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2662. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije 
na Madžarskem

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za-
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

U K A Z
o postavitvi izredne in pooblaščene 
veleposlanice Republike Slovenije  

na Madžarskem

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slo-
venije na Madžarskem postavim mag. Ksenijo Škrilec.

Št. 501-03-25/13-2
Ljubljana, dne 22. avgusta 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2663. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije 
v Bosni in Hercegovini

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za-
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Bosni in Hercegovini

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Bosni in Hercegovini postavim mag. Iztoka Grmeka.

Št. 501-03-26/13-2
Ljubljana, dne 22. avgusta 2013

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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MINISTRSTVA
2664. Pravilnik o obliki, vsebini in načinu hrambe 

prevoznice za prevoz gozdnih lesnih 
sortimentov

Na podlagi devetega odstavka 17.b člena Zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 10/93 – ZSKZ, 13/98 – odl. US, 
56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – 
ZSKZ-B, 106/10 in 63/13) izdaja minister za kmetijstvo in okolje

P R A V I L N I K
o obliki, vsebini in načinu hrambe prevoznice  

za prevoz gozdnih lesnih sortimentov

1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejšo obliko, vsebino in način 

hrambe prevoznega dokumenta, ki spremlja gozdne lesne 
sortimente, naložene na prevozno sredstvo, ali pri prevozu, če 
se prvič dajejo na trg ali so namenjeni začasnemu skladiščenju 
pred prvim dajanjem na trg ali pa so namenjeni za lastno upo-
rabo (v nadaljnjem besedilu: prevoznica).

2. člen
(1) Prevoznica se izda na obrazcu formata A4, ki je kot 

priloga sestavni del tega pravilnika.
(2) V zgornjem desnem kotu prevoznice je neponovljiva 

koda.
(3) Policija, carinski organi in gozdarski inšpektorji imajo 

za namene preverjanja istovetnosti prevoznice neposredni do-
stop do podatkov o izdanih prevoznicah.

3. člen
(1) Prevoznico mora v fizični obliki v originalnem izvodu 

hraniti:
– prvi kupec gozdnih lesnih sortimentov ter fizična ali 

pravna oseba, ki začasno skladišči gozdne lesne sortimente 
ali ima gozdne lesne sortimente za lastno uporabo, po opra-
vljenem prevozu gozdnih lesnih sortimentov;

– lastnik gozda, če se izdana prevoznica ne uporabi za 
prevoz gozdnih lesnih sortimentov.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko lastnik 
gozda kopijo prevoznice, ki mu jo izroči prvi kupec gozdnih 
lesnih sortimentov po opravljenem prevozu gozdnih lesnih 
sortimentov, hrani tudi v elektronski obliki.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-344/2013
Ljubljana, dne 21. avgusta 2013
EVA 2013-2330-0089

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

Priloga
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PRILOGA  

   

PREVOZNICA:__________________________št: __ /__  

1. OSNOVNI PODATKI (izpolni Zavod za gozdove Slovenije)
 
1.1 Izdajatelj odločbe/dovoljenja: Zavod za gozdove Slovenije, krajevna 
enota___________,(naslov)________________________ 
1.2 Št. odločbe/dovoljenja:_________________________ , Datum izdaje odločbe/dovoljenja:____________  
1.3  Odsek:____________, Št. manuala:________ 
1.4 Največji možni posek iz odločbe/dovoljenja (m3)  _______  
1.5 Podatki o parceli: k.o.______________________, št._________________________ 
2. PODATKI O PREVOZU (izpolni prevoznik)
 
2.1 Dobavitelj (osebno ime in naslov stalnega prebivališča oz. firma, sedež in matična številka):  
 
 
2.2 Kupec (osebno ime in naslov stalnega prebivališča oz. firma, sedež in matična številka):  
(Ni treba izpolniti, če gre za prevoz gozdnih lesnih sortimentov, namenjenih začasnemu skladiščenju pred prvim dajanjem 
na trg ali za lastno uporabo. Glej točko 2.12 Namen prevoza) 
 
2.3 Prevoznik (osebno ime in naslov stalnega prebivališča oz. firma, sedež in matična številka): 
 
 
2.4 Osebno ime in naslov stalnega prebivališča 
voznika:   
 

2.5 Vrsta vozila:
 
 

2.6 Reg. št. vozila: __________________________
 
2.7 Reg. št. priklopnega vozila_________________ 
 
 

2.8 Datum nakladanja: _______________ 
2.9 Čas nakladanja: __________________ 
2.10 Lokacija nakladanja: _____________________________ 
2.11 Lokacija razkladanja: _____________________________ 

2.12 Namen prevoza gozdnih lesnih sortimentov (označi s križcem v kvadratu samo eno polje): 
   se prvič dajejo na trg  
   so namenjeni začasnemu skladiščenju pred prvim dajanjem na trg  
   so namenjeni za lastno uporabo  
3. DEJANSKA KOLIČINA NALOŽENIH GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV (izpolni prevoznik) 
 

