izvede, 
(2) konkretnost, (3) specifičnost in (4) izrazljivost (artikulabilnost). 

11 Glej 9. točko obrazložitve sklepa št. Up-109/06 z dne 
8. 3. 2006. 

12 Glej npr. 7. točko obrazložitve sklepa št. Up-465/02, Up-
532/02 z dne 25. 9. 2002, 12. točko obrazložitve sklepa št. Up-
655/03 z dne 13. 7. 2004, 11. točko obrazložitve sklepa št. Up-
361/05 z dne 12. 7. 2005, 5. točko obrazložitve sklepa št. Up-59/09 
z dne 14. 12. 2010. 

13 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-265/01 z dne 
26. 10. 2001 (Uradni list RS, št. 88/01, in OdlUS X, 228). 

določena oseba storila kaznivo dejanje, in ne šele na podlagi 
pravnomočne sodbe.14

15. Sodba je najpomembnejša odločitev, ki jo sodišče izda 
v kazenskem postopku. Logična in nujna posledica pomena in 
učinkov te najpomembnejše odločitve sodišča v kazenskem 
postopku je tudi posebna ureditev, ki jo je sodbi namenil za-
konodajalec.15 Za odločitev o obravnavani zadevi so z vidika 
obstoja utemeljenega suma in s tem dopustnosti posega s 
priporom v pravico do osebne svobode pomembni le učinki 
meritornih oziroma materialnih sodb, s katerimi sodišče odloči 
o utemeljenosti obtožbe (oprostilna ali obsodilna sodba).16 Z 
oprostilno sodbo sodišče odloči, da obtožba iz pravnih17 ali 
dejanskih18 razlogov ni utemeljena. Oprostilna sodba v svojem 
bistvu zanika obstoj utemeljenega suma, da je bilo očitano 
kaznivo dejanje storjeno. V takem položaju je zato nujna, lo-
gična in edino ustavnopravno sprejemljiva posledica oprostilne 
sodbe odprava pripora. Nasprotno pa obsodilna sodba pomeni 
ugotovitev sodišča, da je obtožba o tem, da je obtoženec storil 
dejanje, očitano v obtožbi, utemeljena. Z obsodilno sodbo se 
utemeljen sum, ki je obstajal ves čas kazenskega postopka, 
potrdi. Stopnja verjetnosti, da je bilo storjeno kaznivo deja-
nje, še naraste. Iz dokaznega standarda utemeljenega suma 
preide v tisto najvišjo stopnjo dokaznega standarda – stopnjo 
"gotovosti oziroma prepričanja".19 Za posameznika, ki je že v 
priporu, nastane z obsodilno sodbo na kazen zapora zato nov 
procesni položaj, v katerem je sodišče dolžno takoj oceniti, ali 
posameznik ostane v priporu ali pa je treba pripor zoper njega 
odpraviti in ga izpustiti na prostost. Za posameznika, ki je na 
prostosti, pa pomeni obsodilna sodba na kazen zapora lahko 
novo okoliščino, novo podlago za odreditev pripora in s tem za 
poseg v njegovo pravico do osebne svobode iz prvega odstav-
ka 19. člena Ustave.

16. Zoper pritožnika je tekel pred Okrožnim sodiščem v 
Celju kazenski postopek zaradi utemeljenega suma storitve 
kaznivega dejanja napeljevanja h kaznivemu dejanju umora po 
2. točki drugega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 127. člena 
KZ. Ob zaključku postopka na prvi stopnji je bil pritožnik s pr-
vostopenjsko sodbo oproščen obtožbe, da je storil to kaznivo 
dejanje. Zato glede na prvi odstavek 20. člena Ustave ni bilo 
več temeljnega ustavnega pogoja, tj. utemeljenega suma, na 
podlagi katerega bi sodišča smela oziroma bi sploh lahko za-
čela odločati o tem, ali je pripor nujno potreben. Ta položaj je 
bil bistveno spremenjen z obsodilno sodbo Višjega sodišča, s 
katero je bil pritožnik spoznan za krivega storitve navedenega 
kaznivega dejanja. S tem, ko je Višje sodišče v pritožbenem 
postopku prvostopenjsko oprostilno sodbo spremenilo tako, da 
je izreklo obsodilno sodbo na kazen zapora, se je znašlo v po-
ložaju, ko je že smelo odločati tudi o nujnosti odreditve pripora 
zoper pritožnika. Položaj, v katerem lahko sodišče ob izreku 
obsodilne sodbe na kazen zapora zoper posameznika odredi 

14 Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-18/93 in št. Up-
74/95 z dne 7. 7. 1995 (OdlUS IV, 131) ter druge odločitve Ustav-
nega sodišča. 

15 Zakonodajalec je v XXII. poglavju ZKP podrobno uredil 
izrekanje sodbe, vrste sodb, razglasitev sodbe ter pisno izdelavo 
in vročitev sodbe. V tem poglavju je v 361. členu ZKP uredil tudi 
primere, v katerih je zaradi izreka sodbe dopustno odrediti pripor. 

16 S formalno oziroma procesno sodbo sodišče iz razlogov, 
določenih v 357. členu ZKP, zavrne obtožbo, vendar o njeni ute-
meljenosti ne odloči.

17 Sodišče sodbo, s katero oprosti obtoženca obtožbe, izreče, 
če dejanje, za katero je obtožen, po zakonu ni kaznivo dejanje ali 
če so podane okoliščine, ki izključujejo kazensko odgovornost 
(1. in 2. točka 358. člena ZKP). 

18 Sodišče sodbo, s katero oprosti obtoženca obtožbe, izreče, 
če ni dokazano, da je obtoženec storil dejanje, za katero je obtožen 
(3. točka 358. člena ZKP). 

19 Dokaznega standarda za izrek obsodilne sodbe ZKP sicer 
ne pozna, vendar ga lahko izpeljemo iz tretje točke 358. člena 
ZKP: "… če ni dokazano, da je obtoženec storil dejanje, katerega 
je obtožen" v povezavi z domnevo nedolžnosti. 
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pripor, ureja prvi odstavek 361. člena ZKP,20 razglasitev izre-
čene sodbe pa prvi odstavek 360. člena ZKP.21 Višje sodišče 
je 4. 2. 2011 ob izreku obsodilne sodbe na zapisnik o posveto-
vanju in glasovanju zoper pritožnika odredilo pripor na podlagi 
takrat veljavnega prvega odstavka 361. člena ZKP. Razglasitev 
obsodilne sodbe je v skladu s prvim odstavkom 360. člena ZKP 
odložilo za tri dni, tj. do 7. 2. 2011. Ker gre po prvem odstavku 
361. člena ZKP za odreditev pripora, morajo sodišča v takem 
položaju upoštevati vsa jamstva, ki jih za dopustnost posega v 
pravico do osebne svobode določa Ustava.

17. Odločba o priporu, ki ga sme po tradiciji t. i. pri-
tožbe habeas corpus v skladu s prvim odstavkom 20. člena 
Ustave odrediti le sodišče, mora vsebovati ustavni pogoj 
utemeljenega suma, da je oseba storila kaznivo dejanje. V 
skladu z zahtevo iz prvega stavka drugega odstavka nave-
dene ustavne določbe mora biti priprtemu posamezniku ob 
priporu, najkasneje pa v 24 urah vročena pisna, obrazložena 
odločba. Takšna odločba pomeni jamstvo, da je posameznik 
seznanjen s pogoji za odvzem prostosti, torej da je z obra-
zloženo sodno odločbo seznanjen s tem, ali ustavni pogoj 
utemeljenega suma obstaja. Kršitev oziroma nespoštovanje 
te zahteve vodi v kršitev pravice do osebne svobode iz pr-
vega odstavka 19. člena Ustave.

18. Višje sodišče se je v obrazložitvi sklepa o odreditvi 
pripora sklicevalo na pritožniku izrečeno, vendar še ne razgla-
šeno obsodilno sodbo s kaznijo zapora. Do tega, ali to ustreza 
obrazložitvi utemeljenega suma, se Vrhovno sodišče sicer ni 
izrecno opredelilo. Na očitke pritožnika in njegovega zago-
vornika v zahtevi za varstvo zakonitosti, da je sodišče pripor 
odredilo v nasprotju s 360. in 361. členom ZKP, pa je to sodišče 
odgovorilo z že navedenimi stališči.

19. Stališči Vrhovnega sodišča, da izreči sodbo pomeni 
sprejeti sodbo po ustnem posvetovanju in glasovanju in da ni 
nujno, da sta izrek sodbe in njena razglasitev sočasna, ustav-
nopravno nista sporni. Sporno pa je, ali je glede na ustavne 
zahteve iz prvega stavka drugega odstavka 20. člena Ustave 
dovolj, da je posameznik ob odreditvi pripora na podlagi prvega 
odstavka 361. člena ZKP obveščen le o tem, da mu je sodišče 
izreklo obsodilno sodbo na kazen trideset let zapora, katere 
razglasitev je odložilo za tri dni, ali pa mora biti v obrazloženem 
sklepu obveščen tudi o bistvenih razlogih, zaradi katerih mu 
je sodišče takšno sodbo izreklo. Ključno vprašanje, na katero 
mora odgovoriti Ustavno sodišče, je zato, ali je razlaga 360. 
in 361. člena ZKP, ki jo je sprejelo Vrhovno sodišče, skladna z 
ustavnimi jamstvi iz 20. člena Ustave in s tem tudi s pravico iz 
prvega odstavka 19. člena Ustave.

20. Ustavno sodišče ocenjuje, da sta Višje in Vrhovno 
sodišče zadostili zahtevi iz prvega stavka drugega odstavka 
20. člena Ustave, da je pritožnik v ustavnem roku 24 ur z obra-
zloženo sodno odločbo seznanjen z razlogi o tem, da ustavni 
pogoj utemeljenega suma obstaja. V obrazložitvi sklepa o odre-
ditvi pripora je namreč Višje sodišče izrecno navedlo, da je po 
opravljenih obravnavah ugodilo pritožbi pomočnika okrožnega 
državnega tožilstva in spremenilo oprostilno sodbo Okrožnega 
sodišča v Celju št. K 202/2002 z dne 13. 10. 2009 tako, da je 
pritožnika spoznalo za krivega storitve napeljevanja h kazni-
vemu dejanju umora po 2. točki drugega odstavka v zvezi s 
prvim odstavkom 127. člena KZ in 26. členom KZ ter mu izreklo 
kazen trideset let zapora. S tem je namreč pritožnika seznanilo 
z obstojem nove okoliščine, nove pravne podlage za odreditev 

20 Prvi odstavek 361. člena ZKP se je glasil: "Ob izreku 
sodbe, s katero senat obsodi obtoženca na kazen zapora, odredi 
pripor, če je podan kakšen razlog iz 1. ali 3. točke prvega odstavka 
201. člena tega zakona."

21 Prvi odstavek 360. člena ZKP se glasi: "Ko sodišče izreče 
sodbo, jo predsednik senata takoj razglasi. Če sodišče po končani 
glavni obravnavi ne more izreči sodbe še isti dan, odloži razglasitev 
sodbe največ za tri dni in določi, kdaj in kje bo razglašena."

pripora in z razlogi za obstoj utemeljenega suma.22 Navedeno 
pomeni, da je bil pritožnik seznanjen z razlogi za odvzem pro-
stosti. Zato tudi razlaga Vrhovnega sodišča, da Višje sodišče z 
odreditvijo pripora ob izreku sodbe 4. 2. 2011 in z razglasitvijo 
sodbe 7. 2. 2011 ni kršilo določb 360. in 361. člena ZKP, ni v 
neskladju s pravico do osebne svobode iz prvega odstavka 
19. člena Ustave.

21. Ker s stališči Višjega in Vrhovnega sodišča ni bila kr-
šena pravica pritožnika do osebne svobode iz prvega odstavka 
19. člena Ustave, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrnilo.

C.
22. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi pr-

vega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest 
Petrič ter sodnice in sodnika dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek 
Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. 
Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar in dr. Jadranka Sovdat. So-
dnik Jan Zobec je bil pri odločanju o tej zadevi izločen. Ustavno 
sodišče je odločbo sprejelo s petimi glasovi proti trem. Proti so 
glasovali sodnici Korpič - Horvat in Sovdat ter sodnik Mozetič. 
Sodnica Jadek Pensa je dala pritrdilno ločeno mnenje, sodnica 
Sovdat pa odklonilno ločeno mnenje.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1431. Poročilo o gibanju plač za februar 2013

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

P O R O Č I L O
o gibanju plač za februar 2013

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za februar 2013 je znašala 1497,55 EUR in je bila za 
1,7 % nižja kot za januar 2013.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za februar 2013 je znašala 982,68 EUR in je bila za 
1,6 % nižja kot za januar 2013.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–fe-
bruar 2013 je znašala 1510,70 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–febru-
ar 2013 je znašala 990,44 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december 
2012–februar 2013 je znašala 1518,72 EUR.

Št. 9611-123/2013/4
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-1522-0013

mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

22 Tudi po stališču sodne prakse zadostuje, da se sodišče, 
ko odredi pripor po prvem odstavku 361. člena ZKP, pri obrazložitvi 
utemeljenega suma kot temeljnega pogoja za odreditev pripora, skli-
cuje na sodbo, s katero je obtoženca spoznalo za krivega kaznivega 
dejanja umora po 4. točki drugega odstavka 46. člena Kazenskega 
zakona Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/77 in nasl.), prim. 
sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 8/2001 z dne 23. 1. 2001.
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OBČINE

AJDOVŠČINA

1432. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 57/12), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list 
RS, št. 44/12) je občinski svet na 27. seji dne 18. 4. 2013 
sprejel naslednji

S K L E P
o širitvi območja stavbnih zemljišč

I.
Ta sklep nadomešča v delu, ki se nanaša na širitev stavb-

nih zemljišč, Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega 
plana Občine Ajdovščina za obdobje 1986 do 2000 in Odlok o 
prostorskih sestavinah družbenega plana Občine Ajdovščina za 
obdobje 1986 do 1990 (Uradno glasilo, št. 7/97, Uradni list RS, 
št. 94/04; v nadaljevanju: dolgoročni in družbeni plan Občine 
Ajdovščina). Pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja se upošteva Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 1/98, Uradni 
list RS, št. 92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 9/11, 100/11, 14/12; 
kartografski del: Uradni list RS, št. 96/04).

II.
Investitorica, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva, je 

zaprosila za manjšo širitev stavbnih zemljišč za potrebe opra-
vljanja kmetijske dejavnosti – konjerejska in konjeniška dejav-
nost kot dopolnilna dejavnost obstoječe turistične kmetije.

III.
V dolgoročnem in družbenem planu Občine Ajdovščina 

se razširi območje poselitve tako, da se v območje stavbnih 
zemljišč z razširitvijo dodatno vključi naslednje zemljišče:

– del parcele št. 1111/1 k.o. Dol Otlica v obsegu 1650 m2 
za potrebe kmetijske dejavnosti.

IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in na spletnih straneh občine ter začne veljati naslednji dan 
po objavi.

V.
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh 

letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za 
gradnjo na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega sklepa 
ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije in na spletnih straneh občine.

VI.
S tem sklepom se nadomesti sklep št. 3500-2/13, ki ga je 

sprejel občinski svet na 25. seji dne 21. 3. 2013.

Št. 3500-2/13
Ajdovščina, dne 19. aprila 2013

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

Priloga
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Priloga: 
- Izsek iz zemljiškega katastra z vrisom razširitve 
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BELTINCI

1433. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2012

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah 
(UPB4; Uradni list RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU12) in na podlagi 
114. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je 
Občinski svet Občine Beltinci na 24. redni seji dne 16. 4. 2013 
sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
Občine Beltinci za leto 2012

1. člen
Sprejme se Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2012, 

ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terja-
tev in naložb ter račun financiranja Občine Beltinci.

2. člen
Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2012 je realiziran 

v naslednjih zneskih:

KONTO OPIS Realizacija 
2012

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 11.929.355
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.489.701

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 5.155.266

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.629.367
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 364.352
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 163.003
706 DRUGI DAVKI –1.456
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 334.435
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 112.916
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.995
712 DENARNE KAZNI 707
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 6.903
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 210.914
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 34.990
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 2.521
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 

IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 32.469
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 4.070
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 4.070
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.400.594
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.024.396
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR. 

IZ SRED. EU 5.376.198
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 

UNIJE 0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 

EVROPSKIH INŠTITUCIJ

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 13.042.173
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.358.326
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 305.278
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 50.445
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 965.514
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 37.089
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 0
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 2.689.718
410 SUBVENCIJE 116.477
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 1.561.722
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZAC. IN USTANOVAM 192.439
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 819.081
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 8.629.841
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 8.629.841
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 364.289
430 INVESTICIJSKI TRANSFER
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 77.197
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 287.092
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)  
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ 
ODHODKI) –1.112.818
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751) 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.) 0
VII. SKUPNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS 
ODHODKI TER SALDO PREJETIH  
IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.) –1.112.818
C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 250.000
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 250.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) –250.000
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.) –1.362.818
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 2.084.227
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU TEKOČEGA LETA 721.409
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3. člen
Zaključni račun Občine Beltinci sestavljajo splošni del, 

posebni del in realizacija načrta razvojnih programov. V splo-
šnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realizi-
ranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov 
iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov pro-
računa po proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji 
in proračunskih postavkah. Sestavni del zaključnega računa 
je tudi realizacija načrta razvojnih programov za leto 2012 in 
obrazložitve.

4. člen
Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2012 se objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na 
spletni strani Občine Beltinci (www.beltinci.si).

Št. 032-01/2013-24-298/V
Beltinci, dne 16. aprila 2013

Župan
Občine Beltinci

dr. Matej Gomboši l.r.

1434. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih ureditvenih pogojev za območje 
Občine Beltinci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/10), 
16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in 
95. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci (Uradni 
list RS, št. 63/10) je Občinski svet Občine Beltinci na 3. izredni 
seji dne 22. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih 

ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci 
(Uradni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 102/09).

2. člen
Pred zadnjim odstavkom tretjega člena se doda novi 

odstavek, ki glasi:
»V kartografskem delu Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, 
78/05 in 102/09, 43/11) se spremeni kartografska priloga s 
prikazom osrednjega dela naselja Dokležovje, v merilu 1:2500 
zaradi nove opredelitve dejavnosti. Območje parcel št. 1335/1, 
1335/7, 1335/8 1335/9, 1335/11, 1335/12, 1335/13, 1335/14 in 
1335/16, vse k.o. Dokležovje, se opredeli za namene obrtne in 
industrijske dejavnosti z oznako I in O.«

3. člen
Za drugim odstavkom 6. člena se doda tretji odstavek, 

ki glasi:
»Na parcelah 2730/1 in 2733, obe k.o. Melinci je prepo-

vedana gradnja objektov in naprav. Navedene parcele morajo 
ostati zunaj ograje morebitnih grajenih objektov in so lahko na-
menjene splošni rabi (priobalno zemljišče, kmetijstvo, rekreaci-
ja ...) ali gradnji in vzdrževanju vodne infrastrukture (operativni 
pas GJS). Možna je le gradnja vodne infrastrukture ali druge 
javne infrastrukture ob pogojih vodnega soglasja.«

4. člen
Prva točka 8. člena se dopolni tako, da se za navedbo 

številke 70/98 doda številka: 53/10.
Prvi alineji tretje točke 8. člena se za navedbo »št. 63/99« 

dodajo navedbe », 110/02, 73/04, 79/04, 33/07)).«
Za prvo alinejo tretje točke 8. člena se doda nova alineja, 

ki glasi:
»– (Uredba za državni lokacijski načrt za avtocesto na 

odseku Beltinci–Lendava (Uradni list RS, št. 37/05, 33/07)).«
Sedma točka 8. člena se izbriše.

5. člen
V drugem odstavku A) poglavja 11. člena se za besedilom 

»Območja obstoječih« izbriše besedilo »in predvidenih«.
Za zadnjo alinejo drugegea odstavka A) poglavja 11. člena 

se doda alineja, ki glasi:
»– območja okoljske infrastrukture (ČN).«

6. člen
Drugi odstavek četrte točke B) poglavja 12. člena se 

spremeni in se glasi:
»Kategorizirane državne ceste na obravnavanem obmo-

čju so: regionalna cesta R I – 233 AC-MS, regionalna cesta R 
II – 443 AC – LEN in regionalna cesta II. reda št. 439 (Dobrov-
nik–Beltinci–Bratonci–Križevci) in regionalna cesta III. reda – 
729 (Beltinci–Lipa–Gomilice).«

7. člen
Besedilo prvega odstavka prve točke C) poglavja 

13. člena se na koncu dopolni z besedilom »in v predpisih s 
področja upravljanja voda.«

Druga točka C) poglavja 13. člena se v celoti izbriše in 
nadomesti z besedilom:

»2. Varstvo narave
Na območju Občine Beltinci je več območij varstva nara-

ve, in sicer: območja naravnih vrednot, ekološko pomembno 
območje in posebna varstvena območja. Vsa območja varstva 
narave so razvidna iz javnih evidenc.

Pri načrtovanju posegov v prostor se upošteva usmeritve, 
izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih 
območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so navedeni 
v Naravovarstvenih smernicah za Spremembe in dopolnitve 
prostorsko ureditvenih pogojev Občine Beltinci (ZRSVN, OE 
Maribor, april 2012), ki so sestavni del predmetnega akta in se 
hranijo na sedežu Občine Beltinci.«

Prvi odstavek tretje točke C) poglavja 13. člena se spre-
meni tako, da glasi:

»Kulturna dediščina je na obravnavanem območju evi-
dentirana v zbirnem registru kulturne dediščine za Občino 
Beltinci in zavarovana z odlokom o razglasitvi kulturnih spome-
nikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci.«

Za tretjo alinejo prvega odstavka četrte točke C) poglavja 
13. člena se doda četrta alineja, ki glasi:

»– vse posege v varovalni pas avtoceste, ki meri v skladu 
z Zakonom o cestah 40 m od robna cestnega sveta na vsako 
stran, je možno izvajati le po predhodnem soglasju DARS d.d. 
oziroma upravljavca AC.«

Prva alineja tretjega odstavka četrte točke C) poglavja 
13. člena se izbriše.

Na koncu 13. člena se doda točka 6, ki glasi:
»6. Poplavna območja
Iz opozorilne karte poplav izhaja, da je del občine izpo-

stavljen zelo redkim in redkim poplavam. Razredi poplavne 
ogroženosti v skladu s predpisi s področja upravljanja voda na 
teh območjih še niso določeni.«

8. člen
V prvi točki prvega odstavka A) podpoglavja 14. člena se 

izbriše besedna zveza »in nezazidana«.
Drugi odstavek A) podpoglavja 14. člena se v celoti iz-

briše.
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9. člen
Prvi odstavek in drugi odstavek 15. člena se spremenita 

tako, da glasita:
»Območja predvidenih podrobnih prostorskih načrtov (v 

nadaljevanju: OPPN)
Na območjih predvidenih OPPN-jev, navedenih v 9. členu 

tega odloka, ki so v prostorskih sestavinah planov opredeljena 
kot nezazidana stavbna zemljišča ali območja za rekreacijo, so 
do sprejema OPPN-jev dopustni naslednji posegi:

– sanacije, adaptacije in vzdrževalna dela na obstoječih 
objektih, napravah in površinah;

– dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih 
objektov, naprav in omrežij;

– dograditve obstoječih objektov in naprav;
– sprememba namembnosti obstoječih objektov ali delov 

objektov v namen, ki ni v nasprotju z namembnostjo območja;
– parcelacija za določitev stavbnih parcel, prometnih po-

vršin, infrastrukturnih koridorjev ter za druge posege v prostor;
– gradnja oziroma postavitev začasnih objektov za se-

zonsko turistično ali gostinsko ponudbo pod pogojem, da je z 
odstranitvijo mogoče zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje;«

Zadnji odstavek in obe točki zadnjega odstavka 15. člena 
se v celoti črtajo.

10. člen
Prva alineja točke a) podpoglavja I. Kmetijska zemljišča 

B) poglavja 16. člena, se izbriše in nadomesti z besedilom 
tako, da glasi:

»– novogradnje, dograditve, rekonstrukcije in vzdrževanja 
objektov, naprav in omrežij naslednje gospodarske infrastruk-
ture; cevovodi za pitno vodo – pod pogojem, da je za potrebe 
vodovoda možna novogradnja le za namene izgradnje sekun-
darnega vodovoda iz prve faze Predinvesticijske zasnove za 
Oskrbo s pitno vodo Pomurja – sistem B, za potrebe Občine 
Beltinci, cevovodi za odpadno vodo s pripadajočimi objekti, 
elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski 
vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje,«.

Druga alineja in zadnji odstavek točke a) podpoglavja 
Kmetijska zemljišča B) poglavja 16. člena se v celoti izbrišeta.

Prva alineja točke b) podpoglavja I. Kmetijska zemljišča 
B) poglavja 16. člena se izbriše in nadomesti z besedilom tako, 
da glasi:

»– novogradnje, dograditve, rekonstrukcije in vzdrževanja 
objektov, naprav in omrežij naslednje gospodarske infrastruk-
ture; cevovodi za pitno vodo – pod pogojem, da je za potrebe 
vodovoda možna novogradnja le za namene izgradnje sekun-
darnega vodovoda iz prve faze Predinvesticijske zasnove za 
Oskrbo s pitno vodo Pomurja – sistem B, za potrebe Občine 
Beltinci, cevovodi za odpadno vodo s pripadajočimi objekti, 
elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti, komunikacijski 
vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje,«.

11. člen
Prva alineja prvega odstavka, podpoglavja 2. Območja 

gozdov 17. člena se dopolni tako, da se na začetku alineje 
izbriše besedilo »novogradnja ali« ter za besedo »lovsko« doda 
beseda »ribiško, čebelarsko,«.

Druga alineja prvega odstavka, podpoglavja 2. Območja 
gozdov 17. člena se spremeni tako, da glasi:

»– novogradnje, dograditve, rekonstrukcije in vzdrževa-
nja gradbeno inženirskih objektov, naprav in omrežij – pod 
pogojem, da je za potrebe vodovoda možna novogradnja le za 
namene izgradnje sekundarnega vodovoda iz prve faze Prein-
vesticijske zasnove za Oskrbo s pitno vodo Pomurja – sistem 
B, za potrebe Občine Beltinci«.

12. člen
Prvi odstavek podpoglavja Območja vodnih površin 

18. člena se za besedo »pripadajo« dopolni z besedilom »(vo-
dna in priobalna zemljišča)«.

Za četrto alinejo prvega odstavka podpoglavja 3. Obmo-
čja vodnih površin 18. člena se doda peta alineja, ki glasi:

»– gradnja objektov javne infrastrukture, komunalne in 
druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infra-
strukturo – pod pogojem, da je za potrebe vodovoda možna 
novogradnja le za namene izgradnje sekundarnega vodovoda 
iz prve faze Preinvesticijske zasnove za Oskrbo s pitno vodo 
Pomurja – sistem B, za potrebe Občine Beltinci«.

Drugi odstavek podpoglavja 3. Območja vodnih površin 
18. člena se za besedo »dopustna« dopolni z besedilom »ra-
zen, vzdrževalnih posekov in redne košnje.«

Za drugim odstavkom podpoglavja 3. Območja vodnih 
površin 18. člena se doda tretji odstavek, ki glasi:

»Na območju obalnih in priobalnih zemljišč je dovoljena 
gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in re-
ševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije 
(sedma točka 37. člena Zakona o vodah).«

13. člen
Druga alineja prvega odstavka podpoglavja 5. Ostala 

območja 20. člena se spremeni tako, da glasi:
»– postavitev pomožnih objektov in naprav za namene 

dejavnosti v prostoru (pridobivanju mineralnih surovin),«
Drugi odstavek podpoglavja 5. Ostala območja 20. člena 

se za besedilom »(v grafičnih prilogah označena s šifro R),« 
dopolni z besedilom »z izjemo vodnih in priobalnih zemljišč,«.

14. člen
Za 20. členom se doda 2.a člen, kjer se doda podpo-

glavje 6, ki glasi:
»6. Območja okoljske infrastrukture
Na območjih čistilnih naprav in ostalih območjih in objektih 

okoljske infrastrukture, z izjemo vodnih in priobalnih zemljišč, 
so dopustni posegi:

– gradnja, rekonstrukcija, dograditev in vzdrževanje čistil-
nih naprav in ostalih objektov in naprav okoljske infrastrukture 
naprav s spremljajočimi objekti,

– gradnja, rekonstrukcije, dograditve in vzdrževanje grad-
beno inženirskih objektov,

– postavitev ograj.«

15. člen
Spremeni se prvi odstavek prvega poglavja 21. člena 

tako, da glasi:
»Posege v varstvene pasove vodnjakov v Hraščici ureja 

odlok o varstvenih zaščitnih pasovih črpališča Hraščica in pred-
pisi s področja upravljanja voda.«

Na koncu prvega poglavja 21. člena se doda tretji odsta-
vek, ki glasi:

»Na območju Občine Beltinci se lahko zavarujejo drugi 
vodnjaki in območja varstvenih pasov pitne vode. Območja se 
lahko ogradijo.«

16. člen
22. člen se spremeni in dopolni tako, da glasi:
»2. Območja varstva narave
Območja varstva narave so na območju Občine Beltinci 

evidentirana in označena v prostorskih sestavinah planov Ob-
čine Beltinci ter razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je priloga 
tega akta.

Konkretne usmeritve za varstvo naravnih vrednot so:
Evid. št.; 7428, ime, HRAŠČICA - gozd, zvrst; ekos:
– Trasa cevovoda naj poteka izključno v cestnem pasu.
– Morebitni neizogibni poseki grmovne in drevesne zarasti 

se naj izvedejo med 30. avgustom in 1. marcem, torej izven 
časa gnezditve ptic.

– Po končanih posegih se naj površine zatravijo oziroma 
zasadijo z avtohtonimi krajevno značilnimi vrstami.

– Odvečni gradbeni materiali in zemljina se naj odpeljejo 
na deponijo izven območja naravne vrednote.
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Evid. št.; 7478 OP, ime; Melinci – gnezdišče breguljk, 
zvrst; zool:

– Za bregulke je potrebno ohranjati ustrezno steno za 
gnezdenje in jo vsako leto do 15. aprila ponovno oblikovati.

– V času vzgajanja mladičev (od 15. aprila do 15. avgu-
sta) se naj v steno ne posega.

– Pomožni objekti in naprave za namene dejavnosti v 
prostoru (pridobivanju mineralnih surovin) se naj po koncu 
izkoriščanja mineralnih surovin odstranijo.

Evid. št.; 7469, ime; Mura – loka 1, zvrst; hidr, zool:
– Trasa vodov gospodarske javne infrastrukture naj se 

določi tako, da bo povsod, kjer le-te obstajajo, potekala na 
območju obstoječih poti in cest ali v najmanjši dopustni razdalji 
od visokovodnega nasipa na zračni strani.

– Kjer to ni mogoče, se trasa umesti tako, da v najkrajši 
liniji poteka do najbližje poti ali ceste do objekta (npr. od gozdne 
ceste do črpališča).

– Vodnih površin, kotanj in depresij, ter ostankov mrtvih 
rokavov se naj ne zasipava.

– Morebitni neizogibni poseki grmovne in drevesne zarasti 
se naj izvedejo med 30. avgustom in 1. marcem, torej izven 
časa gnezditve ptic.

– Odvečni gradbeni materiali in zemljina se naj odpeljejo 
na deponijo izven območja visokovodnih nasipov oziroma izven 
območij z NV statusom.

– Po končanih posegih se naj površine, kjer bo zemljina 
zaradi posegov ali premikanja strojev razgaljena, zatravijo ozi-
roma zasadijo z avtohtonimi krajevno značilnimi grmovnimi ali 
drevesnimi vrstami.

Evid. št.; 7539, ime; Mura – mrtvi rokav 4, zvrst; ekos, 
bot, zool, hidr:

– Na območje NV naj se ne posega, tudi ne z odlaganjem 
kakršnega koli materiala.

Evid. št.; 4424, ime; Mura – reka 1. zvrst; hidr., bot, zool.:
– Kot usmeritve se naj upoštevajo konkretne usmeritve za 

naravno vrednoto Mura – loka 1 pod evid. št. 7469, ki se nahaja 
v tem odstavku druge točke tega člena.

Konkretne usmeritve za varstvo ekološko pomembnega 
območja

Evid. št.; 42100, ime; Mura – Radmožanci:
– Kot usmeritve se naj upoštevajo konkretne usmeritve 

za naravno vrednoto Mura – loka 1 pod evid. št. 7469, ki se 
nahaja v konkretnih usmeritvah za naravne vrednote v drugem 
odstavku druge točke tega člena.

Konkretne usmeritve za varstvo posebnega varstvenega 
območja (območja Natura 2000)

Evid. št.; SI 5000010, ime; SPA Mura:
– Okrog objektov čistilne naprave in bioplinarne se naj 

zasadi avtohtona krajevno značilna drevesna vegetacija.
– Kot usmeritve se naj upoštevajo še konkretne usmeritve 

za naravno vrednoto Mura – loka 1, pod evid. št. 7469, ki se 
nahaja v konkretnih usmeritvah za naravne vrednote v drugem 
odstavku druge točke tega člena.

Evid. št.; SI 3000215, ime; SCI Mura:
– Kot usmeritve se naj upoštevajo konkretne usmeritve 

za naravno vrednoto Mura – loka 1, pod evid. št. 7469, ki se 
nahaja v konkretnih usmeritvah za naravne vrednote v drugem 
odstavku druge točke tega člena.

Vsi posegi v območja varstva narave morajo biti usklajeni 
z naravovarstveno službo in pridobiti ustrezna soglasja.«

17. člen
23. člen se spremeni in dopolni tako, da glasi:
»3. Območja in objekti kulturne dediščine
V Občini Beltinci je kulturna dediščina na občinski ravni za-

varovana z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena na območju Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 62/12).

Sestavni del PUP so objekti in območja kulturne dedišči-
ne, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dedišči-
ne (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To 
so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, 
varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, 
vplivna območja dediščine.

Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prika-
za stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi prostorskega akta in 
je njegova obvezna priloga in iz veljavnih predpisov s področja 
varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spome-
nikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).

Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni 
posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju 
njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu 
samem (in situ).

Na objektih in območjih kulturne dediščine nista dovoljeni:
– gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzida-

vo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled 
objekta in

– rekonstrukcija objekta,
na način, ki bi prizadel varovane vrednote objekta ali območja 
kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno 
substanco, ki so nosilci teh vrednot.

Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali 
območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, 
ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri 
gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji 
za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja 
ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji 
glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno va-
rovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo 
– čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati 
gradbiščne poti, obvozi, vaje ne smejo biti premaknjene po-
trebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, 
energetska in telekomunikacijskega infrastruktura, ne smejo se 
izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja ve-
ljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni 
režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V 
primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki 
veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, 
določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.

Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izved-
beni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi 
varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega 
odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja de-
diščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstve-
nim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik 
in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali 
načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter 
prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci 
teh vrednot, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega 
odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno 
dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem 
členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še 
prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi 
za posamezne tipe dediščine:

Za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane 
vrednote, kot so:

– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, 

oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, 
fasadni detajli),

– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajo-
čega zunanjega prostora,

– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izposta-

vljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v 

okolici značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
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Za registrirano arheološko najdišče velja, da ni dovoljeno 
posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke 
ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, 
strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali 
uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili 
njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:

– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, 
meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,

– poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
– ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno 

z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali 
drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje 
in prezentacijo arheološkega najdišča.

Izjemoma so dovoljeni posegi v posamezna najdišča, ki 
so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij in v prostor robnih 
delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih 

arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti 
za gradnjo.

Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli 
organ pristojen za področje varstva kulturne dediščine.

Za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varo-
vane vrednote, kot so:

– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali 

drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter 

vedute.
V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti pose-

gi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. 
Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost 
dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.

Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturne-
ga spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano 
dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal 
ob uveljavitvi odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko 
izvedbenih aktov za območje Občine Beltinci, je treba pridobiti 
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za po-
sege po predpisih za varstvo kulturne dediščine.

Za poseg v objekt ali območja kulturne dediščine se šte-
jejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo 
videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki 
dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. 
To so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki 
se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka ali 
drugih predpisov.

Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju 
kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, 
stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali 
zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglas-
je za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih 
za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstve-
nega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline 
je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih 
arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških 
raziskav določi pristojna javna služba.

Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko razi-
skana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, 
se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred 
gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splo-
šni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/in-
vestitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zave-
zuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja 
in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke.

Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni 
osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogo-
čiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in 
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.«

18. člen
Prvi odstavek petega poglavja v 25. členu se dopolni tako, 

da se na koncu odstavka doda besedilo »in predpisi s področja 
upravljanja voda.«

19. člen
Prvi stavek drugega odstavka 28. člena se spremeni tako, 

da glasi:
»Merila in pogoji veljajo za stavbna zemljišča in se dolo-

čijo v projektni dokumentaciji za vsak posamezen poseg. Pri 
posegih, ki pomenijo gradnjo je potrebno upoštevati:«.

20. člen
V prvem stavku drugega odstavka 29. člena se spremeni 

širina iz »16 m» na »14 m«.
Tretji in četrti odstavek 29. člena se spremenita in glasita:
»Pri razporeditvi objektov in naprav se upošteva obstoječi 

koncept zazidave in obstoječe urejene površine. Odstopanje 
od obstoječega koncepta zazidave je izjemoma možno, če so 
v neposredni bližini drugače umeščeni in orientirani objekti. Ne-
posredna bližina se smatrajo 4 objekti pred in za obravnavanim 
objektom ob ulični/cestni gradbeni liniji.

Stanovanjski objekti v naseljih in zaselkih se morajo gra-
diti ob cesti, ostali (gospodarski in pomožni objekti) pa v notra-
njosti parcele. Izjemoma se stanovanjski objekti lahko gradijo 
v notranjosti parcele le, če so na sosednjih parcelah že taki 
objekti in če imajo zagotovljen dovoz z javne ceste. Pomožni 
objekti ali prizidki kot so garaže, objekti storitvenih dejavnosti, 
nadstreški, vetrolovi, zimski vrtovi, pokrite terase se lahko gra-
dijo tudi pred ali ob stanovanjskem objektu pod pogojem, da 
upoštevajo obstoječo ulično gradbeno linijo.«

21. člen
Tretji odstavek poglavja Odmiki se v 32. členu dopolni in 

se glasi:
»Najmanjši odmik od sosednje parcelne meje je 1 m, od 

najbolj izpostavljenega dela objekta.«
Osmi odstavek poglavja Odmiki se v 32. členu spremeni 

tako, da glasi:
»Pri odmikih od vodnogospodarskih objektov in naprav 

ter vodnih zemljišč je potrebno upoštevati določila predpisov 
s področja upravljanja voda glede določanja meje priobalnih 
zemljišč.«

22. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 35. člena se spremeni 

tako, da glasi:
»Ograje v ureditvenih območjih naselij morajo biti ob 

cesti višine 1,20 m, če niso v nasprotju z drugim odstavkom 
tega člena.«

Za zadnjim stavkom prvega odstavka se doda stavek, 
ki glasi:

»Medsosedska ograja je lahko višine 1,8 m, živa meja 
do 2,0 m.«

Peti odstavek 35. člena se spremeni tako, da glasi:
»Postavitev ograj na vodnih in priobalnih zemljiščih ni 

dopustna.«

23. člen
Celotno poglavje Višinski gabariti 39. člena se spremeni 

tako, da glasi:
»Pri določanju višine objekta je potrebno upoštevati znači-

len višinski gabarit naselja. Novi ali dograjeni objekti praviloma 
ne smejo presegati višine bližnjih sosednjih objektov.

Višina predvidenih objektov in objektov, ki se nadzidavajo 
izjemoma lahko presegajo 1 stanovanjsko etažo od višine 



Stran 4428 / Št. 37 / 29. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije

bližnjih obstoječih objektov, če gre v obstoječi zazidavi za 
pritlične objekte.

V naseljih, zaselkih in posamičnih gradnjah višina indivi-
dualnih stanovanjskih objektov ne sme presegati 2 stanovanjski 
etaži nad terenom. Mansarda je lahko izkoriščena, izvede se 
brez kolenčnega zidu, s strešnimi okni.

Večstanovanjski objekti, objekti za posebne namene v na-
selju Beltinci so lahko višine K+P+3+M ali K+P+4. Na območju 
obstoječe večstanovanjske gradnje (Panonska 7a in b) se novi 
sosednji objekti lahko gradijo v istih višinskih gabaritih, kot so 
obstoječi. Višina kmetijskih objektov se prilagodi namenu, ki 
pa ne smejo vizualno izstopati iz višinskega gabarita naselja 
ali predstavljati novo dominanto v prostoru.

Višina objektov, ki bodo namenjeni proizvodni, obrtni ali 
drugi poslovni dejavnosti je lahko višja, če to dopuščajo odmiki 
od sosednjih parcelnih mej, vendar ne smejo presegati 3 etaže 
nad terenom.

Pri vseh objektih, ki se gradijo na novo ali se nadzidavajo 
je potrebno upoštevati tradicionalno višinsko razmerje med 
fasado in streho, ki mora znašati najmanj 1,5:1,0, kar ne velja 
za enokapne in ravne strehe.

Pri določanju višine novih objektov in objektov, ki se nad-
zidavajo je potrebno upoštevati predpisane odmike med objekti 
in od sosednjih parcelnih mej v skladu z določili 32. člena 
odloka.«

24. člen
Celotni 40. člen se zamenja z besedilom:
»Strehe
Obliko, naklon in velikost streh ter kritino in smeri slemen 

je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja ali dela naselja.
Strehe objektov v vseh naseljih morajo biti dvokapne. 

Ravne strehe so možne na eno stanovanjskih objektih, 
pod pogojem, da je min. 2/3 objekta dvokapna streha ter 
max. 1/3 objekta ravna streha, ki mora biti nižje od slemena 
dvokapnice. To razmerje se upošteva tudi pri prizidkih k osnov-
nemu stanovanjskemu objektu. Enokapne in ravne strehe ter 
strehe z manjšimi nakloni so možne tudi na večstanovanjskih 
in nestanovanjskih objektih ter na vseh enostavnih in nezah-
tevnih objektih. Kmetijski objekti (zahtevni in manj zahtevni) 
morajo imeti dvokapno streho, ki je lahko izvedena z manjšim 
naklonom, z izjemo stolpastih silosov, ki se prilagodijo namenu.

Povsem ravne in enokapne strehe so dopustne v delu 
naselja Lipovci ob javni poti s parcelno številko 2822, k.o. Li-
povci, v Bratoncih na parcelah št. od 1761 do 1774, vse k.o. 
Bratonci ter v celotnem naselju Beltinci, vključno z obmo-
čjem stavbnih zemljišč, s parcelnimi št. 1811, 1813, 1815 in 
1816, vse k.o. Bratonci, ki so priključene k naselju Beltinci, 
razen na območju kulturne dediščine in njenem vplivnem ob-
močju ter na območju tradicionalne tipologije gradnje. Poleg 
navedenih pogojev, ravni ali enokapni objekti, ne smejo pre-
segati višinskih gabaritov obstoječih sosednjih objektov, kar 
mora biti utemeljeno v projektni dokumentaciji za pridobitev 
gradbenega dovoljenja s prikazom višin sosednjih objektov 
in umestitvijo novega. Na območju zavarovane kulturne de-
diščine se objekti oblikujejo v skladu s kulturnovarstvenimi 
pogoji in soglasjem.

Naklon dvokapne strehe ali dela strehe stanovanjskih 
objektov mora biti od 35–45 stopinj v nobenem primeru pa ne 
sme biti manjši od 30 stopinj. Kritina naj bo opečna, oziroma 
iz materiala, podobnega opeki. Naklon enokapne strehe je od 
5 do 20 stopinj.

Smeri slemen morajo biti vzporedne z daljšo stranico 
objekta.

Strehe so lahko zaključene s čopom. Nad izkoriščenim 
podstrešjem je možno odpiranje strešin z mansardami (frčada-
mi) ob pogoju, da imajo naklone enake osnovni strehi.

Na vseh strehah je možna namestitev sončnih spreje-
mnikov ali drugih naprav namenjenih zbiranju obnovljivih virov 
energije, ki ne smejo presegati slemena streh. Na zavarovanih 
objektih le ob pridobitvi predhodnih pogojev in soglasij.«

25. člen
Drugi odstavek 45. člena se spremeni, tako da glasi:
»Gradnja objektov, ki jih ni možno priključiti na vodovodno 

omrežje, je dopustna pod pogojem, da je gradnja vodovoda do 
tistega območja predvidena, vendar se uporabno dovoljenje 
izda po priključitvi objekta na izgrajeno vodovodno omrežje.«

26. člen
Drugi in tretji odstavek poglavja Odvajanje odpadnih voda 

46. člena se spremenita tako, da glasita:
»V ureditvenih območjih naselij, zaselkov in ob posa-

mičnih gradnjah, kjer ni možnosti izvedbe priključka na javno 
kanalizacijo, se odvod komunalne odpadne vode rešuje z in-
dividualnimi ali skupinskimi nepretočnimi greznicami ali malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami.