Drevesna vrsta 
Enota 
mere 
(kos) 

Debelinski razred ‐ cm  Skupaj (m3) 

    10‐20  20‐30  30‐40  40‐50  nad 50   
               

               

               

               

               

               
Skupna količina (m3)   

 
Opombe (neobvezno): 
 
Datum:___________________ 
 
 
 
Podpis voznika: _________________________ 

Zavod za gozdove Slovenije
               Direktor 
          (osebno ime)  
 
 
         (podpis in žig) 

koda 
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Navodilo za izpolnjevanje prevoznice: 

Na prevoznici morajo biti  izpolnjena vsa polja v obrazcu,  razen  če  iz obrazca ali  tega navodila ne  izhaja 
drugače.  
 
1. OSNOVNI PODATKI (izpolni Zavod za gozdove Slovenije) 
 

1.1 Vpiše se podatek o krajevni enoti Zavoda za gozdove Slovenije in naslov krajevne enote.  

1.2 Vpiše se številka odločbe/dovoljenja za posek in datum izdaje.  

1.3 Vpiše  se odsek  gozda  kot  je določen  z  veljavnim  gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarske 
enote ter številka manuala. 

1.4 Vpiše se podatek o največjem možnem poseku, ki je določen v odločbi/dovoljenju za posek. 

Podatkov iz točk 1.1, 1.2 in 1.3 ni treba vpisati, če gre posek gozdnih drevesnih vrst zunaj gozda. 

1.5 Vpiše se podatke o parceli (k.o. in št.), če gre za posek gozdnih drevesnih vrst zunaj gozda.  

2. PODATKI O PREVOZU (izpolni prevoznik) 
 

2.1 Vpiše se ime, priimek in naslov stalnega prebivališča lastnika gozda, ki je fizična oseba oziroma firma, 
sedež in matična številka lastnika gozda, ki je pravna oseba.  

2.2 Vpiše se ime, priimek in naslov stalnega prebivališča kupca, ki je fizična oseba, ali naslov oziroma firma 
in sedež kupca, ki  je pravna oseba. Kupec  je  fizična ali pravna oseba, ki so  ji gozdni  lesni sortimenti 
prvič odplačno ali neodplačno dobavljeni.  

2.3 Vpiše  se  ime, priimek  in naslov  stalnega prebivališča prevoznika,  ki  je  fizična oseba, oziroma  firma, 
sedež in matična številka prevoznika, ki je pravna oseba. 

2.4 Vpiše  se  ime, priimek  in naslov  stalnega prebivališča  voznika,  ki  je naložil  ali prevaža  gozdne  lesne 
sortimente.  Če  je gozdne  lesne  sortimente naložil ali  jih prevaža  lastnik gozda  sam mora biti vpisan 
podatek v tej točki enak podatku iz točke 2.3. Prav tako je podatek enak podatku iz točke 2.3, podatek, 
če je prevoznik samostojni podjetnik posameznik nosilec s.p., ki je sam naložil ali prevaža gozdne lesne 
sortimente. 

2.5 Vpiše se vrsta vozila npr.  tovornjak, traktor s prikolico, gozdarska prikolica.  

2.6 Vpiše se registrska številka vozila. 

2.7 Vpiše se registrska številka prikolice, razen če se gozdne lesne sortimente prevaža brez prikolice. 

2.8 Vpiše se datum nakladanja. 

2.9 Vpiše se točen čas nakladanja, tj. ura in minute, npr. 6:05. 

2.10  Vpiše se natančna lokacija nakladanja, npr. oddelek in odsek gozda ali parcelna št. in k.o., kjer se je les 
nakladal.  

2.11  Vpiše se natančna lokacija razkladanja, npr. skladišče podjetja XXX, Kajuhova ul. 115, Ljubljana. Če je 
lokacija razkladanja kmetija, se vpiše naslov (kraj, hišna številka).  

2.12  V kvadratu se s križcem označi namen prevoza. Označi se le eno polje. 

 
3. DEJANSKA KOLIČINA NALOŽENIH GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV (izpolni prevoznik) 
 
V tabelo se vpiše drevesno vrsto npr. smreka, bukev, skupno število kosov (hlodov), število kosov (hlodov) po 
posameznem debelinskem razredu ter skupno količino v m3.    
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2665. Pravilnik o izvajanju subvencioniranega 
prevoza

Na podlagi prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevo-
zih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 
123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13) in v zvezi 
z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem pro-
metu (Uradni list RS, št. 61/00) izdaja minister za infrastrukturo 
in prostor

P R A V I L N I K 
o izvajanju subvencioniranega prevoza

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa način in postopek izvajanja subvencio-
niranega prevoza, način obračunavanja in plačevanja subven-
cije, vodenje evidenc in poročanje.