Vsebina greznic in malih komunalnih čistilnih naprav se 
ob praznjenju mora odvažati z uporabo storitev javne gospo-
darske javne službe.«

Četrti, peti in sedmi odstavek poglavja Odvajanje odpa-
dnih voda 46. člena se izbrišejo.

Dosedanji šesti odstavek poglavja Odvajanje odpadnih 
voda 46. člena je novi četrti odstavek za katerim se doda novi 
peti odstavek, ki glasi:

»Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih obmo-
čij je treba načrtovati na tak način, da bo v čim večji možni meri 
zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar 
pomeni, da je treba predvideti ukrepe za upočasnitev odtoka 
padavinskih voda v površinske odvodnike (zatravitev, travne 
plošče, zadrževalni bazeni, ponikanje …).«

27. člen
Za zadnjim odstavkom 51. člena se doda besedilo, ki 

glasi:
»Na območju Občine Beltinci potekata dva prenosna pli-

novoda;
– P152; od R15 km v 36+077-MRP Murska Sobota, pre-

mer 150 mm, tlak 50 bar in
– P1523; od P152 v km 15+137- MPR Lipovci; premer 

80 mm; tlak 50 bar.
Za prenosno omrežje zemeljskega plina je potrebno upo-

števati Energetski zakon in njegove podzakonske predpise 
oziroma predpise, ki urejajo prenos zemeljskega plina. Za 
poseganje v varovalni pas plinovoda (2x100) se upoštevajo 
vse omejitve in pridobi soglasja družbe Plinovodi. V pasu 
2 x 5 m pasu plinovodov se dela lahko izvajajo le pod poseb-
nimi pogoji.«

28. člen
Za zadnjim odstavkom 52. člena se doda besedilo:
»Prečkanje in potek cevovodov v cestnem svetu državne 

ceste morajo biti v dokumentaciji grafično prikazana ob upo-
števanju:

– izvedba prečkanj cevovodov z državno cesto je dopu-
stna izključno s prebitjem oziroma prevrtanjem vozišča;

– pokrovi jaškov in naprave cevovodov morajo biti locirani 
izven vozišča, oziroma kolesnic državne ceste;

– minimalne globine vodov glede na nivo vozišča ceste 
morajo biti skladne s predpisi o projektiranju cest.

Gradnja cevovodov v cestnem svetu državne ceste je 
dopustna na podlagi predhodno pridobljene stvarne pravice s 
strani upravljavca ceste. Upravljavec državne ceste lahko od 
upravljavca cevovoda zahteva, da na lastne stroške preuredi ali 
prestavi posamezne vode, kolikor je to potrebno zaradi rekon-
strukcije državne ceste in zahteva ni v nasprotju s soglasjem, 
ki je bilo za to dano s strani upravljavca ceste.

Upoštevati obstoječo avtocesto (izvedeno stanje). Vse 
rešitve morajo biti situativno in višinsko prilagojene avtocesti, 
njenim spremljajočim objektov in prometnicam ter komunalni, 
energetski in telekomunikacijski infrastrukturi.

Posegi v varovalni pas avtoceste ne smejo biti v nasprotju 
z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste 
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in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja 
prometa ter varovanja njenega videza.

Zaradi načrtovanih ureditev ne sme biti ogrožena stabil-
nost cestnega telesa, stabilnost nasipov, objektov in odvodnje 
obstoječe avtoceste.

Pri načrtovanju v prostor je potrebno upoštevati rezerva-
cijo prostora za širitev AC za en vozni pas, to je minimalno 7 m 
od roba cestnega sveta obojestransko.

Morebitna križanja infrastrukturnih vodov z obstoječo av-
tocesto je treba izvesti s podvrtanjem, pravokotno na avtoce-
sto, izven avtocestnih priključkov in z upoštevanjem odmikov 
za širitev avtoceste. Kolikor bodo infrastrukturni vodi potekali 
vzporedno z obstoječo avtocesto, mora trasa infrastrukturnih 
vodov potekati izven cestnega sveta avtoceste in z upošteva-
njem odmikov za širitev avtoceste.

Do avtoceste, njenih pripadajočih objektov, prometnic in 
vgrajenih inštalacij mora biti zagotovljen stalni dostop.

V varovalnem pasu avtoceste je treba načrtovati takšne 
dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na cesto. V varoval-
nem pasu naj se ne načrtuje objektov in dejavnosti, za katere 
bi bil vpliv ceste lahko moteč, pri tem opozarjamo tudi na obre-
menitve s hrupom zaradi prometa.

Pri umeščanju za hrup občutljivih objektov v prostor je 
potrebno upoštevati določila predpisov s področja varstva 
pred hrupom, ki določajo mejne vrednosti obremenitev s 
hrupom glede na rabo prostora in obremenitve s hrupom na 
predvidenih za hrup občutljivih objektih. Skladno s tem se 
za hrup občutljivih objektov ne umešča v prostor, ki je zaradi 
prometa v obstoječem stanju preobremenjen s hrupom ali se 
preobremenjenost s hrupom pričakuje v planskem obdobju 
20 let, brez ustreznih omilitvenih ukrepov za zagotovitev, da 
obremenitve ne bodo presegale predpisanih mejnih vredno-
sti; izvedba protihrupnih ukrepov za zmanjšanje obremenitev 
s hrupom zaradi prometa na že zgrajenih infrastrukturnih 
objektih je obveznost lokalnih skupnosti in investitorjev novih 
posegov na tem območju.«

29. člen
Naslov IX. poglavja se spremeni, tako, da glasi: »MERILA 

IN POGOJI ZA DRUGE POSEGE, KI SE NANAŠAJO NA URE-
JANJE POVRŠIN V ODPRTEM PROSTORU«.

30. člen
Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da glasi:
»Merila in pogoji za druge posege, ki trajno ali začasno 

spreminjajo prostor se nanašajo na urejanje površin in območij, 
v vseh namenskih površinah odprtega prostora za katera ni 
predvidena izdelava OPPN-jev, in sicer:

– ureditev manjših ribnikov in požarnih odjemališč,
– manjše regulacije,
– ureditev začasnih delovišč za izvajanje raziskovalnih 

gradbenih ali drugih posegov,
– druge ureditve, ki jih trenutno ni možno predvideti.«

31. člen
Besedilo 54. člena se spremeni tako, da glasi:
»Varstvo narave
Posegi na zavarovana območja naravne, v območja na-

ravnih vrednot in ekološko pomembno območje so opredeljeni 
v 22. členu odloka na podlagi prostorskih sestavin planov Ob-
čine Beltinci in na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uradni 
list RS, št. 56/99).«

32. člen
Besedilo 55. člena se spremeni tako, da glasi:
»Kulturna dediščina
Kulturna dediščina je v območju, ki ga obravnavajo pro-

storski ureditveni pogoji, zavarovana z Odlokom o razglasitvi 
kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine 
Beltinci (Uradni list RS, št. 62/12) in na osnovi vpisa v zbirni 
register dediščine.

Pri izdelavi projektne dokumentacije se morajo upošte-
vati varstveni režimi iz zgoraj navedenega odloka, pogoji iz 
23. člena odloka in pogoji iz Zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99).

Pri posegih na zavarovanih objektih in območjih je po-
trebno v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja pridobiti 
soglasje pristojne varstvene službe (Zavod za varstvo naravne 
in kulturne dediščine, Maribor).

Vsa območja in objekti (zavarovana in nezavarovana) so 
razvidna iz grafičnega dela PUP (prikaza stanja).«

33. člen
Drugi odstavek 60. člena se v celoti izbriše in nadomesti 

z besedilom:
»Požarna varnost se zagotavlja s potrebnimi odmiki od 

meje parcel in med objekti ali potrebnimi protipožarnimi loči-
tvami, z zagotovitvijo potrebnih virov vode za gašenje in za-
gotovitvijo neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter delovnih 
površin za intervencijska vozila.«

34. člen
Prvi in drugi odstavek poglavja Varstvo pred poplavami 

61. člena se izbrišeta, doda pa se nov prvi odstavek, ki glasi:
»Na poplavnih območjih ni dopustna gradnja ali kakršni-

koli drugi posegi, ki bi lahko povečali poplavno ogroženost ob-
močja. Sprejemljivost posegov in gradenj na poplavnih obmo-
čjih se presoja za vsak poseg posebej v postopkih pridobivanja 
vodnega soglasja skladno s predpisi s področja upravljanja z 
vodami.«

35. člen
V merilih in pogojih za oblikovanje posegov v prostor 

63. člena se doda šesti odstavek, ki glasi:
Odstopanja v dolžini in poteku trase sekundarnega vo-

dovoda iz Predinvesticijske zasnove za Oskrbo s pitno vodo 
Pomurja – sistem B, so možna v primeru optimizacij tras.

36. člen
Na koncu 66. člena se za deveto točko doda deseta in 

enajsta točka:
»10. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta v vodooskrb-

nem sistemu Občine Beltinci – Uradni list RS, št. 18/00),
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostor-

skih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci (Uradni list 
RS, št. 43/11).«

37. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/2013-3Izr.-304/V
Beltinci, dne 22. aprila 2013

Župan
Občine Beltinci

dr. Matej Gomboši l.r.

1435. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
ter urejanju pokopališč in o pokopališkem 
redu na območju Občine Beltinci

Na podlagi 25. člena in v zvezi s 1. členom Zakona o 
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ura-
dni list SRS, št. 34/84, 5/90, Uradni list RS, št. 17/91, 13/93 
in 66/93) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, 
št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03) je Občinski svet Občine Beltinci 
na 24. redni dne 23. 4. 2013 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju 
pokopališč in o pokopališkem redu na območju 

Občine Beltinci

1. člen
V drugem odstavku 1. člena Odloka o pokopališki in 

pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem 
redu na območju Občine Beltinci (v nadaljevanju: odlok; Uradni 
list RS, št. 46/06) se črta beseda »izbranega«.

2. člen
Črta se besedilo prvega odstavka 3. člena odloka in se 

nadomesti z besedilom »Pokopališka in pogrebna dejavnost 
se na območju Občine Beltinci opravljata kot tržna dejavnost«.

3. člen
V 6. členu odloka se črta sedma alineja »izvajanje poko-

pališke dežurne službe«.

4. člen
V prvi alineji drugega odstavka 8. člena odloka se beseda 

»družinski« zamenja z besedama »družinski dvojni« ter se za 
njima dodata besedi »družinski trojni«, v drugi alineji tega od-
stavka in člena odloka pa se dodata besedi »žarni zid.«

V tretjem odstavku 8. člena odloka se za besedo »poko-
pališču« doda beseda »praviloma«.

5. člen
V drugem odstavku 9. člena odloka se beseda »izvajalec« 

zamenja z besedama »upravljavec pokopališča«.

6. člen
V prvem odstavku 10. člena odloka se črta pika in se za 

besedo »grobnicah« dodajo besede »ter žarnem zidu«.

7. člen
Spremeni se prvi odstavek 15. člena odloka, ki se po 

novem glasi:
»

Vrsta groba Dolžina Širina Globina
Enojni 2,2 m od 0,6 m do 1,2 m najmanj 1,8 m
Družinski 
dvojni

2,2 m od 1,21 m do 2 m najmanj 1,8 m

Družinski 
trojni 

2,2 m od 2,01 m do 2,80 m najmanj 1,8 m

Otroški 1,2 m od 0,6 m do 1 m najmanj 1,8 m
Žarni 1,0 m od 0,6 m do 1 m najmanj 0,7 m
Grobnica 2,20 m od 2,01 m do 2,80 m najmanj 1,8 m
Žarni zid 0,90 m 0,70 m najmanj 0,30 m

«
V drugem odstavku 15. člena odloka se črta pika in doda 

besedilo »uporabljajo pa se tudi za klasifikacijo že obstoječih 
grobnih prostorov«.

8. člen
V četrtem odstavku 39. člena odloka se za osmo alinejo 

doda nova alineja, ki se glasi:
»– osebe najemnega razmerja«.

9. člen
V prvem odstavku 41. člena odloka se število »5« črta in 

nadomesti s številom »10«. V drugem odstavku istega člena 
odloka se črta število »6« in se nadomesti s številom »3«.

10. člen
V prvem odstavku 43. člena odloka se za besedo »letno« 

dodata besedi »v dveh obrokih«

11. člen
Doda se nov 44.a člen, ki se glasi:
»Upravljavec pokopališča lahko robnike, spomenik in dru-

go opremo groba odstrani in po šestih mesecih odda prostor 
za grob drugemu najemniku (ob upoštevanju mirovalne dobe 
za grobove iz 18. člena tega odloka), v naslednjih primerih:

– če najemnina za grob ni plačana več kot eno leto;
– če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih 

grobov in pokopališča kot celote (daje videz zapuščenosti);
– v primeru, da se za obstoječe grobove ne najde naje-

mnika grobnega prostora oziroma nihče ne želi skleniti naje-
mne pogodbe in prevzeti vloge skrbnika groba v roku enega 
leta od vzpostavitve pokopališkega katastra.«

12. člen
V 45. členu odloka se črtajo prvi, drugi in tretji odstavek. 

V četrtem odstavku istega člena se za besedo »najemnine« 
dodajo besede »za grobne prostore«.

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/2013-24-300/V

Župan
Občine Beltinci

dr. Matej Gomboši l.r.

CANKOVA

1436. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno 
vodo v Občini Cankova

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodo-
logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 
109/12) in Sklepa o določitvi cen storitev oskrbe s pitno vodo 
v Občini Cankova, št. 354-16/2013 z dne 5. april 2013, javno 
podjetje VODOVOD MURSKA SOBOTA d.o.o. objavlja

C E N I K
potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo  

v Občini Cankova

1. člen
Na območju Občine Cankova se v okviru izvajanja gospo-

darske javne službe oblikujejo cene storitev oskrbe s pitno vodo, 
ki jih zaračunava Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.

2. člen
Cena storitve oskrbe s pitno vodo zajema:
1. Omrežnino:

VRSTA 
STORITVE 

OMREŽNINA
FAKTOR ENOTA

CENA  
v EUR  

brez DDV

CENA  
v EUR  

z 8,5 % DDV
DN13, DN15 1 mesec 14,3581 15,5785
DN20 1 mesec 14,3581 15,5785
DN25 3 mesec 43,0743 46,7356
DN30, DN32 3 mesec 43,0743 46,7356
DN40 10 mesec 143,5811 155,7855
DN50, 
DN50/20

15 mesec 215,3716 233,6782

DN80, 
DN80/20

50 mesec 717,9053 778,9273
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VRSTA 
STORITVE 

OMREŽNINA
FAKTOR ENOTA

CENA  
v EUR  

brez DDV

CENA  
v EUR  

z 8,5 % DDV
DN100, 
DN100/20

100 mesec 1.435,8105 1.557,8544

DN150, 
DN150/40

200 mesec 2.871,6211 3.115,7089

2. Storitev oskrbe s pitno vodo – vodarino:

VRSTA 
STORITVE ENOTA

CENA  
v EUR  

brez DDV

CENA  
v EUR  

z 8,5 % DDV
Vodarina m3 0,5592 0,6067

3. člen
Ta cenik velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. maja 
2013 dalje.

Zap. št.: VC-007/2013-HE
Murska Sobota, dne 22. aprila 2013

Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.

1437. Cenik o oblikovanju cen storitev oskrbe 
s pitno vodo v Občini Cankova, zmanjšanih 
za subvencije uporabnikom gospodinjstev 
in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodo-
logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 
in 109/12) in Sklepa o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno 
vodo v Občini Cankova, zmanjšanih za subvencije uporab-
nikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, 
št. 354-17/2013 z dne 5. april 2013, javno podjetje VODOVOD 
MURSKA SOBOTA d.o.o. objavlja

C E N I K
o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo  
v Občini Cankova, zmanjšanih za subvencije 

uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem 
nepridobitnih dejavnosti

1. člen
Na območju Občine Cankova se v okviru izvajanja go-

spodarske javne službe oblikujejo cene storitev oskrbe s pitno 
vodo, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in 
izvajalcem nepridobitnih dejavnosti, ki jih zaračunava Vodovod 
Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.

2. člen
Cena omrežnine:

VRSTA  
STORITVE 

OMREŽNINA
FAKTOR ENOTA

CENA  
v EUR brez 

DDV

CENA  
v EUR  

z 8,5 % DDV
DN13, DN15 1 mesec 6,1326 6,6539
DN20 1 mesec 6,1326 6,6539
DN25 3 mesec 18,3979 19,9617
DN30, DN32 3 mesec 18,3979 19,9617
DN40 10 mesec 61,3265 66,5393
DN50, 
DN50/20

15 mesec 91,9897 99,8088

VRSTA  
STORITVE 

OMREŽNINA
FAKTOR ENOTA

CENA  
v EUR brez 

DDV

CENA  
v EUR  

z 8,5 % DDV
DN80, 
DN80/20

50 mesec 306,6324 332,6962

DN100, 
DN100/20

100 mesec 613,2648 665,3923

DN150, 
DN150/40

200 mesec 1.226,5297 1.330,7847

3. člen
Ta cenik velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. maja 
2013 dalje.

Zap. št.: VC-008/2013-HE
Murska Sobota, dne 22. aprila 2013

Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.

DIVAČA

1438. Odlok o praznikih Občine Divača

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, 
št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 70. člena Poslovnika občinskega 
sveta Občine Divača (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 115/07) 
ter Sklepa občinskega sveta, sprejetega na 11. redni seji dne 
21. 12. 1999 je Občinski svet Občine Divača na 19. redni seji 
dne 16. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o praznikih Občine Divača

1. člen
S tem odlokom se določajo prazniki Občine Divača.

2. člen
Občina Divača praznuje občinski praznik, spominski dan 

in kulturni dan.

3. člen
Občinski praznik Občine Divača je 7. julija, v spomin na 

rojstvo prve slovenske filmske igralke Ide Kravanja – Ite Rine.
Spominski dan Občine Divača, 13. marca, je posvečen 

tragičnim dogodkom bitke na Kozjanah, ki se je odvijala 13. 3. 
1943.

Kulturni dan Občine Divača, 13. januarja, je posvečen 
spominu na rojstvo pisatelja dr. Bogomirja Magajne.

4. člen
Občina Divača obeležuje občinski praznik s slavnostno 

sejo občinskega sveta, na kateri praviloma podeljuje občinska 
priznanja. Občina Divača lahko obeleži občinski praznik tudi z 
drugimi primernimi prireditvami.

Občina Divača lahko obeležuje spominski in kulturni dan 
s proslavo oziroma drugimi primernimi prireditvami.

5. člen
Na dan občinskega praznika se izobesijo občinske za-

stave.

6. člen
Z dnem veljave tega odloka preneha veljati Odlok o ob-

činskem prazniku, kulturnem dnevu in spominskem dnevu ter o 
podeljevanju priznanj Občine Divača (Uradni list RS, št. 53/06).
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7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 042-0006/2013-05
Divača, dne 16. aprila 2013

Župan
Občine Divača

Drago Božac l.r.

1439. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Divača

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Divača (Uradni list 
RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) in 70. člena Poslovnika občin-
skega sveta Občine Divača, (Uradni list RS, št. 44/99, 66/03 in 
115/07) je Občinski svet Občine Divača na 19. redni seji dne 
16. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Divača

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Divača in pogoje, 

postopek, način njihovega podeljevanja ter način vodenja evi-
dence podeljenih priznanj.

2. člen
Priznanja Občine Divača so najvišja priznanja občine za 

dosežke občanov in drugih posameznikov, organizacij, dru-
štev, zavodov, podjetij in drugih pravnih oseb, ki prispevajo k 
boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj, ugled 
in promocijo občine na javnem, gospodarskem, družbenem, 
kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem in raznih 
drugih področjih življenja in dela.

3. člen
Priznanja Občine Divača se podeljujejo tudi za izkazano 

izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih 
dogodkih.

4. člen
Priznanja Občine Divača so:
1. naziv častni občan Občine Divača,
2. priznanje Občine Divača,
3. plaketa Občine Divača.

5. člen
O podelitvi priznanj Občine Divača odloča občinski svet 

Občine Divača na predlog komisije za volitve, imenovanja in 
mandatna vprašanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Na predlog komisije občinski svet s sklepom določi število 
posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu.

6. člen
Našteta priznanja podeli župan na svečan način enkrat 

letno, praviloma na slavnostni seji občinskega sveta, ob pra-
znovanju občinskega praznika.

7. člen
Občinski funkcionarji med opravljanjem svoje funkcije ne 

morejo biti dobitniki občinskih priznanj za delo, ki je povezano 
z njihovo funkcijo.

II. NAZIV ČASTNI OBČAN

8. člen
Naziv častnega občana Občine Divača se podeli posa-

meznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom trajno prispevali 
k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na 
raznih področjih človekove ustvarjalnosti oziroma k ugledu in 
razvoju občine.

Naziv častni občan Občine Divača se lahko podeli tudi 
inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki 
so s svojim dolgoletnim delom prispevali k trajnemu napredku 
in razvoju ter ugledu občine.

V posameznem letu se lahko podeli največ en naziv 
častni občan.

Častnemu občanu izkazuje občina posebno čast in pozor-
nost, tako v času življenja kot tudi ob smrti in po njej.

Pozornosti do častnega občana so:
– obiski ali čestitke ob osebnih praznikih ter pozornosti 

ob bolezni,
– vabljen je na svečane seje občinskega sveta občine,
– vabljen je in ima prost vstop na prireditve, ki jih organi-

zira občina ali sodeluje pri organizaciji,
– izkazana čast ob smrti: objava osmrtnice in simbolično 

darovanje cvetja.
Naziv častni občan lahko dobi tudi tuji državljan.

9. člen
Naziv častni občan je podeljen ob občinskem prazniku, na 

slavnostni seji občinskega sveta, s posebno umetelno izdelano 
listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni ob-
čan Občine Divača in s simboličnim darovanjem cvetja.

III. PRIZNANJE OBČINE

10. člen
Priznanje Občine Divača se podeljuje za izjemne prispev-

ke k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, 
razvoju in ugledu občine na gospodarskem, okoljskem, kultur-
nem, športnem in humanitarnem področju ter na drugih splošno 
koristnih področjih delovanja v občini in širši skupnosti.

V posameznem letu se lahko podelijo največ 3 priznanja.

11. člen
Priznanje občine se podeli ob občinskem prazniku, na 

slavnostni seji občinskega sveta, s posebno umetelno izdelano 
listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja Občine 
Divača in s simboličnim darovanjem cvetja.

IV. PLAKETA OBČINE DIVAČA

12. člen
Plaketa Občine Divača se lahko podeli za uspehe in do-

sežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, 
kulturnem in športnem področju ter na drugih področjih, ki 
pomembno prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine.

Plaketa Občine Divača se lahko podeli za uspešno so-
delovanje drugim lokalnim oziroma prijateljskim skupnostim, 
uglednim gostom oziroma delegacijam, ki obiščejo občino.

Plaketa Občine Divača se podeljuje tudi za enkratna de-
janja za vaške in občinske zadeve.

IV. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ

13. člen
Pobudniki za podelitev priznanj Občine Divača so lahko 

občani, skupine občanov, politične stranke, krajevne skupnosti, 
podjetja in druge organizacije ter skupnosti.

Predlagatelj za podelitev priznanja ne more predlagati za 
priznanje sebe in svoje ožje svojce.
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14. člen
Pobude za podelitev priznanj Občine Divača se zbirajo 

na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj objavi 
komisija najmanj dva meseca pred podelitvijo. Razpisni rok 
traja največ 15 dni.

15. člen
Javni razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
– kriterije za podelitev priznanj,
– kdo podeljuje priznanja,
– koliko priznanj je lahko podeljenih,
– za katera področja se razpisujejo priznanja,
– komu se lahko priznanje podeli,
– kdo je lahko predlagatelj,
– podatke, ki jih mora vsebovati pobuda s strjeno obra-

zložitvijo priznanja,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude.

16. člen
Brez razpisa se lahko, kadar koli med letom, podeli pri-

znanje Občine Divača za izredno požrtvovalnost, hrabrost in 
človekoljubje.

Brez razpisa lahko župan, občinski svet kadar koli med 
letom podeli plaketo.

17. člen
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni 

obliki in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu 
tudi ustrezno utemeljitev predloga ter navedbo, za katero pri-
znanje kandidira.

Nepravočasnih in nepopolnih vlog komisija ne bo obrav-
navala.

18. člen
Pristojna komisija izvede skladno s predpisanimi kriteriji 

iz tega odloka razpisni postopek, obravnava predloge, oblikuje 
predlog odločitve o podelitvi priznanj z ustreznimi utemeljitvami.

V. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ

19. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem 

in evidenco priznanj opravlja občinska uprava.

20. člen
Gradivo, povezano s podelitvijo priznanj, je javno in je na 

vpogled pri občinski upravi.
Priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje:
1. zaporedno številko vpisa,
2. priimek in ime ter osebne podatke o prejemniku,
3. številko sklepa komisije in datum seje občinskega sve-

ta, na kateri je bil sprejet sklep o podelitvi priznanja,
4. vrsto dodeljenega priznanja,
5. kraj in datum vročitve priznanja.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

občinskem prazniku, kulturnem dnevu in spominskem dnevu ter 
o podeljevanju priznanj Občine Divača (Uradni list RS, št. 53/06).

22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0006/2013-06 
Divača, dne 16. aprila 2013

Župan
Občine Divača

Drago Božac l.r.

HORJUL

1440. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Horjul za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF-UPB4, 110/11) in 
15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, 63/10, 105/10, 
100/11) je Občinski svet Občine Horjul na 11. seji dne 18. 4. 
2013 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Horjul  

za leto 2012

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Ob-

čine Horjul za leto 2012, ki zajema bilanco prihodkov in odhod-
kov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen
Proračun občine Horjul za leto 2012 je realiziran v nasle-

dnjih zneskih v EUR:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov Proračun 

leta 2012
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2,339.820

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2,240.920
70 DAVČNI PRIHODKI 1,805.259

700 Davki na dohodek in dobiček 1,623.906
703 Davki na premoženje 137.124
704 Domači davki na blago in storitve 44.229

71 NEDAVČNI PRIHODKI 435.661
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 176.830
711 Takse in pristojbine 1.269
712 Denarne kazni 41.920
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 18.222
714 Drugi nedavčni prihodki 197.420

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.455
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.455
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopred. dolg. sredstev 0

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 97.445
740 Transferni prihodki iz drugih javno 
finančnih institucij 97.445
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračun EU 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2,029.897
40 TEKOČI ODHODKI 567.506

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 148.178
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 23.392
402 Izdatki za blago in storitve 365.936
409 Rezerve 30.000

41 TEKOČI TRANSFERI 733.924
410 Subvencije 7.278
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 564.682
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 44.059



Stran 4434 / Št. 37 / 29. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije

413 Drugi tekoči domači transferi 117.905
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVETICIJSKI ODHODKI 703.014
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 703.014

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 25.453
431 Investicijski transferi neprof. org., 
javnim podjetjem 18.063
432 Investicijski transferi pror. uporabnikom 7.390

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRESEŽEK) 309.923

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITAL. DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih  osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA 0
55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) 309.923
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 309.923

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. 2012
9009 Splošni sklad za drugo 309.923

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2012 je 
2,514.226,17 EUR.

3. člen
Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 

2,513.547,03 EUR se v celoti prenese v proračun leta 2013 in 
se uporabi za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2012 in 2013.

Kot namenska sredstva se iz leta 2012 prenašajo sred-
stva požarne takse v višini 1.054,00 EUR, sredstva okoljske da-
jatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
v višini 1.707,15 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaže-
vanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 28.917,41 EUR 
in sredstva iz naslova vračil vlaganj v telekomunikacije v višini 
62.235,42 EUR.

Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2012 znaša 
0 EUR.

4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključ-

nem računu proračuna Občine Horjul za leto 2012 ter njihova 
realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v po-
sebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.

5. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 450-0001/2013-1
Horjul, dne 19. aprila 2013

Župan
Občine Horjul

Janko Jazbec l.r.

IVANČNA GORICA

1441. Sklep o ceni storitev in višini pristojbin 
za uporabo prodajnih mest in storitev 
povezanih s tržnico

Na podlagi Odloka o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici 
(Uradni list RS, št. 47/11), 38. člena Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici 
(Uradni list RS, št. 27/13 z dne 29. 3. 2013) in 30. člena Statuta 
Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, 
št. 59/11) župan Občine Ivančna Gorica sprejme

S K L E P
o ceni storitev in višini pristojbin za uporabo 

prodajnih mest in storitev povezanih s tržnico

1. člen
Višina pristojbin za uporabo prodajnih mest je naslednja:
– letni najem stojnične površine je 5 EUR/dan – najemnina 

se plača dvakrat letno na podlagi izstavljenega računa upravljavca;
– najem stojnične površine za posamezen dan je 

10 EUR/dan, oziroma 5 EUR/dan za ½ stojnice. Najemnina se 
plačuje mesečno na podlagi izstavljenega računa upravljavca;

– dnevni najem stojnice za tematski dan je 15 EUR/dan. 
Najemnina se plačuje mesečno na podlagi izstavljenega raču-
na upravljavca;

– društva in zavodi, ki jih organizator (ali upravljavec) tržnice 
povabi na tematski dan, ne plačujejo najemnine za stojnice.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2013 dalje.

Št. 0007-0006/2011-4
Ivančna Gorica, dne 2. aprila 2013

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

KAMNIK

1442. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Kamnik za leto 2012

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr. in 110/11 – ZDIU12) in 
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14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 
45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 23. seji dne 
24. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik 

za leto 2012

1. člen
Realizacija proračuna Občine Kamnik (vključno s krajev-

nimi skupnostmi) za leto 2012 je naslednja:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v €
Skupina/Podskupina kontov Realizacija 

2012
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 21.488.085

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 20.757.271
70 DAVČNI PRIHODKI 18.609.448

700 Davki na dohodek in dobiček 15.565.806
703 Davki na premoženje 2.658.776
704 Domači davki na blago in storitve 384.866

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.147.823
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.447.640
711 Takse in pristojbine 12.984
712 Globe in druge denarne kazni 119.980
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 123.382
714 Drugi nedavčni prihodki 443.837

72 KAPITALSKI PRIHODKI 153.287
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 19.239
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 134.048

73 PREJETE DONACIJE 1.350
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.350

74 TRANSFERNI PRIHODKI 562.690
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 562.690

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 13.487
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 13.487

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 20.513.044
40 TEKOČI ODHODKI 6.610.786

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.297.526
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 207.066
402 Izdatki za blago in storitve 3.828.553
409 Rezerve 1.277.641

41 TEKOČI TRANSFERI 9.902.912
410 Subvencije 264.392
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 6.099.495
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 923.690
413 Drugi tekoči domači transferi 2.615.335

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.015.915
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.015.915

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 983.430
431 Inv. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 220.267
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 763.163

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 975.041

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 250.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 250.000
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 250.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) –250.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0
55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 725.041
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –975.041

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA – PRENOS  
V 2012 1.946.420

2. člen
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31. 12. 

2012 je 2.671.461 €, od tega Občina Kamnik 2.319.322 € 
(namenska sredstva 905.377 € in nenamenska sredstva 
1.413.945 €) in krajevne skupnosti 352.139 €.

Neporabljena sredstva Občine Kamnik v letu 2012 se 
prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna 
Občine Kamnik za leto 2013.

Neporabljena sredstva posameznih krajevnih skupnosti v 
letu 2012 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov 
krajevnih skupnosti v letu 2013.

3. člen
Stanje sredstev Občine Kamnik – sklad za financiranje 

investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta na dan 
31. 12. 2012:

 v €
Stanje sredstev na dan 1. 1. 2012 5.157.086
prihodki v letu 2012 1.118.003
odhodki v letu 2012 487.903
Stanje sredstev na dan 31. 12. 2012 5.787.186

Neporabljena sredstva Občine Kamnik – sklad za finan-
ciranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta se za 
isti namen prenesejo v leto 2013.
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4. člen
Stanje sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2012:
 v €

Stanje proračunske rezerve na dan 1. 1. 2012 17.679
prihodki v letu 2012 250.000
odhodki v letu 2012 250.483
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2012 17.196

Neporabljena sredstva proračunske rezerve Občine Ka-
mnik se za isti namen prenesejo v leto 2013.

5. člen
Sestavni del Odloka o zaključnem računu proračuna 

Občine Kamnik za leto 2012 sta tudi splošni in posebni 
del zaključnega računa proračuna ter obrazložitve, kjer so 
podrobno prikazani podatki o načrtovanih in realiziranih 
prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih 
proračuna Občine Kamnik za leto 2012, in se objavijo na 
spletni strani Občine Kamnik.

6. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0012/2013
Kamnik, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

LJUBNO

1443. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu IPC 
Loke

Na podlagi določb 57. in 61.a člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter na podlagi 
8. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11) je 
župan Občine Ljubno dne 10. 9. 2012 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke  
(Uradni list RS, št. 117/05)

1. člen
(splošno)

S tem sklepom določa župan Občine Ljubno začetek in 
način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem 
načrtu IPC Loke (Uradni list RS, št. 117/05), v nadaljevanju 
spremembe OLN IPC Loke

2. člen
(pravna podlaga)

Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka OLN 
IPC Loke, je v 97. členu Zakona o prostorskem načrtovanju 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A), 109/12. Ta člen dopušča spremembe in 
dopolnitve aktov sprejetih na podlagi določb Zakona o urejanju 
prostora po postopku, kot je predpisan za sprejem občinskega 
podrobnega prostorskega načrta.

3. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe PUP)

Na območju OLN IPC Loke je izvedena celotna komu-
nalna infrastruktura z izjemo dovoznih cest b1 in c. Znotraj 
izvedenih cestnih povezav je izvedena tudi vsa komunalna 
infrastruktura, ki omogoča izvajanje posegov – gradnje na 
območjih a1, a2, b, c1, c2 in e. Določene so tudi razmestitve 
dejavnosti po posameznih območjih, maksimalne gradbene 
linije, vodnogospodarske ureditve in drugi pogoji za izvajanje 
odloka. Vodnogospodarske ureditve so izvedene v varianti 1, 
s poglobitvijo obstoječe struge.

Glede na to, da je zgrajena že vsa komunalna infrastruk-
tura z izjemo ceste c in b1 in glede na to, da je komunalna in-
frastruktura ali izvedena ali predvidena znotraj cestnega telesa 
so predvidene maksimalne gradbene linije preveč oddaljene od 
cestnih teles. Le te znašajo 15 m, meja gradbene parcele pa je 
od maksimalne gradbene linije oddaljena 10 m. Dovozne ceste 
obdajajo posamezne cone najmanj iz treh strani kar posledično 
pomeni izgubo manipulacijskega prostora, prostora za gradnjo 
in druge ureditve. S spremembo odloka se zaradi zgoraj na-
vedenega predvidi spremembe gradbenih linij, kar posledično 
pomeni spremembe lokacij predvidenih objektov. Predvidena 
maksimalna gradbena linija se predvidi na oddaljenosti 5–6 m 
od meje cestnega telesa.

Na območju c2 se za potrebe investitorja podjetja ND 
Team d.o.o., Radmirje 46, 3333 Ljubno ob Savinji preveri 
možnost izvedbe posegov skladno z izdelano idejno zasnovo 
št. 05/2012, izdelano v juniju 2012 s strani podjetja GAP, Tatja-
na Bezovšek s.p., Goličnikova 9, 3330 Mozirje in se le-to vključi 
v izdelavo sprememb in dopolnitev.

Zaradi možnosti gradnje objektov že znanih investitorjev 
se preuči dopustne dejavnosti po posameznih območjih in se 
jih v fazi priprave sprememb in dopolnitev odloka korigira tako, 
da bodo ustrezale današnjim oziroma predvidenim potrebam 
tega območja.

Preveriti in preučiti je potrebno tudi širitev ali definicijo 
dodatnega območja za namen gradnje na delu območja med 
območjema c1, c2 in regionalno cesto, kjer so predvidene va-
riantne rešitve ureditve obstoječega potoka in je zemljišče po 
namenski rabi zemljišče namenjeno proizvodnim dejavnostim.

Predvidene spremembe in dopolnitve OLN IPC Loke ne 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem obmo-
čju PUP.

Predvidena javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OLN 
IPC Loke bo potekala v prostorih Občine Ljubno. V času javne 
razgrnitve bo Občina Ljubno organizirala tudi javno obravnavo 
predlaganega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah 
OLN IPC Loke.

4. člen
(območje sprememb OLN)

Območje sprememb OLN se nanaša na vsa zemljišča, ki 
jih ureja Odlok o lokacijskem načrtu IPC Loke (Uradni list RS, 
št. 117/05).

5. člen
(vsebina in oblika sprememb OLN)

Tekstualni del odloka se spremeni v smislu spremembe 
prevladujoče namenske rabe, spremembe maksimalnih grad-
benih linij, spremembe dopustnih dejavnosti in morebitne druge 
spremembe, ki se ugotovijo tekom izdelave OLN IPC Loke.

6. člen
(način pridobitve strokovnih podlag in strokovnih rešitev)

1. Občina Ljubno zaradi posega na poplavno območje 
načrtuje izdelavo posebne strokovne podlage – hidrološko 
hidravlične študije, drugih posebnih strokovnih podlag pa ne 
načrtuje, saj so tovrstne gradnje na območjih znotraj obstoje-
čega OLN IPC Loke dopustne že sedaj.

Pri pripravi strokovnih rešitev odloka se upoštevajo smer-
nice nosilcev urejanja prostora in strokovne podlage.

2. Strokovne rešitve naj temeljijo na usmeritvah hierar-
hično višjih prostorskih aktov ter ostalih strokovnih podlagah, 
morebitnih analizah in razvojnih potrebah Občine Ljubno.
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3. Nosilci urejanja prostora na podlagi 11.a člena ZPNačrt-a 
zagotavljajo strokovne podlage s svojega delovnega področja.

7. člen
(izvedba celovite presoje vplivov na okolje)

V nadaljnjih postopkih bo Občina Ljubno pridobila od 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor odločbo ali je celovita 
presoja vplivov na okolje (CPVO) v postopku priprave spre-
memb OLN-ja potrebna.

8. člen
(roki za pripravo sprememb OLN)

Občina Ljubno bo v skladu z 61.a členom Zakona o pro-
storskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A), 109/12 postopek izdelave OLN-ja nada-
ljevala kot skrajšani postopek sprememb in dopolnitev OLN-ja, 
saj gre za predloge sprememb in dopolnitev OLN-ja, ki ne 
vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na 
rabo sosednjih zemljišč in objektov.

9. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

1. Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP), Direk-

torat za prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Direktorat 

za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Agencija 

RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
Drugi nosilci urejanja prostora:
4. Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob 

Savinji,
2. Smernice nosilcev urejanja prostora še niso bile prido-

bljene v postopku priprave OLN-ja.
3. V prvi točki tega člena navedeni nosilci urejanja prosto-

ra podajo smernice k osnutku OLN-ja. Če se v postopku pripra-
ve OLN-ja izkaže, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih 
nosilcev urejanja prostora, se jih naknadno vključi v postopek.

4. Na podlagi izdelanega predloga OLN-ja, se pridobi 
mnenja nosilcev urejanja prostora.

10. člen
(postopki in roki za pripravo OLN-ja)

1. Pri določitvi postopka priprave OLN-ja se upoštevajo 
določila ZPNačrt ter pojasnila in priporočila MZIP.

2. Upoštevaje zaključene faze dela iz druge točke tega čle-
na, vsebuje priprava OLN-ja naslednje faze in roke izvedbe le-teh:

Aktivnost Predvideni čas izvedbe
Začetek – sklep o pripravi
Priprava osnutka OLN-ja 
in manjkajočih strokovnih 
podlag 30 dni
Pridobivanje smernic 15 dni 
Priprava dopolnjenega osnutka 
OLN-ja 15 dni 
Naznanilo javne razgrnitve 7 dni
Javna razgrnitev 15 dni
Preučitev pripomb iz javne 
razgrnitve

7 dni po zaključku javne 
razgrnitve

Potrditev stališč in seznanitev 
javnosti

10 dni po pripravi stališč  
do pripomb

Izdelava predloga OLN-ja 10 dni po potrditvi stališč 
do pripomb

Potrditev predloga OLN-ja 15 dni po pripravi 
predloga

Sklep MzIP
o potrditvi predloga – mnenje

15 dni po prejemu 
predloga

Sprejem PUP-a na občinskem 
svetu

30 dni po prejemu sklepa 
MZIP

11. člen
(ocena finančnih posledic)

Predvideni stroški priprave Odloka o spremembah in do-
polnitvah Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke (Uradni list 
RS, št. 117/05), znašajo cca 5.000,00 EUR in se zagotovijo 
delno v proračunu Občine Ljubno za leto 2013, delno pa s 
strani pobudnikov za spremembo in dopolnitev odloka. Delež 
sofinanciranja v soglasju s posameznimi pobudniki določi 
Občina Ljubno glede na število pobudnikov sprememb in 
dopolnitev odloka.

Št. 3506-04/2012
Ljubno, dne 10. septembra 2012

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

1444. Sklep o dopustni manjši širitvi območja 
stavbnih zemljišč na parc. št. 745/8 – del 
k.o. Homec

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list 
RS, št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zako-
na o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, 
št. 57/12) je Občinski svet Občine Ljubno na 13. redni seji dne 
18. 10. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

1. člen
Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 29. člena Za-

kona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem 
načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) sprejme Sklep 
o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. 
št. 745/8 – del k.o. Homec. Ugotovljeno je, da predviden 
investitor izpolnjuje zakonske pogoje, zato se dovoli manjša 
širitev stavbnega zemljišča, ki predstavlja zaokrožitev obstoje-
če pozidave. Območje stavbnih zemljišč se širi na predmetnih 
parcelah v velikosti 1.500 m2 za namene lesno predelovalne 
proizvodnje, kot je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni 
del sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-11/2012-5
Ljubno ob Savinji, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

1445. Sklep o dopustni manjši širitvi območja 
stavbnih zemljišč na parc. št. 566/2 in 566/4, 
obe k.o. Šentjanž

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list 
RS, št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zako-
na o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, 
št. 57/12, 109/12) je Občinski svet Občine Ljubno na 17. redni 
seji dne 11. 4. 2013 sprejel naslednji
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S K L E P 

1. člen
Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 29. člena Zakona 

o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrto-
vanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) sprejme Sklep o dopustni 
manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 566/2 in 
566/4, obe k.o. Šentjanž. Ugotovljeno je, da predviden inve-
stitor izpolnjuje zakonske pogoje, zato se dovoli manjša širitev 
stavbnega zemljišča, ki predstavlja zaokrožitev obstoječe pozi-
dave. Območje stavbnih zemljišč se širi na predmetnih parce-
lah v velikosti 1.505 m2 za namene širitve obstoječe storitvene 
dejavnosti – vulkanizerske delavnice, kot je razvidno iz grafične 
priloge, ki je sestavni del sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-10/2012-11
Ljubno ob Savinji, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

1446. Sklep o dopustni manjši širitvi območja 
stavbnih zemljišč na parc. št. 448/3 – del, 450/2 
– del in 450/3, k.o. Ter

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni 
list RS, št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP 
(106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
10, 109/12) je Občinski svet Občine Ljubno na 16. redni seji 
dne 14. 3. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

1. člen
Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 29. člena Za-

kona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem 
načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) sprejme Sklep 
o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. 
št. 448/3 – del, 450/2 – del in 450/3, k.o. Ter. Ugotovljeno je, 
da predviden investitor izpolnjuje zakonske pogoje, zato se 
dovoli manjša širitev stavbnega zemljišča, ki predstavlja za-
okrožitev obstoječe pozidave. Območje stavbnih zemljišč se 
širi na predmetnih parcelah v velikosti 4.960 m2 za namene 
lesno predelovalne proizvodnje, kot je razvidno iz grafične 
priloge, ki je sestavni del sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-08/2012-10
Ljubno ob Savinji, dne 14. marca 2013

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

1447. Sklep o dopustni manjši širitvi območja 
stavbnih zemljišč na parc. št. 756/9 in 756/11, 
k.o. Ter

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list 
RS, št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zako-
na o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 
– popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 10, 
109/12) je Občinski svet Občine Ljubno na 16. redni seji dne 
14. 3. 2013 sprejel naslednji

S K L E P 

1. člen
Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 29. člena Zakona 

o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrto-
vanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) sprejme Sklep o dopustni manjši 
širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 756/9 in 756/11, 
k.o. Ter. Ugotovljeno je, da predviden investitor izpolnjuje za-
konske pogoje, saj širi obstoječo turistično dejavnost (obrtno 
dovoljenje št. 019448/0638/00-45/1995, gradbeno dovoljenje 
št. 35102-57/2003-04-1304, UE Mozirje, 1. 4. 2004), zato se 
dovoli manjša širitev stavbnega zemljišča, ki predstavlja zao-
krožitev obstoječe pozidave. Območje stavbnih zemljišč se širi 
na predmetnih parcelah v velikosti 3.800 m2 za namene širitve 
turistične dejavnosti, kot je razvidno iz grafične priloge, ki je 
sestavni del sklepa. Občina Ljubno je preverila tudi ali investitor 
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 29. člena ZPNačrt-B in 
pridobila pozitivno mnenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
št. 35409-60/2012/5, 11. 12. 2012.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-13/2012-10
Ljubno ob Savinji, dne 14. marca 2013

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

1448. Sklep o dopustni manjši širitvi območja 
stavbnih zemljišč na parc. št. 761/1 – del, 761/3 
– del, 762/6 – del, k.o. Savina

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list 
RS, št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zako-
na o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, 
št. 57/12) je Občinski svet Občine Ljubno na 13. redni seji dne 
18. 10. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

1. člen
Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 29. člena Zakona 

o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrto-
vanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) sprejme Sklep o dopustni manjši 
širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 761/1 – del, 761/3 
– del, 762/6 – del, k.o. Savina. Ugotovljeno je, da predviden 
investitor izpolnjuje zakonske pogoje, zato se dovoli manjša 
širitev stavbnega zemljišča, ki predstavlja zaokrožitev obstoje-
če pozidave. Območje stavbnih zemljišč se širi na predmetnih 
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parcelah v velikosti 1.092 m2 za namene kmetijske dejavnosti, 
kot je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-06/2012-5
Ljubno ob Savinji, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

1449. Sklep o dopustni manjši širitvi območja 
stavbnih zemljišč na parc. št. 889 – del, 878/1 – 
del, 878/2 – del, k.o. Ter

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list 
RS, št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zako-
na o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, 
št. 57/12) je Občinski svet Občine Ljubno na 13. redni seji dne 
18. 10. 2012 sprejel naslednji

S K L E P 

1. člen
Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 29. člena Zakona 

o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrto-
vanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) sprejme Sklep o dopustni manjši 
širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 889 – del, 878/1 – 
del, 878/2 – del, k.o. Ter. Ugotovljeno je, da predviden investitor 
izpolnjuje zakonske pogoje, zato se dovoli manjša širitev stavb-
nega zemljišča, ki predstavlja zaokrožitev obstoječe pozidave. 
Območje stavbnih zemljišč se širi na predmetnih parcelah v 
velikosti 2.280 m2 za namene lesno predelovalne proizvodnje, 
kot je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-07/2012-5
Ljubno ob Savinji, dne 18. oktobra 2012

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

1450. Sklep o dopustni manjši širitvi območja 
stavbnih zemljišč na parc. št. 874/3, k.o. Ter

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list 
RS, št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zako-
na o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS, 
št. 57/12) je Občinski svet Občine Ljubno na 13. redni seji dne 
18. 10. 2012 sprejel naslednji

S K L E P 

1. člen
Občinski svet Občine Ljubno na podlagi 29. člena Zakona 

o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju 

– ZPNačrt-B (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A) sprejme Sklep o dopustni manjši širitvi območja 
stavbnih zemljišč na parc. št. 874/3, k.o. Ter. Ugotovljeno je, da 
predviden investitor izpolnjuje zakonske pogoje, zato se dovoli 
manjša širitev stavbnega zemljišča, ki predstavlja zaokrožitev ob-
stoječe pozidave. Območje stavbnih zemljišč se širi na predmetnih 
parcelah v velikosti 1.700 m2 za namene kmetijske dejavnosti, kot 
je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-09/2012-5
Ljubno ob Savinji, dne 18.oktobra 2012

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.

SLOVENSKE KONJICE

1451. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju 
cene ravnanja z odpadki v Občini Slovenske 
Konjice, določitvi in potrditvi cene za ravnanje 
s komunalnimi odpadki

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice 
(Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
18/10), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni 
list RS, št. 87/12 in 109/12) in 12. člena Odloka o organizaciji 
javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 
25. 4. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrdi Elaborat o 

oblikovanju cene ravnanja z odpadki v Občini Slovenske Konji-
ce, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe 
JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, z 
datumom izdelave marec 2013.

II.
Občinski svet Občine Slovenske Konjice določi in potrdi 

ceno za ravnanje s komunalnimi odpadki navedene v preglednici:

Št. Storitev CENA (€/kg) 
– brez DDV

CENA (€/kg) 
– z DDV

1. Zbiranje komunalnih 
odpadkov – cena storitve

0,1571 0,1705

2. Zbiranje komunalnih 
odpadkov – cena javne 
infrastrukture

0,0164 0,0178

3. Zbiranje BIO odpadkov – 
cena storitve

0,0911 0,0988

4. Zbiranje BIO odpadkov – 
cena javne infrastrukture

0,0095 0,0103

5. Obdelava mešanih 
komunalnih odpadkov – 
cena storitve

0,0690 0,0749

6. Obdelava mešanih 
komunalnih odpadkov – 
cena javne infrastrukture

0,0011 0,0012

7. Obdelava BIO odpadkov 0,0864 0,0937
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Št. Storitev CENA (€/kg) 
– brez DDV

CENA (€/kg) 
– z DDV

8. Odlaganje komunalnih 
(obdelanih) odpadkov – 
cena storitve brez ok. daj.

0,0476 0,0516

9. Odlaganje komunalnih 
(obdelanih) odpadkov – 
cena storitve z ok. daj.

0,0586 0,0636

10. Odlaganje komunalnih 
(obdelanih) odpadkov – 
cena javne infrastrukture

0,0170 0,0184

III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 
2013 dalje.

Št. 354-0008/2013
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

1452. Sklep p potrditvi Elaborata o oblikovanju cene 
odvajanja komunalne odpadne vode v Občini 
Slovenske Konjice, določitvi in potrditvi cene 
za odvajanje komunalne odpadne vode

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice 
(Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
18/10), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni 
list RS, št. 87/12 in 109/12) in 12. člena Odloka o organizaciji 
javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 
25. 4. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrdi Elaborat 

o oblikovanju cene odvajanja komunalne odpadne vode v 
Občini Slovenske Konjice, ki je bil izdelan s strani izvajalca go-
spodarske javne službe JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. 
Slovenske Konjice, z datumom izdelave marec 2013.

II.
Občinski svet Občine Slovenske Konjice določi in potrdi 

ceno za odvajanje komunalne odpadne vode, in znaša:
– Cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 

0,1177 EUR/m3 brez DDV.
– Cena omrežnine DN ≤ 20 znaša 2,4234 EUR/mesečno 

brez DDV (za ostale velikosti vodomerov se preračuna po 
faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
Uradni list RS, št. 87/12).

III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 
2013 dalje.

Št. 354-0009/2013
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

1453. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju 
cene oskrba s pitno vodo v Občini 
Slovenske Konjice, določitvi in potrditvi cene 
za gospodarsko javno službo oskrba s pitno 
vodo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice 
(Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
18/10), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni 
list RS, št. 87/12 in 109/12) in 12. člena Odloka o organizaciji 
javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 23. redni seji dne 
25. 4. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrdi Elaborat o 

oblikovanju cene oskrba s pitno vodo v Občini Slovenske Konji-
ce, ki je bil izdelan s strani izvajalca gospodarske javne službe 
JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, z 
datumom izdelave marec 2013.

II.
Občinski svet Občine Slovenske Konjice določi in potrdi 

ceno za gospodarsko javno službo oskrbo s pitno vodo, in 
sicer:

– Cena vodarine znaša 0,7986 EUR/m3 brez DDV.
– Cena omrežnine DN ≤ 20 znaša 4,3410 EUR/mesečno 

brez DDV (za ostale velikosti vodomerov se preračuna po 
faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
Uradni list RS, št. 87/12).

III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 
2013 dalje.

Št. 355-0003/2013
Slovenske Konjice, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Slovenske Konjice

Miran Gorinšek l.r.

TREBNJE

1454. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje 
za leto 2012

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. 
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 
– ZUJF), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 
št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 
36/11 in 40/12 – ZUJF); 96. in 98. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12), v 
skladu z 18. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, 
št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 
19. redni seji dne 10. 4. 2013 sprejel
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Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Trebnje za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje za 

leto 2012, katerega sestavni del je bilanca prihodkov in odhod-
kov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, z 
izkazom doseženih prejemkov in izdatkov, z ugotovitvijo pre-
sežka oziroma primanjkljaja in njegovim razporejanjem.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2012 

sestavljajo splošni in posebni del.
Splošni del vsebuje prikaz predvidenih in realiziranih pri-

hodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, posebni del pa prikaz predvidenih in reali-
ziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Trebnje 
za leto 2012.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2012 

obsega:

SKUPINA/ 
PODSK. 
KONTOV

OPIS
LETO 2012  

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 12.755.134,86
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 9.538.834,20

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 8.082.083,41

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 7.103.126,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 804.572,45
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 174.384,96
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 1.456.750,79
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI  
OD PREMOŽENJA 342.973,54

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 6.893,40
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 4.952,49
713 PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 66.460,64
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.035.470,72
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 64.644,59
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 0
721 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ  
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 64.644,59

73 PREJETE DONACIJE 
(730+731) 0

730 PREJETE DONACIJE  
IZ DOMAČIH VIROV 0

731 PREJETE DONACIJE  
IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
 (740 + 741) 3.151.656,07

740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.221.050,81

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EU 1.930.605,26

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 13.298.904,25

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 2.226.208,69

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 558.357,45

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 91.139,13

402 IZDATKI ZA BLAGO IN 
STORITVE 1.453.362,87

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 113.349,24

409 REZERVE 10.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 3.895.745,43

410 SUBVENCIJE 77.101,19

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 2.424.378,99

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 
ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 521.303,64

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 872.961,61

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
(420) 5.866.274,31

420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 5.866.274,31

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(430+431+432) 1.310.675,82

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZIČNIM 
OSEBAM, KI NISO 
PRORAČUNSKI UPORABNIKI 1.203.349,81

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 107.326,01

III. PRORAČUNSKI 
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ  
(I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI 
MINUS SKUPAJ ODHODKI) –543.769,39

B. RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0
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75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 0
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 

IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0
443 POVEČANJE NAMENSKEGA 

PREMOŽENJA V JAVNIH 
SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO 
PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV. – V.) 0
C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 392.429,00
50 ZADOLŽEVANJE  392.429,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE  392.429,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 333.650,53
55 ODPLAČILA DOLGA 333.650,53
550 ODPLAČILA DOMAČEGA 

DOLGA 333.650,53
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+ IV.+ VII.- II. -V. – VIII.) –484.990,92

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII. – VIII.) 58.778,47

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+ VII. – VIII.- IX. = -III.) 543.769,39

XII. STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 1.153.980,90

4. člen
Presežek izdatkov nad prejemki za leto 2012 znaša 

484.990,92 EUR in se je pokrival iz splošnega sklada Občine 
Trebnje iz presežkov preteklih let.

5. člen
Sprejme se zaključni račun Rezervnega sklada za leto 

2012, ki obsega

Prihodki 12.294,53
Odhodki 41.239,44
Primanjkljaj –28.944,91
Presežek

Presežek odhodkov nad prihodki Rezervnega sklada za 
leto 2012 znaša –28.944,91 EUR in se je pokrival iz sklada 
proračunske rezerve iz preteklih let.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu sklepu pa se objavita na spletni strani Ob-

čine Trebnje: www.trebnje.si.

Št. 410-35/2013
Trebnje, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUŽEMBERK

1455. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk 
za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.) in 
110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk 
(Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je občinski svet na 21. redni 
seji dne 24. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Žužemberk za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk 

za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 

2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihod-
kov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb 
ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvi-
denih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna 
Občine Žužemberk za leto 2012. Sestavni del zaključnega 
računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan 
prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih pro-
jektov v letu 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 

2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni 
del, posebni del, načrt razvojnih programov in obrazložitve 
se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.

Št. 410-11/2013-7
Žužemberk, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
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KOČEVJE

1456. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za stanovanjsko sosesko »Jezero 
– II. faza«

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10, 
106/10 popr. – ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 51. člena Sta-
tuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 
73/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 
27. redni seji dne 22. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za OPPN)

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana 
Občine Kočevje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, 
dopolnjen v letu 1999 in strokovnih podlag s področja varovanja 
naravne in kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 71/00, 4/10, 
v nadaljevanju besedila tudi: plan) sprejme Občinski podrobni 
prostorski načrt za stanovanjsko sosesko »Jezero – II. faza« 
(v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal Topos, d.o.o., pod 
št. 07/10 – OPPN, v decembru 2012.

(2) Odlok določa:
– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.

2. člen
(vsebina OPPN in njegovih prilog)

(1) OPPN sestavljajo tekstualni del odloka (besedilo odloka), 
grafični del odloka, povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma 
podatkov o prostorski ureditvi ter priloge.

(2) Grafični del odloka vsebuje naslednje karte:
1 Izsek iz kartografskega dela planskega akta Občine 

Kočevje s prikazom lege prostorske ureditve na širšem 
območju, M 1:5000

2 Umestitev območja urejanja:
2.1 Prikaz območja urejanja v širšem prostoru (TTN), 

M 1:10000
2.2 Pregledna situacija (DOF), M 1:10000
3 Vplivi in povezave:
3.1 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji – 

makrolokacija, M 1:10000
3.2 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji – 

mikrolokacija, M 1:2500
4 Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 

(DKN), M 1:1000
5 Prikaz ureditev glede postavitve objektov znotraj 

območja OPPN:
5.1 Ureditvene enote, M 1:1000
5.2 Ureditvena situacija s prerezi, M 1:1000

5.3 Prikaz javnih površin, M 1:1000
6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja 

objektov na gospodarsko javno infrastrukturo  
ter grajeno javno dobro:

6.1 Priključevanje območja OPPN na gospodarsko javno 
infrastrukturo, M 1:1000

6.2 Prikaz energetske, komunalne in ostale infrastrukture 
znotraj območja OPPN, M 1:500

7 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, 
naravnih virov in ohranjanje narave, M 1:1000

8 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo  
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom, M 1:1000

9 Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo:
9.1 Načrt parcelacije, M 1:1000
9.2 Zakoličbena situacija, M 1:1000.

(3) Priloge vsebujejo:

1. Izvleček iz strateškega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve 

prostorskega akta
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
7. Pojasnila v zvezi s strokovnimi podlagami
8. Povzetek za javnost
9. Odločba glede CPVO.

3. člen
(pomen izrazov)

Ureditvena enota: je sklop zemljiških parcel s skupnimi 
značilnostmi glede urbanistično-arhitekturnih pogojev za gra-
dnjo objektov in ostalih ureditev.

Podenota: je sklop zemljiških parcel znotraj posamezne 
ureditvene enote, ki ima predviden še dodatni način oblikovanja.

Zemljiška parcela: je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več 
parcel ali njihovih delov, na katerem stojijo oziroma so pred-
videni objekti in urejene zunanje površine, ki služijo oziroma 
bodo služile objektom.

Površina za gradnjo stavbe: je del zemljiške parcele, ki 
predstavlja omejitveni prostor za gradnjo stavbe in je prikazana 
v grafičnem delu (list 5.2 Ureditvena situacija). Določena je 
z odmiki od parcelnih mej in cestnega sveta, ki zagotavljajo 
gradnjo, redno rabo in vzdrževanje stavbe in zunanjih površin, 
požarno varnost, intervencijo, zaščito pred rušitvami itn.

Gradbena linija: je urbanistični element za reguliranje in 
oblikovanje podobe stanovanjskega območja in je prikazana v 
grafičnem delu (list 5.2 Ureditvena situacija). Določa pozicijo 
objekta ob dostopnih cestah.

Regulacijska linija glavne fasade: je urbanistični element 
za reguliranje in oblikovanje podobe stanovanjskega območja, 
ob upoštevanju značilnosti načrtovanega območja in je prika-
zana v grafičnem delu (list 5.2 Ureditvena situacija). Določa 
kvalitetnejše oblikovanje glavne fasade ob dostopnih cestah 
oziroma fasad, ki so orientirane proti jezeru.

Faktor zazidanosti (FZ) zemljišča: je razmerje med zazidalno 
površino in celotno površino zemljiške parcele, namenjene gradnji.

Faktor izrabe (FI) zemljišča: je razmerje med bruto tlorisno 
površino objekta nad terenom in celotno površino zemljiške par-
cele, namenjene gradnji.

II. OBMOČJE UREJANJA

4. člen
(umestitev območja OPPN v prostor)

(1) Območje OPPN se nahaja severovzhodno od centra 
Kočevja, med Kočevskim jezerom na zahodu in naseljem Šalka 
vas na vzhodu. Vzhodno od območja potekajo občinska cesta JP 
671134 (v nadaljevanju besedila tudi: občinska cesta), regionalna 



Stran 4444 / Št. 37 / 29. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije

cesta RT-917 Kočevje–Željne (v nadaljevanju tudi: Roška cesta) 
in trasa opuščenega železniškega tira.

(2) Predmetni OPPN posega v Ureditveni načrt Jezero 
– I. faza, Uradni list RS, št. 68/04 (v nadaljevanju tudi: Uredi-
tveni načrt) tako, da osrednji del OPPN v večjem delu posega 
v območje ureditvene enote 6 (stanovanjska pozidava), na 
severu pa delno na območje UN Jezero – II. faza.

5. člen
(ureditveno območje OPPN)

(1) Meja območja OPPN na jugovzhodu poteka po gornjem 
robu brežine, na severovzhodu je definirana z objekti rudniške se-
paracije, na zahodu pa z brežino nad jezerom. Na severu in jugu 
območje prehaja v travniške površine, na jugozahodu pa meji na 
rešitve Ureditvenega načrta – ureditveno območje 5 (šport in re-
kreacija). Območje obravnave je nepozidano in je v naravi travnik. 
Osrednji del je raven, teren pada proti jezeru na zahodu in proti 
koridorju opuščenega železniškega tira na vzhodu.

(2) V območje OPPN, ki obsega površino velikosti pri-
bližno 7,6 ha, so vključena naslednja zemljišča oziroma deli 
zemljišč s parc. št.: 551/1, 2111/10, 2167/1, 2235/1, 2235/2, 
2235/11, 2235/15, vse v k.o. 1577 – Kočevje.

6. člen
(posegi izven območja OPPN)

Izven območja urejanja s tem OPPN se izvede novo-
gradnje infrastrukturnih vodov, ki posegajo na dele naslednjih 
zemljišč: prometno omrežje na zemljišča s parc. št. 2167/1, 
2167/2, 2111/10, 551/1, 2235/1, 2235/11, 2235/24, 2235/14, 
2235/15, vse k.o. 1577 – Kočevje; vodovodno omrežje na zemlji-
šča s parc. št. 2235/1 k.o. 1577 – Kočevje; telekomunikacijsko 
omrežje na zemljišča s parc. št. 2167/1, k.o. 1577 – Kočevje; 
elektroenergetski vod na zemljišča s parc. št. 2235/1, k.o. 1577 
– Kočevje; fekalna kanalizacija na zemljišča s parc. št. 2235/1, 
2235/11, 2167/1, vse k.o. 1577 – Kočevje, meteorna kanalizacija 
na zemljišča s parc. št. 633, 645, 648/1, 662, 663, 663/2, 2233, 
2235/1, 2235/2, 2235/3, 2235/11, vse k.o. 1577 – Kočevje.

III. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

7. člen
(prostorske ureditve)

(1) Območje se v glavnem nameni za stanovanjsko gradnjo. 
Stanovanjske hiše ob jezeru se lahko namenijo tudi bivanju v sklo-
pu turistične dejavnosti jezera, kot so npr. apartmaji ipd. Gradnja 
stanovanjskih hiš, ki je predvidena na platoju nad brežino jezera, 
je funkcionalno vezana na interne dostopne ceste. »Pozidan pla-
to« je na vzhodu in zahodu omejen z brežinami, pri čemer se na 
severovzhodu stanovanjske stavbe prilagodijo terenu in se ume-
ščajo na/v brežino, dostopi pa se uredijo z občinske ceste. Zelena 
površina okoli jezera se v širini minimalno 50 m ohranja kot javna 
in je dostopna tako za stanovalce kot za ostale obiskovalce. Ob 
jezeru se ohranjajo obstoječe peš in kolesarske poti ter načrtujejo 
nove, ki se kontinuirano nadaljujejo okoli jezera.

(2) Z OPPN se načrtujejo tudi prostorske ureditve za nemo-
teno izvedbo in rabo načrtovanih stanovanjskih stavb in ostalih 
objektov ter spremljajočih ureditev, in sicer:

– javnih zelenih površin;
– prometnih ureditev znotraj območja (ceste, parkirišča, 

manipulativne površine);
– komunalne in energetske infrastrukture.
(3) Z navezavo prometnic, infrastrukturnih vodov in naprav 

izven območja OPPN se zagotavlja funkcioniranje objektov in 
ureditev, ki so načrtovani v območju OPPN.

8. člen
(ureditvene enote)

(1) Območje urejanja je razdeljeno na pet ureditvenih enot 
(UE1 do UE5), in sicer:

– UE 1 – območje stavb ob jezeru;
– UE 2 – območje stavb v osrednjem delu;
– UE 3 – območje stavb na brežini;

– UE 4 – območje zelenih površin;
– UE 5 – območje infrastrukture.
(2) UE1 – območje stavb ob jezeru vključuje dve podenoti:
– UE1a – južni del;
– UE1b – severni del.

III. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

9. člen
(medsebojni vplivi in povezave s sosednjimi območji)
(1) Lokacija obravnavanega območja je strateško gledano 

izredno zanimiva, saj se nahaja ob razvojni osi predvidene trase 
državne ceste, ob regionalni cesti v bližini centra Kočevja in v nepo-
sredni bližini naravne vrednote (Kočevsko jezero). Na takšni lokaci-
ji, ob urbanemu delu (stanovanjsko območje), ki je dobro dostopno 
in opremljeno z infrastrukturo v bližini pomembnejših prometnic, se 
tudi vzpodbuja intenzivnejši razvoj stanovanjskih območij.

(2) Kočevsko jezero je atraktivna lokacija, ki ponuja izjemne 
možnosti za razvoj turizma ter sorodnih dejavnosti. Prednost 
lokacije je tako bližina naselja (centra) kot tudi oddaljenost od me-
stnega vrveža. Predvidena vsebina bo pripomogla k revitalizaciji 
celotnega območja in ga približala tako domačinom kot turistom.

(3) Območje urejanja s predvideno pozidavo ne bo poslab-
šalo dostopnosti do jezera in ne njegovih naravnih kvalitet, saj se 
z umeščanjem stavb na plato nad brežino jezera ohranja pas kot 
zelena bariera, ki omogoča javnosti dostop do jezera. Z navezavo 
predvidenih peš in kolesarskih poti na obstoječe se obiskovalcu 
omogoča kontinuirana povezava okoli jezera.

(4) S posebnimi oblikovnimi pogoji, ki so predvideni za niz 
stavb ob jezeru, silhueta grajene strukture s strani jezera, ne bo 
degradirala ambientalnih kvalitet območja.

(5) Območje OPPN se izven ureditvenega območja pre-
ko občinske ceste priključuje na regionalno cesto. V primeru, 
da bo zaradi novih ureditev promet na obstoječih prometnicah 
poslabšan, bodo potrebne rekonstrukcije obstoječih odsekov. S 
tem namenom se na trasi obstoječe občinske ceste predvidi tudi 
zadosten koridor.

(6) Predvidena realizacija programov v območju urejanja 
ne bo imela negativnih vplivov na okolje z vidika varstva pred 
požarom, zdravstvenega varstva ter ostalega varstva in zaščite 
okolja. Prostorske ureditve sledijo naravnim danostim v prostoru 
in izhajajo iz obstoječega stanja.

(7) Pri načrtovanju območja se upošteva prisotnost obstoje-
čih dejavnosti in infrastrukture v tem in nekoliko širšem prostoru 
ter tendenca, da se obstoječa grajena struktura zaokroži kot kom-
pleksno stanovanjsko območje s spremljajočo vsebino, vključno s 
turistično ponudbo jezera in njegovega zaledja.

IV. LOKACIJSKI POGOJI IN USMERITVE  
ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO OBJEKTOV

10. člen
(vrste gradenj)

V posameznih ureditvenih enotah so glede na načrtovane 
programe dovoljene gradnje novih objektov, rekonstrukcije objek-
tov, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih, 
vzdrževalna dela v javno korist ter odstranitve objektov. Dovoljene 
so tudi spremembe namembnosti dela ali celotnih objektov znotraj 
dopustnih dejavnosti, določenih s tem odlokom.

11. člen
(vrste objektov)

(1) V posameznih ureditvenih enotah so dovoljene naslednje 
vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov (povzeto po Uredbi o 
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi 
objektov državnega pomena, Uradni list RS, št. 109/11).

V UE 1, UE 2 in UE 3:
1 / Stavbe:
11 / Stanovanjske stavbe:
– 111 Enostanovanjske stavbe,
– 12 Večstanovanjske stavbe:
– (v UE1 in UE2 dovoljeni dve bivalni enoti v eni stanovanjski 

hiši)
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– (v UE3 dovoljenih več bivalnih enot v eni stanovanjski hiši)
12 / Nestanovanjske stavbe:
– 121 Gostinske stavbe,
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nasta-

nitev (apartmaji; dovoljeno več apartmajskih enot v eni stavbi)
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti prometne infrastrukture:
– 211 Ceste.
– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 

in gozdne ceste.
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-

getski vodi.
V UE 4:
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti prometne infrastrukture:
– 211 Ceste.
– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 

in gozdne ceste.
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-

getski vodi.
V UE 5:
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti prometne infrastrukture:
– 211 Ceste.
– 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 

in gozdne ceste.
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-

getski vodi.
24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti 

čas, razen 24121: Marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami.
(2) Poleg stavb iz predhodnih alinej so v vseh zgoraj na-

vedenih UE, če je dovolj razpoložljivega prostora, dovoljene tudi 
gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov po Uredbi o vrstah 
objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), in sicer.

V UE 1
– nezahtevni objekti:

– objekti za lastne potrebe (drvarnica, garaža, stekle-
njak, uta oziroma senčnica, bazen, lopa, utrjene dovozne poti);

– ograje;
– škarpe in podporni zidovi (podporni zidovi le v UE1b);
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, mala čistilna 

naprava);
– začasni objekti.

– enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe;
– pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objek-

ti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in 
oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spre-
mljanje stanja okolja);

– začasni objekti;
– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na pro-

stem, sprehajalna pot);
– urbana oprema (otroško igrišče).

UE 2 in UE 3:
– nezahtevni objekti:

– objekti za lastne potrebe (drvarnica, garaža, stekle-
njak, uta oziroma senčnica, bazen, lopa, utrjene dovozne poti);

– ograje;
– škarpe in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, mala čistilna 

naprava);
– začasni objekti.

– enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe;
– pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objek-

ti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in 
oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spre-
mljanje stanja okolja);

– začasni objekti;
– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na pro-

stem, sprehajalna pot);
– urbana oprema (otroško igrišče).

UE 4:
– nezahtevni objekti:

– objekti za lastne potrebe (uta oziroma senčnica, utr-
jene dovozne poti);

– ograje;
– škarpe in podporni zidov; le na površinah, ki niso 

orientirane proti jezeru;
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, kolesarska 

steza, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, objekti za 
vodne infrastrukture);

– začasni objekti (kiosk ali tipski zabojnik);
– spominska obeležja.

– enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (utrjena dvorišča);
– pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti – 

razen: cestni silos; pomožni energetski objekti – razen: priključni 
plinovod, etažni plinski priključek, tipski zabojnik za skladiščenje 
jeklenk za UNP, telekomunikacijske antene in oddajniki; pomožni 
komunalni objekti);

– začasni objekti: (odprti sezonski gostinski vrt, oder z 
nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, začasna tribuna);

– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo na pro-
stem, sprehajalna pot, trimska steza);

– spominska obeležja;
– urbana oprema (transparent, skulptura, večnamenski 

kiosk oziroma tipski zabojnik, vodnjak ali okrasni bazen, otroško 
igrišče, obešanka na drogu, objekt za oglaševanje).

UE5
– nezahtevni objekti:

– objekti za lastne potrebe (utrjene dovozne poti);
– ograje;
– škarpe in podporni zidovi;
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik, mala čistilna 

naprava);
– začasni objekti (kiosk ali tipski zabojnik).

– enostavni objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objek-

ti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in 
oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spre-
mljanje stanja okolja);

– vadbeni objekti (sprehajalna pot).

12. člen
(vrste dejavnosti)

(1) Obravnavano območje je namenjeno v glavnem za bi-
vanje. Niz stavb ob jezeru (UE1) se lahko načrtuje tudi kot apart-
majske enote v povezavi z ostalo turistično ponudbo okoli jezera. 
Glede na razvoj dejavnosti širšega območja, vezanih na turizem, 
se glede na potrebe lahko tudi pozidava v UE2 in UE3 nameni za 
apartmaje. V stavbah se klet in/ali pritličje nameni za dejavnosti, 
in sicer tako, da je pretežni del stavbe namenjen bivanju, za de-
javnost pa se ob zagotavljanju potrebnih površin za parkiranje in 
manipulacijo nameni do polovice celotne stavbe. Pri opravljanju 
dejavnosti ne sme priti do bistveno povečanih negativnih vplivov 
na bivanje in bivalno okolje (povečane stopnje hrupa in drugih 
emisij itn.) glede na obstoječe obremenitve.

(2) V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so v stavbah poleg bivanja 
dovoljene naslednje dejavnosti:

C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
– 10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin.
J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem 

povezane dejavnosti,
– 63 Druge informacijske dejavnosti.
K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAV-

NOSTI, razen dejavnosti 75 Veterinarstvo.
N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
P) IZOBRAŽEVANJE
Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
– 86 Zdravstvo (vse razen 86.1 Bolnišnična zdravstvena 

dejavnost),
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve.
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R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DE-
JAVNOSTI

– 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti,
– 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas (vse razen 

93.291 Dejavnost marin in 93.292 Dejavnost smučarskih centrov).
S) DRUGE DEJAVNOSTI
– 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,
– 96 Druge storitvene dejavnosti (razen 96.03 Pogrebna 

dejavnost).
T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM 

HIŠNIM OSEBJEM;
PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO.

13. člen
(Vrste ureditev)

V območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:
– hortikulturne ureditve (kot je npr. ureditev cvetličnjakov, 

zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja zunanjih teras – platojev, 

pešpoti, zunanjih stopnic ipd.).

14. člen
(zemljiške parcele)

(1) V UE1, UE2 in UE3 so zemljiške parcele določene 
tako, da omogočajo gradnjo, nemoteno uporabo in vzdrževa-
nje stanovanjskih in drugih objektov ter zagotavljanje požarne 
varnosti, vključno z zagotavljanjem manipulativnih površin, par-
kirišč, zelenic ter dostopov z javne ceste.

(2) Velikosti zemljiških parcel v posameznih ureditvenih 
enotah so določene v grafičnem delu (list 9.1 Načrt parcel). 
Najmanjša dovoljena zemljiška parcela za gradnjo prostosto-
ječe stavbe meri 500 m2.

15. člen
(površina za gradnjo stavbe)

(1) Površina za gradnjo stavbe je prikazana za posa-
mezno zemljiško parcelo ter prilagojena mejnim pogojem v 
posamezni ureditveni enoti: od parcelne meje najmanj 4 m, 
od cestnega sveta najmanj 6 m v UE1 in UE2, v UE3 pa od 
cestnega sveta najmanj 10 m.

(2) V UE1 in UE2 je na površini za gradnjo stavbe dovo-
ljena ena stanovanjska stavba, v UE3 pa več stanovanjskih 
enot, če so le-te povezane s skupno kletno etažo. V primeru, 
da se v UE3 enote obravnavajo ločeno, se posamezne stavbe 
umeščajo na zemljiško parcelo glede na novo opredeljene 
površine za gradnjo stavb, skladno z že opredeljeno površino 
ter s prvim odstavkom tega člena.

(3) Na površini za gradnjo stavbe je poleg stavbe dovolje-
na tudi gradnja gradbeno-inženirskih objektov, nezahtevnih in 
enostavnih objektov ter spremljajoče zunanje ureditve (manipu-
lativne površine, parkirišče, zelenice, brežine ipd.). Funkcionalni 
elementi stavbe (nadstreški, balkoni, loggie, nastopne stopnice, 
vhodi, vetrolovi in podobno) lahko presegajo površino za gradnjo 
stavbe, nezahtevni in enostavni objekti so lahko umeščeni tudi 
izven površino za gradnjo stavbe. Razen V UE1a, kjer nadstrešek 
za avtomobile lahko presega površino za gradnjo stavbe le proti 
dostopni cesti na način, da s strani jezera ni viden.

16. člen
(gradbena linija)

Gradbena linija je definirana vzdolž interne dostopne ce-
ste in je prikazana v grafičnem delu (list 5.1. Ureditvena situa-
cija). Je črta, na katero morajo biti z enim robom ali delom fa-
sade postavljene stavbe (osnovna enota tlorisa). Funkcionalni 
elementi stavbe (nadstreški, balkoni, loggie, nastopne stopnice, 
vhodi, vetrolovi in podobno) in nadstrešek za avtomobile lahko 
presegajo gradbeno linijo.

17. člen
(rušitve objektov)

V primeru gradnje novega objekta na delu zemljišča s parc.
št. 2235/2 k.o. 1577 – Kočevje, se obstoječi objekt odstrani.

18. člen
(splošno določilo za umestitev stavb)

Prikaz umestitve in dimenzije stavb v grafičnem delu (list 5.1. 
Ureditvena situacija) je zgolj informativna glede na poenotenost 
ter optimalno rešitev celotnega območja. Pri nadaljnjem projekti-
ranju stavb so za investitorja obvezujoči lokacijski pogoji in usme-
ritve za projektiranje in gradnjo ter vsi ostali pogoji iz tega odloka.

19. člen
(pogoji za stavbe v UE1)

(1) Območje stavb ob jezeru (UE1) se nahaja na zahodu 
nad brežino jezera in je razdeljeno na dve podenoti: UE1a 
– južni del in UE1b – severni del. Zaradi izpostavljenosti in 
atraktivnosti lokacije se posebna pozornost posveti zunanjim 
ureditvam in oblikovanju fasad, ki so orientirane proti jezeru, 
pri čemer se upoštevajo krajinske značilnosti tega prostora.

(2) Za niz stavb v podenoti UE1a je investitor pred izdajo 
gradbenega dovoljenja prve stavbe dolžan poenotiti urbani-
stično-arhitekturne pogoje ter pogoje za oblikovanje stavb, 
skladno z določili tega člena, z namenom poenotenosti niza 
ter zagotavljanja kvalitetnih pogledov, predvsem s strani jezera. 
Usklajeno naj bo tudi oblikovanje niza stavb v UE1b na način, 
da so kvalitetni elementi oblikovanja prvega objekta osnova za 
oblikovanje ostalih objektov.

(3) Pogoji za gradnjo stavb
Tipologija:
– Definirana je kot prostostoječa grajena struktura kvadra-

tne ali pravokotne oblike. Oblika tlorisa je lahko poljubno raz-
gibana z izzidki, dodajanjem prizidkov, npr. v »U« ali »L« ipd.

Velikost in zmogljivost:
– Horizontalni gabarit stavbe: je poljuben v razmerju stra-

nic od 1:1–1:1,5. Izzidki, prizidki ne smejo presegati tretjine 
volumna osnovne enote.

– Vertikalni gabarit UE1a: do največ K+P+M ali K+P+1 (v 
primeru enokapne strehe), pri čemer je klet v celoti vkopana. 
Maksimalna etažna višina je 3,20 m.

– Vertikalni gabarit UE1b: do največ K+P+M ali K+P+1 (v 
primeru enokapne strehe), pri čemer je klet v celoti ali delno 
vkopana. Pri delno vkopani kleti je ena stranica kleti lahko vidna 
tudi v celoti, pri čemer je nasprotna stranica v celoti vkopana. 
Maksimalna etažna višina je 3,20 m.

Oblikovanje zunanje podobe:
– Konstrukcija: dovoljene so vse vrste konstrukcij.
– Streha: osnovna streha je lahko enokapna z naklonom 

10º–35º ali dvokapna (simetrična ali asimetrična) z naklonom 
strešin od 30º–45º. V primeru dvokapne asimetrične strehe je 
strmejši naklon lahko tudi do 60°. Smer slemena je poljubna in 
odvisna od zasnove stavbe oziroma vzporedna z daljšo stranico. 
V detajlih je dovoljena kombinacija z ravno streho, vendar le-ta ne 
sme predstavljati več kot ½ površine celotne strešine. Možnost 
frčad (trapezne niso dovoljene), čopi niso dovoljeni. Na enokapnih 
strehah frčade niso dovoljene. Na strehah je dovoljeno postavljati 
sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob 
upoštevanju vpliva na podobo naselja. Na stran proti jezeru se 
sončni zbiralniki ne smejo postavljati. Na nadstreških za avtomo-
bile je dovoljena ravna streha.

– Kolenčni zid: do največ 1,20 m.
– Kritina: dovoljeni so temnejši toni v sivi ali opečno rdeči 

ali temno rjavi barvi. Prepovedana je uporaba svetlečih in ble-
ščečih materialov.

– Fasada: oblikovanje fasade naj bo čim bolj enostavno 
(členjenje in drobljenje fasade ni dovoljeno) z uporabo naravnih 
materialov (les, kamen itn.) v kombinaciji s steklom na način, 
da se doseže oblikovno in funkcionalno kvalitetna arhitektura. 
Dopustno pa je tudi uvajanje sodobnih materialov in oblikovnih 
pristopov. Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar je možna upo-
raba širokega spektra. Uporaba flourescentnih barv ni dovoljena.

Lega na zemljišču:
– Lega: je definirana kjerkoli znotraj površine za gradnjo 

stavbe ob upoštevanju gradbene linije.
– Kota pritličja: se prilagodi niveleti dostopne ceste, pri 

čemer kota pritličja ne sme biti višja od 0,50 m nad koto ure-
jenega terena.
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– Dostopi na parcelo v UE1a: so definirani z dostopne in-
terne ceste. Dostopi se izvedejo glede na končno organizacijo 
objekta(ov) na parceli.

– Dostopi na parcelo v UE1b: so definirani z občinske 
ceste. Dostopi se izvedejo glede na končno organizacijo 
objekta(ov) na parceli.

Zunanja ureditev:
– Okolica hiše se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi, gr-

movnicami) in uredi glede na potrebe posameznika. Parkirne in 
manipulativne površine se uredijo ob dostopni cesti.

– Možna je poljubna ureditev parkirnih, manipulativnih in 
zelenih površin, in sicer odvisno od potreb in razpoložljivega 
prostora na parceli.

Zemljiška parcela:
– Velikost zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu 

(list 9.1 Načrt parcel).
Izraba parcele:
– Faktor zazidave (FZ) v UE1a: do 0,40; Fi (faktor izrabe): do 

0,75 pri čemer mora pozidanost parcele zagotavljati vso potrebno 
manipulacijo ter zadostno število parkirnih mest.

– Faktor zazidave (FZ) v UE1b: do 0,50; Fi (faktor izrabe): do 
0,75 pri čemer mora pozidanost parcele zagotavljati vso potrebno 
manipulacijo ter zadostno število parkirnih mest.

20. člen
(pogoji za stavbe v UE2)

(1) Območje stavb v osrednjem delu (UE2) se nahaja na 
platoju med interno dostopno cesto ter brežino. Pri oblikovanju 
posameznih enot je priporočljiva oblikovna poenotenost streh, 
fasad. Kvalitetni elementi oblikovanja prvega objekta v nizu naj 
bodo osnova za oblikovanje ostalih objektov, ob upoštevanju 
določb tega člena.

(2) Pogoji za gradnjo stavb:
Tipologija:
– Definirana je kot prostostoječa grajena pravokotne obli-

ke. Oblika tlorisa je lahko poljubno razgibana z izzidki, dodaja-
njem prizidkov, npr. v »U« ali »L« ipd.

Velikost in zmogljivost:
– Horizontalni gabarit stavbe: je poljuben, pri čemer je širi-

na stavbe dovoljen v razmerju stranic od 1:1,2 do 1:2,0. Izzidki, 
prizidki ne smejo presegati tretjine volumna osnovne enote.

– Vertikalni gabarit: do največ K+P+M ali K+P+1 (v prime-
ru enokapne strehe), pri čemer mora biti klet v celoti vkopana. 
Maksimalna etažna višina je 3,20 m.

Oblikovanje zunanje podobe:
– Konstrukcija: dovoljene so vse vrste konstrukcij.
– Streha: osnovna streha je lahko enokapna z naklonom 

10º–35º ali dvokapna (simetrična ali asimetrična) z naklonom 
strešin od 30º–45º. V primeru dvokapne asimetrične strehe je 
strmejši naklon lahko tudi do 60°. Smer slemena je poljubna in 
odvisna od zasnove stavbe oziroma vzporedna z daljšo stranico. 
V detajlih je dovoljena kombininacija z ravno streho, vendar le-ta 
ne sme predstavljati več kot ½ površine celotne strešine. Možnost 
frčad (trapezne niso dovoljene), čopi niso dovoljeni. Na enokapnih 
strehah frčade niso dovoljene. Na strehah je dovoljeno postavljati 
sončne zbiralnike, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob 
upoštevanju vpliva na podobo naselja. Na nadstreških za avto-
mobile je dovoljena ravna streha.

– Kolenčni zid: do največ 1,40 m.
– Kritina: dovoljeni so temnejši toni v sivi ali opečno rdeči 

ali temno rjavi barvi. Prepovedana je uporaba svetlečih in ble-
ščečih materialov.

– Fasada: pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba 
sodobnih materialov v kombinaciji s steklom na način, da se 
doseže oblikovno in funkcionalno kvalitetna arhitektura. Barve 
naj bodo umirjenih tonov, vendar je možna uporaba širokega 
spektra. Uporaba flouroscentnih barv ni dovoljena.

Lega na zemljišču:
– Lega: je definirana s površino za gradnjo stavbe.
– Kota pritličja: se prilagodi niveleti dostopne ceste, pri 

čemer kota pritličja ne sme biti višja od 0,50 m nad koto ure-
jenega terena.

– Dostopi na parcelo: so definirani z interne dostopne 
ceste in z njenega kraka. Dostopi se izvedejo glede na končno 
organizacijo objekta(ov) na parceli.

Zunanja ureditev:
– Okolica se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi, grmov-

nicami) in uredi glede na potrebe posameznika, uredijo se tudi 
parkirne in manipulativne površine.

Zemljiška parcela:
– Velikost zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu 

(list 9.1 Načrt parcel).
– Fz (faktor zazidanosti): do 0,50; Fi (faktor izrabe): do 0,75.

21. člen
(pogoji za stavbe v UE3)

(1) Območje za gradnjo stavb na brežini (UE3) se nahaja 
na severovzhodu območja in predvideva gradnjo individualnih 
stavb, ki so postavljene na/v brežino. Pri postavitvi in obliko-
vanju posameznih enot je potrebno zagotoviti poenotenost 
osnovnih gabaritov, streh, fasad. Kvalitetni elementi oblikovanja 
prvega objekta naj bodo osnova za oblikovanje ostalih objektov, 
ob upoštevanju določb tega člena.

(2) Pogoji za gradnjo stavb:
Tipologija:
– Definirana je kot prostostoječa enota ali več enot, ki so 

na nivoju pritličja lahko povezane s kletno etažo Umeščenost 
posamezne enote mora biti prilagojena obstoječemu terenu na 
način, da ne izstopa iz niza. Med enotami je na nivoju platoja ozi-
roma na nivoju pritličja dovoljena izvedba atrijev kot funkcionalna 
dopolnitev stanovanj. Oblika posamezne enote je lahko poljubno 
razgibana z izzidki, dodajanjem manjših prizidkov, z zamiki.

Velikost in zmogljivost:
– Horizontalni gabarit: kletna etaža je dovoljena znotraj po-

vršine za gradnjo stavbe, ki je razvidna iz grafičnega dela (list 5.1 
Ureditvena situacija). Tlorisni gabarit posamezne enote je kvadra-
tne oziroma pravokotne oblike z razmerjem stranic 1:1–1:2,0, iz-
zidki, prizidki ne smejo presegati tretjine volumna osnovne enote. 
Klet, ki je v celoti vkopana lahko posega izven površine za gradnjo 
stavb in sicer z odmikom minimalno 2 m od parcelne meje.

– Vertikalni gabarit: do največ K+P+M ali K+P+1 (v prime-
ru enokapne strehe), pri čemer je klet delno vkopana. Lahko je 
več kletnih etaž, ki pa morajo biti, razen prve, v celoti vkopane. 
Maksimalna etažna višina je 3,20 m.

– Konstrukcija: vse vrste konstrukcij.
– Streha: osnovna streha je lahko enokapna z naklonom 

10º–35º ali dvokapna (simetrična ali asimetrična) z naklonom 
strešin od 30º–45 º. V primeru dvokapne asimetrične strehe je 
strmejši naklon lahko tudi do 60°. Smer slemena je poljubna 
in odvisna od zasnove stavbe oziroma vzporedna z daljšo 
stranico. V detajlih je dovoljena kombininacija z ravno streho. 
Možnost frčad (trapezne niso dovoljene), čopi niso dovoljeni. 
Na enokapnih strehah frčade niso dovoljene. Na strehah je 
dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, vendar naj bodo po-
stavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja.

– Kolenčni zid: do 1,40 m.
– Kritina: odvisna od konstrukcije strehe. Dovoljena je 

v sivi ali v opečni ali temno rjavi barvi in ne sme biti trajno 
bleščeča. Kritina dozidav mora biti usklajena (enaka) s kritino 
osnovnega objekta.

– Fasada: pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba so-
dobnih različnih materialov (les, kamen, omet itn.) v kombina-
ciji s steklom na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno 
kvalitetna arhitektura. Barve naj bodo umirjenih tonov, vendar je 
možna uporaba širokega spektra. Uporaba flouroscentnih barv ni 
dovoljena. Detajli so lahko poudarjeni z močnejšimi odtenki.

Lega na zemljišču:
– Lega: je definirana s površino za gradnjo stavbe.
– Oddaljenost med posameznimi enotami: minimalno 

8 m med osnovnimi enotami tako, da se zagotovijo pogoji za 
preprečitev negativnih vplivov med enotami (požar, osvetlitev, 
vibracije, svetlobni in zvočni učinki).

– Dostopi na parcelo: so definirani z občinske ceste na 
nivo kleti, izvedejo se glede na končno organizacijo stavb na 
parceli in so lahko skupni za več enot. Z zahodne strani je 
dostop predviden na nivo pritličja.

– Kota pritličja: ja največ 0,50 m nad urejenim terenom. V 
primeru, da je kletna etaža hkrati tudi podporna konstrukcija pri 
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premagovanju višinskih razlik med platoji, lahko le-ta poseže izven 
površine za postavitev stavbe.

Zunanja ureditev:
– Okolica se zazeleni (zatravi, zasadi z drevesi, grmovnicami 

itn.) v kombinaciji s tlakovanimi površinami oziroma uredi tako, 
da omogoča kvalitetno bivalno okolje z upoštevanjem širšega 
koncepta krajinske ureditve soseske.

– Možna je poljubna ureditev parkirnih, manipulativnih in ze-
lenih površin, in sicer odvisno od potreb in razpoložljivega prostora 
na parceli. Parkiranje se lahko uredi tudi v kletni etaži objekta.

Zemljiška parcela:
– Velikost zemljiške parcele je definirana v grafičnem delu 

(list 9.1 Načrt parcel).
– Fz (faktor zazidanosti): do 0,50; Fi (faktor izrabe): do 1,00.

22. člen
(pogoji za nezahtevne in enostavne objekte)

(1) Za določitev velikosti in zmogljivosti ter oblikovanja ne-
zahtevnih in enostavnih objektov na območju urejanja se upora-
bljajo določila predpisov o vrstah objektov glede na zahtevnost in 
smiselno določila veljavnega prostorskega akta o nezahtevnih in 
enostavnih objektih.

(2) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavijo tudi 
izven površine za gradnjo stavbe z upoštevanjem sledečih odmi-
kov od parcelne meje:

– objekti za lastne potrebe: najmanj 1,5 m, razen rezervo-
arja za utekočinjeni naftni plin, ki mora biti odmaknjen glede na 
predpise, ki urejajo področje naprav za vnetljive tekočine in pline;

– ograje, škarpe in podporni zidovi: najmanj 0,5 m, ob pi-
snem soglasju soseda je lahko odmik tudi manjši oziroma se jih 
postavi na posestno mejo;

– pomožni infrastrukturni objekti, urbana oprema, vadbeni 
objekti: najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju soseda je lahko odmik 
tudi manjši oziroma se jih postavi na posestno mejo;

– spominska obeležja, objekti za oglaševanje: najmanj 
1,5 m, ob pisnem soglasju soseda je lahko odmik tudi manjši 
oziroma se jih postavi na posestno mejo.

(3) Pri oblikovanju nezahtevnih in enostavnih objektov je 
potrebno upoštevati sledeče:

– vsi nezahtevni in enostavni objekti, ki so umeščeni na par-
celo tako, da so izpostavljeni s strani jezera, morajo biti oblikovani 
skladno s krajinskimi značilnostmi prostora v podrejenem položaju 
z, pri uporabi materialov, kjer je to mogoče, pa naj prevladuje les;

– višinske razlike v UE1a na strani jezera se lahko rešujejo 
le z ozelenjenimi brežinami, v UE1b so lahko podporni zidovi in 
škarpe v kamniti izvedbi in ozelenjeni, v ostalih ureditvenih enotah 
pa so lahko v betonski ali kamniti izvedbi;

– ograje, ki so orientirane proti jezeru, morajo biti lesene ali 
ozelenjene;

– nadstreški za avtomobile naj bodo čim bolj izvedeni na 
čim bolj enostaven način, priporočajo se v leseni izvedbi z ravno 
ali enokapno streho.

23. člen
(usmeritve za ureditev zelenih površin, brežin  

in podpornih zidov)
(1) Zelene površine v območju urejanja sestavljajo zelene 

površine (UE4), drevoredi ob javnih površinah ter brežine in zele-
nice v sklopu posameznih zemljiških parcel.

(2) Območje zelenih površin (UE4) je namenjeno celotni 
soseski za počitek stanovalcev ter za ureditev otroških igrišč. 
Zelene površine so med seboj povezane s peš (sprehajalno) 
potjo, ki med seboj povezuje posamezne stanovanjske sklope 
in se naveže na pešpoti širšega območja. Obstoječa pešpot na 
zahodnem delu območja se nadomesti z novo peš in kolesarsko 
povezavo, ki poteka nad brežino pod grajenim nizom. Ob poteh, 
ki se bodisi gramozirajo, tlakujejo ali asfaltirajo, se postavi urbana 
oprema; namesti klopi, koše za smeti in cvetlična korita. Celotno 
območje se uredi tudi s primerno urbano opremo.

(3) Zasaditve drevesne vegetacije ob javnih površinah po-
udarjajo glavne smeri v prostoru, hkrati pa imajo funkcijo zelene 
bariere med stanovanjskim območjem in okolico, pri čemer se 
uporablja ena vrsta dreves. Avtohtono drevesno vegetacijo se 

izbira v skladu z želenim učinkom ter namenom zasaditve in pri 
tem upošteva vegetacijsko podobo v okolici.

(4) Zelenice, ki pripadajo ureditvam znotraj zemljiških 
parcel posameznih stanovanjskih sklopov, se zatravi oziroma 
hortikulturno uredi ter redno vzdržuje. Pri ozelenitvah se pra-
viloma uporablja avtohtone vrste drevnine. Neavtohtone vrste 
se uporabijo, če je drevnina namenjena inženirsko biološki 
ozelenitvi brežin ali zaradi drugih tehničnih pogojev.

(5) Za organizacijo zemljiških parcel in ostalih površin 
bodo predvsem v območju UE3 potrebne delne izravnave tere-
na z nasipavanjem oziroma preoblikovanjem terena. Preobliko-
vanje terena ter premostitev višinskih razlik mora biti izvedeno 
z blagimi in ozelenjenimi brežinami, ki se lahko urejajo tudi 
kaskadno z vmesnimi zazelenitvami. Dovoljeni so tudi podporni 
zidovi v kamniti ali betonski izvedbi. V primeru izvedbe opornih 
zidov se ti ozelenijo s popenjalkami ali sorodnimi rastlinami, 
razen v UE1a, kjer podporni zidovi niso dovoljeni in se višinske 
razlike premoščajo le z ozelenjenimi brežinami.

24. člen
(usmeritve za ureditev javnih površin)

(1) Javne površine v območju urejanja so prikazane v 
grafičnem delu (list št. 5.3 Prikaz javnih površin). Kot javne po-
vršine sta opredeljeni območji: območje zelenih površin (UE4) 
in območje za gradnjo infrastrukture (UE5).

(2) UE5 se nameni za gradnjo prometnic ter komunalne 
in energetske infrastrukture, ureditev ekoloških otokov, posta-
vitev trafopostaj in drugih infrastrukturnih objektov. Znotraj UE4 
se predvidi zatravitev površin, zasaditev dreves in grmičevja, 
umestitev igral za otroke, ureditev manjših površin za šport in 
rekreacijo ter prosti čas (sprehajalna pot, trim in kolesarska 
steza itn) in postavitev urbane opreme.

(3) Komunalna in ostala infrastruktura poteka pretežno 
v koridorju prometnih površin. V sklopu prometnic se uredijo 
hodniki za pešce, namestijo luči za javno razsvetljavo, koši za 
smeti ipd. Urbana oprema območja (svetilke, tlakovanje) mora 
biti sodobno oblikovana in poenotena z elementi drobne urbane 
opreme (klopi, koši za smeti, ograje, konfini, stojala za kolesa, 
označevalne table) in z arhitekturnim oblikovanjem območja. 
Pri oblikovanju drobne urbane opreme je treba zagotoviti poe-
notenje v materialih in barvah.

(4) Infrastruktura (ceste, pešpoti itn) se prenese v upra-
vljanje občine, kar pomeni, da bo infrastruktura znotraj območja 
OPPN v javni uporabi in dostopna vsem.

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

JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

25. člen
(pogoji za izvedbo prometnega omrežja)

(1) Navezava območja OPPN je predvidena z južne smeri 
preko občinske ceste JP 671134 (v nadaljevanju besedila tudi: 
občinska cesta), ki se v km 0,970, levo v smeri stacionaže, 
priključuje na regionalno cesto RT-917, odsek Kočevje–Željne 
(v nadaljevanju besedila tudi: regionalna cesta).

(2) Na jugu območja je z občinske ceste predviden odcep 
interne dostopne ceste ter njenega kraka, ki poteka naprej proti 
severu območja in napaja stavbe na zgornjem platoju v UE1a in v 
UE2. Stavbe, v UE1b ter stavbe v UE3 (zasnovane na brežinah), 
se napajajo neposredno z občinske ceste. Glede potrebe predvi-
denih rešitev in posledično faznosti realizacije se na trasi občinske 
ceste določi koridor za njeno možno rekonstrukcijo.

(3) Prometne razmere na obstoječi cestni mreži se zaradi 
vpliva prometa v oziroma iz stanovanjskega območja ne bodo 
bistveno poslabšale. Kolikor bo na obstoječi cestni mreži in po-
sledično na priključku občinske ceste na regionalno cesto (izven 
območja OPPN) prihajalo do poslabšanja prometnih razmer, je 
investitor dolžan zagotoviti prometno preveritev, ki bo prikazala 
vpliv stanovanjske soseske na prometne razmere na obstoječih 
cestah v času prometnih konic na takratno stanje in na stanje v 
dolgoročnem obdobju (20 let). V primeru, da bo promet v oziroma 
iz stanovanjske soseske bistveno poslabševal prometne razmere 
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na regionalni cesti in posledično na priključku z občinsko cesto, je 
potrebno predvideti ustrezne ukrepe na obstoječi cestni mreži. 
Le-ti morajo zagotavljali ustrezno prometno pretočnost. Ukrepi 
morajo biti skladni s pogoji upravljavca posamezne ceste. K 
prometni preveritvi je potrebno pridobiti soglasje upravljavca 
regionalne ceste. Vsi stroški, povezani z izvedbo morebitno 
potrebnih ukrepov na obstoječi cestni mreži, ki bodo sledili iz 
povečanih prometnih obremenitev zaradi obratovanja stano-
vanjske soseske, bremenijo investitorja.

(4) Predvideno cestno omrežje znotraj območja urejanja 
(interna dostopna cesta) je zasnovano z dvosmernimi cestami, 
ki omogočajo dostope do predvidenih gradbenih parcel. Prečni 
profil notranjih cest znaša:

– cesta (primarna): 7,60 m, tj. širina vozišča 2 x 2,50 m, 
hodnik za pešce širine 1,60 m ter bankini širine 2 x 0,50 m,

– cesta (sekundarni krak): 5,50 m, tj. širina vozišča 2 x 
2,25 m ter bankini širine 2 x 0,50 m.

(5) Ceste se asfaltirajo ter se niveletno prilagodijo zahte-
vam manipulacije in sedanjim dostopom do objektov. Računska 
hitrost notranjih cest je 40 km/h. Cestišče vseh cest se dimen-
zionira na maksimalno obremenitev, to je osno nosilnost 25 t.

(6) Ceste v območju urejanja imajo istočasno funkcijo 
požarnih poti.

(7) Parkirne površine se zagotovijo znotraj posameznih 
zemljiških parcel, odvisno od tipa stanovanjske stavbe, in sicer 
za enostanovanjske stavbe: 2 PM/stanovanje, za dvostano-
vanjske stavbe: 1,5 PM/stanovanje. V primeru da se ob bivanju 
organizira še dejavnost je, glede na predvideno vsebino, po-
trebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest. Parkirišča se 
lahko nadkrijejo z nadstrešnicami.

(8) Pešpromet je ločen z deniveliranim hodnikom za pe-
šce. Načrtovan je ob primarni interni dostopni cesti (enostran-
ski). Pešpromet se odvija tudi po načrtovani pešpoti, ki poteka 
po zahodnem robu soseske v zelenih površinah in se izteče na 
hodnik za pešce oziroma se nadaljuje proti jezeru.

(9) Kolesarski promet je speljan skozi območje in po in-
terni cesti poteka po cestišču, v osrednjem delu se odcepi proti 
jezeru in poteka naprej ob zahodnem robu grajene strukture, 
kjer je skupaj s pešpotjo predvidena tudi kolesarska steza. 
Koridor za kolesarsko stezo se predvidi tudi ob občinski stezi.

(10) Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi cest je potreb-
no upoštevati zakonodajo s področja cestogradnje.

(11) Vzorec zasaditve površin ob cesti je treba prilagoditi 
pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključe-
vanja, namestitve prometne signalizacije in opreme. Zasaditev 
v območju komunalnih vodov znotraj cestnega telesa ni dovo-
ljena. Ograje, oporni zidovi in živice se lahko postavijo 0,5 m 
od roba cestnega telesa.

(12) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki 
bodo omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcio-
nalno ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno urbano opremo 
in talno in vertikalno prometno signalizacijo (nesvetlobno, sve-
tlobno) in opremo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji in 
prometni opremi na javnih cestah.

(13) Razsvetljava mora izpolnjevati zahteve zastrtosti 
bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi 
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Pri ureditvi 
cestne razsvetljave in osvetlitve križišč je potrebno upoštevati 
Priporočila SDR-Cestna razsvetljava PR 5/2000 (Slovensko 
društvo za razsvetljavo, Maribor 2000).

26. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje  

in priključevanje)
(1) Objekti morajo biti priključeni na komunalno in ener-

getsko infrastrukturno omrežje, priključitev se izvede skladno s 
pogoji upravljavcev komunalnih in energetskih vodov in naprav. 
Vsi primarni vodi infrastrukturnega omrežja potekajo v koridorju 
javnih površin.

(2) Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in 
objektov v fazi projektiranja, če se s tem zagotovi ustreznejša 
oskrba in racionalnejša izraba prostora. Gradnja vodov in naprav 
komunalne in energetske infrastrukture mora potekati usklajeno 
z gradnjo objektov znotraj posamezne ureditvene enote.

27. člen
(vodovod)

(1) Zagotovitev potrebnih količin pitne vode za končno fazo 
realizacije območja urejanja bo možna po zamenjavi obstoječih 
vodovodnih cevi s cevmi večjega profila po Roški cesti (od križišča 
pri mlekarni do Šalke vasi) in odcepu proti separaciji.

(2) Za oskrbo območja urejanja s pitno in požarno vodo se 
znotraj območja predvidi sekundarno omrežje, ki je v glavnem 
vodeno v javnih površinah ter se na južnem delu priključuje na 
obstoječe vodovodno omrežje (odcep proti separaciji). Obstoječi 
odcep od Roške ceste proti separaciji se mora pred priključitvijo 
novega območja obnoviti s cevmi večjega premera.

(3) V sklopu komunalne ureditve mora investitor zagotoviti 
izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) v kateri bo na-
tančno določen način zagotovitve oskrbe s pitno vodo in način 
zagotavljanja požarne varnosti na območju urejanja. Na projek-
tno dokumentacijo mora investitor pridobiti soglasje upravljavca 
vodovodnega omrežja.

(4) Dimenzioniranje omrežja se izvede na osnovi hidravlič-
nega izračuna celotnega vodovodnega sistema z upoštevanjem 
dolgoročnih razvojnih potreb širšega območja. Na podlagi hidra-
vličnega izračuna se določi dimenzije cevi na območju urejanja in 
vodovodnih cevi po Roški cesti ter odcepa proti separaciji, ki ju je 
potrebno obnoviti. Za obnovo vodovodnega cevovoda in izgradnjo 
novega cevovoda znotraj območja urejanja se uporabi cevi iz 
nodularne litine. Vgrajevati se smejo le cevi in ostali vodovodni 
elementi, ki so predhodno odobreni s strani upravljavca vodovoda.

(5) Za vsako posamezno stavbo se izvede ločena meritev 
porabe vode z enim vodomernim jaškom (tipski jašek dimenzij 
skladnimi s pravili o javnem vodovodu na območju Občine Kočev-
je) in enim vodomerom. Vodomerni jašek se zgradi na zemljišču, 
ki pripada objektu, čim bližje sekundarni vodovodni cevi. Vsak 
večstanovanjskih objekt mora imeti zagotovljeno ločeno meritev s 
kombiniranimi vodomeri ustreznega pretoka, v skladu z izračunom 
projektanta, ki se jih postavi v jašek pred objektom.

Za skupnim vodomerom se za vsako stanovanjsko enoto 
oziroma dejavnost lahko izvede ločena meritev porabe vode z vo-
domeri, katerih dimenzije določi projektant. Vodomeri se vgradijo v 
niše znotraj bodočih objektov, ki morajo biti dovolj velikih dimenzij, 
da je možna vgradnja vodomera z vsemi potrebnimi elementi.

Če je v večstanovanjskih objektih predvideno interno hidran-
tno omrežje, mora biti le to del interne inštalacije, katere poraba 
vode se beleži na skupnem vodomeru pred objektom. Plačnik 
stroška porabe je investitor, upravnik večstanovanjskega objekta 
ali druga oseba, ki jo določi investitor in sklene pogodbo z upra-
vljavcem vodovoda.

Glede na predvideno porabo vode v objektih mora biti v 
projektni dokumentaciji, za vsak objekt posebej, določena dimen-
zija priključne cevi, vodomera in način izgradnje vodovodnega 
priključka (tip jaška, mesto jaška, način izvedbe).

(6) Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upošte-
vati določila o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje in 
določila o javnem vodovodu na območju Občine Kočevje.

28. člen
(kanalizacija)

(1) Na območju urejanja je predvidena kanalizacija v loče-
nem sistemu.

(2) Fekalna kanalizacija se znotraj območja vodi v glavnem 
v javnih površinah ter se preko primarnega in sekundarnih vodov 
priključuje (križišče občinske in regionalne ceste) na obstoječe 
kanalizacijsko omrežje, ki poteka naprej so centralne čistilne na-
prave. Zaradi višinske razlike terena, se na južnem in severnem 
delu območja obravnave, predvideno kanalizacijsko omrežje, na 
glavni vod predvidi preko črpališča in tlačnega voda

(3) Padavinske vode iz streh objektov delno poniknejo na 
samih parcelah, za razbremenitev ponikovalnih sistemov se v 
objektih prednostno predvidi ločen sistem sanitarne vode. Me-
teorne vode s cest, parkirišč in manipulativnih površin se preko 
lovilcev olj in maščob vodijo v meteorno kanalizacijo, ki poteka v 
glavnem v javnih površinah. Gravitacijsko se območje deli na dva 
dela, in sicer meteorna kanalizacija severnega in južnega dela. Do 
končne faze realizacije celotnega kompleksa se izpušča po terenu 
oziroma vodi do jezera.
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(4) V fazi realizacije celotnega kompleksa z upoštevanjem 
celotnega gravitacijskega zaledja se izvede razbremenilni ka-
nal meteornih voda v izpust visokih voda iz jezera, ki je lociran 
neposredno ob pomolih na zahodnem delu lokacije. Za gradnjo 
te kanalizacije se predvidi poseben projekt, ki mora vsebovati 
hidravlično preveritev obstoječe kanalizacije in predvideti ukrepe 
na novi tako, da bo zagotovljen odvod jezerskih in zalednih voda.

(5) Odvajanje padavinskih voda z ureditvenega območja 
je treba predvideti v skladu s predpisi zakona o vodah, in sicer 
na način, da bo v čim večji možni meri možno preprečiti hidra-
vlične udare pri izpustu v jezero. Za zmanjšanje hipnega odtoka 
padavinskih voda z utrjenih (urbanih) površin je treba zagotoviti 
zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvo-
dnike z ukrepi, kot so zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, 
suhi zadrževalniki oziroma zbiralni bazeni za nadaljnjo uporabo 
te vode za sanitarne namene ali vzdrževanje javnih površin. Za 
zmanjšanje odtoka v meteorno kanalizacijo se lahko predvidijo 
tudi kapnice, ki se uporabijo tako za sanitarno vodo kot za potrebe 
urejanja zunanjih travnatih površin.

(6) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije je potrebno upo-
števati vse potrebne predpise o javni kanalizaciji, o izvajanju go-
spodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunal-
nih in padavinskih voda ter o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

29. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Napajanje območja z elektriko se predvidi preko obsto-
ječe elektro PVC kanalizacije, ki poteka po robu Roške ceste in 
se priključuje na obstoječo TP Šalka vas (101-18-04). Za potrebe 
kompleksa se predvidi nova elektro PVC kanalizacija, ki poteka 
znotraj predvidenega stanovanjskega območja v glavnem v javnih 
površinah in se na južnem delu priključuje na obstoječe omrežje.

(2) Kabelska kanalizacija se izvede s PVC cevmi in z jaški 
standardnih dimenzij ter se jih v cestnem telesu dodatno zaščiti s 
pustim betonom. Kanalizacija se vodi v bankini hodnika za pešce 
odmaknjeno od ostale infrastrukture minimalno 1 m. Kanalizacijo 
se polaga v globino 80 cm. V hodniku za pešce se cevi zasipljejo 
20 cm nad temenom s peskom 0–4 ter nato z gramozom. Pri pre-
hodih in poteku kabla pod utrjenimi površinami se le-tega zaščiti 
s PVC cevjo in obbetonira.

(3) Na območju urejanja se izvede klasična javna razsvetlja-
va. Medsebojna od daljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kable 
vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji. 
Svetilke so tipizirane, oblikovanje pa le-teh pa mora biti prilagojeno 
namembnosti območja ter bližini naravne vrednote. Razsvetljava 
mora biti izvedena s svetilkami, ki ne povzročajo ti. svetlobnega 
onesnaževanja in sicer v skladu s predpisi o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja.

(4) Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko 
napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s 
pocinkanim valjancem FeZN.

30. člen
(telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez)

(1) Za navezavo nove soseske na telekomunikacijsko 
omrežje je treba dograditi obstoječe TK omrežje, pri čemer 
bo obstoječe TK omrežje tangirano, za kar se izvede ustrezna 
zaščita oziroma prestavitev na tangiranih odsekih. TK se zno-
traj območja vodi v glavnem v javnih površinah ter se preko 
primarnega in sekundarnih vodov priključuje (križišče občinske 
in regionalne ceste) na obstoječe TK omrežje.

(2) Investitor objekta, kjer bo izveden TK priključek, predvidi 
gradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod 
do objekta. V primeru kovinske dovodne omarice, mora biti le-ta 
ozemjena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK omarica 
mora imeti omogočen stalni dostop. Notranja telekomunikacij-
ska inštalacija se naj izvede s tipiziranimi materiali in elementi. 
Priporoča se izvedba notranje telekomunikacijske inštalacije, ki 
se z ustrezno cevno povezavo z dovodno telekomunikacijsko 
omarico zaključi v notranji telekomunikacijski omarici.

(3) Kabelsko kanalizacijo se v soseski izvede ob predvide-
nem cestnem omrežju. TK kanalizacija se v območju urejanja vodi 
z odmikom 1,00 m poleg EKK v hodniku za pešce ob interni cesti. 

Kanalizacija se gradi iz PVC cevi, ki se jih v utrjenih površinah 
obbetonira.

31. člen
(ogrevanje)

(1) Ogrevanje stavb je predvideno iz lastnih kotlarn. Za 
gorivo se prednostno uporabljajo energenti iz obnovljivih virov 
energije.

(2) Kolikor se območje opremi s primarnim toplovodnim 
omrežjem, je priklop nanj obvezen.

32. člen
(odpadki)

(1) Na obravnavanem območju se uvede individualen 
odvoz komunalnih odpadkov s prevzemnih mest, lociranih ob 
dovoznih poteh, v Center za ravnanje z odpadki. Zbiranje je 
ločeno (EKO otoki), kar pomeni da je odpadke, ki imajo značaj 
sekundarnih surovin (embalaža/papir, kartoni, lesni odpadki 
in dr./, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), 
potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo 
predelavo. Predvideti je potrebno tudi dostopne poti do odje-
mnih mest in obračališča za vozila.

(2) Ostale odpadke, ki bodo nastajali pri opravljanju po-
sameznih programov, je treba zbirati ločeno in jih odvažati v 
končno dispozicijo.

(3) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z grad-
benimi odpadki ravnati skladno s predpisi o odpadkih.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

33. člen
(varovanje pred prekomernim hrupom)

(1) Glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju 
območje predvidene stanovanjske soseske spada v območje 
III. stopnje varstva pred hrupom. V primeru prekoračitve mejnih 
vrednosti hrupa v okolju po izgradnji soseske je umestitev novih 
hrupnejših dejavnosti dopustna le, če je moč izvesti smiselne 
protihrupne ukrepe oziroma zaščito na stavbah oziroma zmanj-
šati vpliv hrupa na dovoljeno raven.

(2) Za načrtovane stavbe in zunanje površine v območju 
OPPN je potrebno upoštevati obremenitve s hrupom na pred-
metnem območju ter načrtovati ustrezno zvočno zaščito stavb 
skladno z določili predpisa o zvočni zaščiti stavb. Pri tem je 
potrebno upoštevati predvsem obremenitve s hrupom, ki jih bo 
povzročala načrtovana mestna cesta.

(3) Stanovanjsko območje se pred hrupom varuje na na-
čin, da se od ceste loči z zelenim pasom, ob cesti pa se zasadi 
drevored, ki hrup ublaži.

(4) Upravljavec regionalne ceste ne bo zagotavljal izvedbe 
protihrupnih ukrepov ki so posledica obratovanja območja, kakor 
tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica 
obratovanja ceste na delu od G2 – 106 do JP 671134 (območje 
priključka). Izvedbo protihrupnih ukrepov zaradi predvidenega 
območja, ne bo zagotavljal upravljavec regionalne ceste, temveč 
mora biti sestavni del komunalne opreme območja.

34. člen
(varovanje pred onesnaženjem zraka)

(1) Predvidena obremenitev zraka zaradi izgradnje sta-
novanjske soseske ne bo presegala dovoljenih koncentracij 
v skladu z določili o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih 
vrednostih snovi v zraku.

(2) Pri ureditvi ogrevanja stavb je treba upoštevati določila 
predpisov o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih na-
prav. Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, 
da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.

(3) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) 
morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri, v skladu z zakonskimi 
zahtevami.
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35. člen
(varovanje pred onesnaženjem voda)

(1) Pri načrtovanju se predvidi ločen kanalizacijski sistem. 
Odvod fekalnih voda se mora preko obstoječe kanalizacije 
speljati na čistilno napravo. Meteorne vode pa se preko loče-
nega sistema vodijo v jezero, ki je v neposredni bližini oziroma 
poniknejo. Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na 
njej zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje. 
Pri izvedbi ponikovalnic je potrebno predvideti ukrepe za pre-
prečitev udora ponikanih vod v cestna telesa. Onesnažene pa-
davinske vode se lahko odvaja le preko lovilcev olj in maščob.

(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z določili 
predpisov, ki urejajo izvajanje obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode. Emisije v vodotok naj bodo urejene tako, da 
bodo skladne z določili predpisa o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ter določili 
predpisa o stanju površinskih voda.

(3) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih od-
padnih voda z javnih cest mora biti skladna z določili predpisa o 
emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in določili 
predpisa o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo na način, da bo v čim večji možni meri 
zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, pri 
čemer se predvidi zadrževanje padavinskih voda pred iztokom 
v površinske odvodnike ali padavinsko kanalizacijo (zatravitev, 
travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ipd.).

(4) V času gradnje mora investitor zagotoviti vse varnostne 
ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesna-
ževanje voda, izlitje nevarnih tekočin ali prosto v zemljo.

36. člen
(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Območje OPPN spada v I. stopnjo varstva pred seva-
njem, le-ta velja za I. območje (čisto stanovanjsko območje), 
ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem za učinke elek-
tromagnetnega polja.

(2) Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energi-
ji se območje priključuje na obstoječo transformatorsko postajo, 
ki predstavlja nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njeno obratovanje 
se morajo upoštevati predpisi o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem in življenjskem okolju ter predpisi o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja 
ter o pogojih za njegovo izvajanje.

(3) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja 
mora investitor izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja 
in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti niso presežene, 
in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev 
okolja zaradi sevanja.

37. člen
(osončenje fasad in odprtih površin)

Pri umeščanju stanovanjskih stavb je potrebno upoštevati 
medsebojne odmike, ki bodo zagotovili ustrezen kot osončenja 
fasad in odprtih površin preko celega leta. Lega stavb oziroma 
organizacija notranjih prostorov mora biti predvidena tako, da 
se v največji možni meri zagotovi dobro osončenost oziroma 
naravno osvetlitev bivalnih prostorov.

38. člen
(varovanje krajinskih značilnosti)

(1) Pri načrtovanju (ureditev) obravnavanega območja je 
potrebno upoštevati naravne danosti območja (reliefne zna-
čilnosti, jezero, javne zelene površine ob jezeru ipd.) kot tudi 
ostale obstoječe oziroma predvidene antropogene pogoje (do-
stopi, infrastruktura, pešpoti, kulturna krajina ipd.), pri čemer se 
mora zagotoviti kar najmanjša prizadetost krajinskih vrednot.

(2) Predvidena pozidava je z južne, zahodne in severne stra-
ni obdana z zelenimi površinami, ki se pri urejanju območja ohra-
njajo in predstavljajo zeleni pas ob jezeru, ki je dostopen javnosti. 
Z namenom vidne izpostavljenosti s strani jezera je potrebno 

zasnovo objektov in zunanjih ureditev prilagoditi terenu. Višinske 
razlike s strani jezera se rešujejo le z ozelenjenimi brežinami in 
ne z betonskimi podpornimi zidovi oziroma škarpami.

(3) Pri gradnji hiš na brežini (UE3) se posebno pozornost 
posveti ustrezni izrabi terena (brežine).

(4) Načrtovane stanovanjske stavbe ne bodo presegale 
višine K+P+M oziroma K+P+1 in kot take ne bodo izstopale iz 
okolice.

(5) Okolica objektov se zazeleni (zatravi, zasadi z dre-
vesi, grmovnicami itn.) z avtohtono vegetacijo v kombinaciji 
s tlakovanimi površinami oziroma uredi tako, da omogoča 
kvalitetno bivalno okolje z upoštevanjem širšega koncepta kra-
jinske ureditve jezera. Pri zasaditvi je treba upoštevati krajinske 
značilnosti (naklon terena, padec senc, bližino stavb in poti …).

39. člen
(varovanje plodne zemlje in tal)

(1) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše 
površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izko-
pane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo 
sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna 
zemlja odlaga v pasovih višine do 2 m ter nato uporabi pri 
končni ureditvi območja.

(2) Potrebno je upoštevati predpise o varstvu tal.

40. člen
(varovanje narave)

(1) Vsi stanovanjski objekti so umeščeni na plato nad bre-
žine Kočevskega jezera. Od roba brežine so oddaljeni toliko, da 
se zaradi njihove gradnje v brežine ne bo posegalo.

(2) S strani Zavoda RS za varstvo narave je bilo januar-
ja 2011 ugotovljeno, da območje, kjer se nahaja predvidena 
gradnja, nima več lastnosti, zaradi katerih je bilo določeno za 
naravno vrednoto – Rudniško jezero. Pri načrtovanju pa je, 
kljub temu potrebno upoštevati sledeče varstvene usmeritve:

– vsi dostopi gradbene mehanizacije naj bodo urejeni z 
južne in vzhodne strani;

– viški izkopnega in drugega materiala naj se na odlagajo 
na območju naravne vrednote;

– rekreacijske površine (igrišča) naj bodo od jezera od-
daljene vsaj 50 m. Bližje je možno urediti le pešpoti in travnati 
kopališčni plato, in sicer z uporabo naravnih materialov. Pešpoti 
naj se ne nasipa, za premostitev mokrotnih površin naj se po-
stavi lesene mostovže;

– brežine jezera naj se ne utrjuje. Predvideni pomoli naj 
bodo leseni, postavi naj se jih na način kot so postavljeni že 
obstoječi na južnem delu jezera pod parkiriščem;

– za urejanje zelenih površin naj se uporabi avtohtona 
vegetacija.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

41. člen
(naravne omejitve)

(1) Območje urejanja leži izven območja erozivnosti ali 
plazovitosti terena, zato dodatni ukrepi za zagotovitev potreb-
nega varstva s tega področja pri gradnji objektov in ostalih 
ureditev niso potrebni.

(2) Zahtevnejša gradnja se predvideva le na brežinah 
(jugovzhodni rob območja), zato je pri projektiranju objektov, 
ki se nahajajo na takšni lokaciji, potrebno predhodno pridobiti 
geomehansko in geotehnično poročilo o stabilnosti terena ter 
skladno s temi izhodišči predvideti zaščitne ukrepe na objektu 
in na brežinah.

42. člen
(obramba in zaščita)

Glede na določila predpisov o graditvi in vzdrževanju za-
klonišč in zaklonilnikov le-teh ni treba predvideti. V vseh novih 
objektih je potrebna ojačitev plošče.
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43. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja 
mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi 
predpisi. Zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi 
(živali) in premoženja (če niso podani s posebnim predpisom, 
se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva 
ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države). Notranji 
prometni sistem cest omogoča dostop do objektov z vseh 
strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo 
in za razmeščanje opreme za gasilce v skladu z določbami 
odloka o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST 
DIN 14090 (Uradni list RS, št. 117/03). Na območju urejanja je 
predvideno hidrantno omrežje, ki zagotavlja zadostne količine 
požarne vode po določilih predpisa o tehničnih normativih za 
hidrantno omrežje za gašenje požarov. Razmik med samosto-
ječimi stavbami mora biti najmanj 8.00 m, da se ne omogoča 
prenos požara z objekta na objekt (če odmiki niso določeni s 
posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204, 
požarnovarnostni odmiki med stavbami).

(2) Za zagotovitev ustrezne požarne varnosti na območju 
OPPN se morajo upoštevati tudi požarna tveganja, ki so pove-
zana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe 
požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov z možnostjo 
širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.

(3) V skladu z določili predpisa o študiji požarne varnosti 
je treba v sklopu projektne dokumentacije (PGD) za stavbe 
izdelati študijo požarne varnosti, če je ta potrebna, sicer pa 
mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz 
zasnove požarne varnosti. V primeru študije požarne varnosti 
je investitor pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovolje-
nja k projektnim rešitvam dolžan pridobiti požarno soglasje pri 
Upravi RS za zaščito in reševanje, v primeru izdelave zasnove 
požarne varnosti pa projektni pogoji in soglasje Uprave RS za 
zaščito in reševanje niso potrebni.

44. člen
(potresna varnost)

Predvidene stavbe in ureditve morajo biti projektirane za 
projektni pospešek tal, ki znaša 0,150 g. V skladu z določili 
predpisa o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov morajo 
biti le-ti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim 
bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo 
povzročili:

– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
– deformacij, večjih od dopustnih ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi 

in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je 

nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

IX. NAČRT PARCELACIJE

45. člen
(podatki za parcelacijo)

(1) Načrt parcelacije je razviden iz grafičnega dela (list 
št. 9.1 Načrt parcelacije) in prikazuje površine za gradnjo jav-
ne infrastrukture in gradbenih parcel. Mejne točke parcel so 
opredeljene po koordinatnem sistemu D 96 –TM (ETRS) in so 
razvidne iz istega načrta.

(2) Zemljiške parcele v območju posamezne ureditvene 
enote se lahko tudi delijo, v UE2 pa tudi združujejo, pri čemer 
pa je v fazi projektiranja potrebno zagotoviti velikost parcele, 
ki bo omogočila gradnjo stavb in pripadajočih ureditev za ne-
moteno funkcioniranje programa, rabo in vzdrževanje objektov.

X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

46. člen
(etapnost)

(1) Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za celotno 
komunalno infrastrukturo.

(2) Gradnje in ureditve se izvajajo glede na povpraševanje 
oziroma razpoložljive finančne možnosti investitorja, pri čemer 
pa je treba zagotoviti, da bodo posamezne etape zaključene 
funkcionalne celote, ki lahko služijo svojemu namenu tudi brez 
izgradnje ostalih delov prostorske ureditve. V sklopu zaklju-
čenih funkcionalnih celot mora biti sočasno zagotovljena vsa 
pripadajoča infrastruktura. Dovoljeno je tudi vmesno odstopa-
nje od podanih rešitev, pri čemer pa morajo le-te v končni fazi 
omogočiti načrtovano izvedbo.

(3) Po končanju gradbenih del na območju posamezne 
gradbene parcele oziroma funkcionalnega sklopa se sanira 
začasne površine deponij materiala in izvedejo končne zunanje 
ureditve po določbah tega odloka.

XI. VELIKOST DOPUSTNH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH 

REŠITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE  
ZA IZVAJANJE OPPN

47. člen
(velikost dopustnih odstopanj)

(1) Izven površine za gradnjo stavb se lahko posega s 
streho ter s funkcionalnimi elementi objekta (nadstreški, požar-
ne stopnice, vetrolovi, rampe ipd.) do največ 2 m.

(2) Dovoljena so odstopanja od števila posameznih sta-
novanjskih enot ter skladno s tem tudi odmiki med njimi v UE3.

(3) Dovoljena so odstopanja od vertikalnih gabaritov le do 
maksimalno dovoljenih višin, ki so za različne tipe stavb.

(4) Zemljiške parcele v UE1b, UE2 in UE3 je možno zdru-
ževati in deliti oziroma jih oblikovati na novo pod pogojem, da 
je omogočen dostop s prometnih površin in da so upoštevane 
izhodiščne kote platojev oziroma zagotovljena premostitev vi-
šinskih razlik v terenu po pogojih tega odloka. Z združevanjem 
zemljiških parcel se lahko združuje tudi površina za gradnjo 
stavbe in dostopi (uvozi), pri delitvi pa se površina za gradnjo 
stavbe opredeli z odmiki od parcelnih mej, ki so določeni v 
15. členu odloka.

(5) Odstopanja od višinskih kot kleti, pritličij in posledično 
ostalih kot, določenih s tem OPPN, so možna, če se izkaže pri 
pripravi projektov za gradbeno dovoljenje, da bo s tem gradnja 
bolj ekonomična ali bolj funkcionalna.

(6) Dovoljeno je odstopanje od trase peš in kolesarskih 
poti.

(7) Pri gradnji ali prenovi prometnih ureditev, komunalne 
in energetske infrastrukture, sistemu zvez so dovoljena odsto-
panja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov 
ter naprav, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva 
zemljišč oziroma ustreznejše tehnološke ali bolj ekonomične 
rešitve, če te rešitve ne poslabšajo obstoječega oziroma pred-
videnega stanja. Če so spremembe pri urejanju komunalne 
infrastrukture tako velike, da niso v skladu s smernicami in 
pogoji, podanimi s strani nosilcev urejanja prostora v postopku 
sprejemanja tega OPPN, je potrebno v fazi izdelave projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti 
projektne pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev.

(8) V primeru odstopanja trase in kote ceste, od po tem 
OPPN predvidene, se novi trasi in koti ceste prilagodijo vse 
ostale tangirane ureditve (zemljiška parcela, gradbena linija, 
višinske kote stavbe, ostala infrastruktura).

48. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Obveznosti investitorjev in izvajalcev pri prostorskih ure-
ditvah so tudi:

– Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po 
pogojih upravljavca.

– Pred pričetkom zemeljskih del je potrebno pravočasno 
obvestiti upravljavce energetskih, telekomunikacijskih, komu-
nalnih naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma za-
količbe in ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter 
nadzora nad izvajanjem del.

– Pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov 
je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi 
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oziroma z navodili upravljavca glede varnostnih (vertikalnih 
in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe 
nivelete cestišča in globine infrastrukturnih vodov.

– Izvajalec del mora o vsaki poškodbi infrastrukturnih na-
prav takoj obvestiti upravljavca tangiranega infrastrukturnega 
omrežja.

– Investitorji objektov nosijo vse stroške priključitve posa-
meznega objekta na distribucijsko elektroenergetsko omrežje, 
ki so zajeti v območju urejanja, skladno s smernicami in izda-
nim soglasjem za priključitev.

– V sklopu izdelave projektne dokumentacije mora in-
vestitor z Elektro Ljubljana, d.d., skleniti dogovor o izgradnji 
elektroenergetske infrastrukture.

– Skladno z veljavnimi občinskimi odloki o oskrbi s pitno 
vodo, vse posege v obstoječe vodovodne sisteme lahko izvaja 
zgolj upravljavec vodovoda, ki je dolžan porabnikom zago-
tavljati nemoteno oskrbo s pitno vodo, upoštevajoč HACCP 
načela. Zaradi tega lahko priključitev novozgrajenega cevo-
voda na obstoječe omrežje, obnovo obstoječega vodovoda, 
navezavo odcepov, kakor tudi montažna dela na obstoječih 
hišnih priključkih, izvaja le upravljavec vodovodnega cevovoda.

– Stroški izdelave obvodov, prestavitev, poglobitev, za-
menjav, obnove, odprav poškodb (na vodovodnih cevovodih, 
objektih in hišnih priključkih), ki bojo nastali na obstoječem 
vodovodnem cevovodu v zvezi s predmetno gradnjo, bremenijo 
investitorja, oziroma izvajalca del. Vsa zgoraj navedena monta-
žna dela, izvrši upravljavec vodovoda, po predhodnem naročilu 
in na stroške investitorja predvidene gradnje.

– Stroške izgradnje novega vodovodnega omrežja na ob-
močju urejanja in obnova odcepa proti separaciji krije investitor.

– Priključitev novih porabnikov na novozgrajeni cevovod 
lahko izvaja zgolj upravljavec vodovodnega omrežja na podlagi 
vloge za priključitev objekta na javni vodovod in predpisanih 
dokumentov, ki jih mora uporabnik priložiti k vlogi.

– Investitor gradnje je dolžan zagotoviti nadzor upravljav-
ca vodovoda tekom gradnje. Kolikor bi izvajanje del kakorkoli 
ogrožalo vodooskrbo območja, lahko nadzor upravljavca vodo-
voda zahteva dodatne zaščitne ukrepe oziroma ustaviti dela, 
dokler se ne izpolnijo dodatni ukrepi po zahtevah upravljavca. 
Strošek nadzora krije investitor oziroma izvajalec del.

– Začetek in zaključek del mora investitor prijaviti tehnični 
službi upravljavca vodovoda. Pred začetkom del označiti ob-
stoječe vodovodno omrežje. Vsi stroški bremenijo investitorja.

– Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varnostni ukrepi in 
gradbišče organizirano tako, da bo preprečeno onesnaženje 
okolja.

– Omogočiti je potrebno dovoze in dostope do vseh ze-
mljišč v času gradnje in po njej.

– Izgradnja in financiranje javne infrastrukture bo potekala 
v dogovoru med investitorji, upravljavci komunalnih naprav in 
cest ter Občino Kočevje, za kar se sklene pogodba o opremlja-
nju na osnovi 78. člena ZPNačrt-a, v kateri se podrobneje defi-
nirajo obveznosti posameznih pogodbenih strank. Sočasno so 
investitorji dolžni zagotoviti izgradnjo in financiranje energetskih 
objektov ter naprav v dogovoru z upravljavci.

– Vsi stroški, povezani z izvedbo morebitno potrebnih 
ukrepov na obstoječi cestni mreži, ki bodo sledili iz povečanih 
prometnih obremenitev zaradi obratovanja stanovanjske sose-
ske, bremenijo investitorja.

XII. KONČNE DOLOČBE

49. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo v območju ure-

janja tega OPPN določila Ureditvenega načrta »Jezero« za del 
planske celote P5/R1 – 1. in 2. faza (Uradni list RS, št. 68/04) 
ter določila Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
severovzhodnega dela ureditvenega območja mesta Kočevje, 
za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 42/94).

50. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja oddelek ob-

činske uprave Občine Kočevje, pristojen za urejanje prostora 
ter pristojna občinska inšpekcijska služba.

51. člen
OPPN je stalno na vpogled na Občini Kočevje – oddelek 

pristojen za urejanje prostora

52. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 350-5/2010-1303
Kočevje, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič l.r.
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