2. člen
(vozovnica)

(1) Vozovnica je lahko subvencionirana mesečna vozov-
nica oziroma subvencionirana vozovnica za deset voženj na 
mesec (v nadaljnjem besedilu: vozovnica).

(2) Upravičenci do subvencioniranega prevoza imajo pra-
vico do nakupa subvencionirane mesečne, polletne in letne 
vozovnice.

(3) Vozovnica je lahko enosmerna.

3. člen
(vloga za izdajo subvencionirane vozovnice)

(1) Vlagatelj mora pred izdajo vozovnice izvajalcu subven-
cioniranih prevozov predložiti vlogo za izdajo subvencionirane 
vozovnice (v nadaljnjem besedilu: vloga). Veljavna vloga za iz-
dajo subvencionirane vozovnice v šolskem oziroma študijskem 
letu je lahko samo ena.

(2) Vloga vsebuje podatke o vlagatelju, podatke o statusu 
vlagatelja v obdobju koriščenja subvencije prevoza, ki ga mora 
potrditi izvajalec vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega 
programa ter podatke o relaciji.

(3) Upravičenci lahko na podlagi vloge, ki so jo predložili 
pred prvim nakupom vozovnice v šolskem ali študijskem letu, 
uveljavljajo pravico do subvencioniranega prevoza za obdobje, ki 
je določeno v 114.č členu Zakona o prevozih v cestnem prometu 
(Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu: zakon).

(4) Za določanje obdobja, v katerem ima udeleženec 
izobraževanja odraslih pravico do subvencioniranega prevoza, 
se smiselno uporablja določba prvega odstavka 114.č člena 
zakona, ki velja za dijake.

(5) Za vsako spremembo podatkov, ki vpliva na uveljavlja-
nje pravice do subvencioniranega prevoza, mora upravičenec, 
v roku pet delovnih dni od nastanka spremembe, podati novo 
vlogo, ki nadomesti predhodno vlogo.

(6) Obrazec vloge, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega 
pravilnika, se objavi na spletnih straneh ministrstva pristojne-
ga za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ministrstva 
pristojnega za izobraževanje ter na prodajnih mestih oziroma 
spletnih straneh izvajalcev subvencioniranega prevoza.

(7) Izvajalec subvencioniranih prevozov mora vse ori-
ginale vlog, na podlagi katerih je bil upravičen do poravnave 
subvencije za prevoz upravičencev, arhivirati in pri sebi v fizični 
obliki hraniti pet let od datuma izdaje na vlogo vezane vozov-
nice. Po preteku tega obdobja jih mora uničiti.

(8) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
lahko vlagatelj v šolskem oziroma študijskem letu predloži več 
vlog in sicer:

– kadar je v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 
114.b člena zakona, upravičen do subvencionirane vozovnice 
in vozovnice za deset voženj na mesec;

– v primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki 
je del izobraževalnega procesa, pod pogojem, da vlagatelj 
predloži potrdilo vzgojno-izobraževalnega ali visokošolskega 
zavoda, iz katerega sta razvidna naslov, obdobje opravljanja 
praktičnega izobraževanja in število dni opravljanja praktičnega 
izobraževanja v tednu;

– v primeru, ko vlagatelj na podlagi sklepa sodišča prebi-
va na različnih naslovih.

O pravici do več subvencioniranih vozovnic odloča mi-
nistrstvo.

4. člen
(nakup vozovnice)

(1) Izvajalec subvencioniranih prevozov lahko prične po-
stopek izdaje vozovnice na osnovi na vlogi potrjenega statusa 
vlagatelja in podatka o minimalni oddaljenosti 2 km med biva-
liščem vlagatelja in lokacijo izvajalca vzgojno-izobraževalnega 
oziroma študijskega programa, ki ga obiskuje.

(2) Izvajalec subvencioniranih prevozov pred izdajo vo-
zovnice upravičencu v evidenci subvencij prevoza preveri ve-
ljavnost vloge in že izdanih vozovnic, vozovnico pa fizično izda 
v svojem sistemu za prodajo vozovnic.

(3) Izvajalec subvencioniranih prevozov iz vloge razbere 
relacijo, na kateri bo upravičenec potoval.

(4) Izvajalec subvencioniranih prevozov lahko izda upra-
vičencu vozovnico za relacijo, ki se izvaja z medkrajevnim 
avtobusnim prevozom potnikov oziroma železniškim prevozom 
potnikov v 2. razredu potniškega vlaka.

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Iz-
vajalec subvencioniranih prevozov izda vozovnico za mestni 
potniški promet na način, kot je to določeno s pogodbo med 
ministrstvom in upravljavcem mestnega prevoza potnikov.

5. člen
(enkratni nakup vozovnice)

(1) Upravičenec lahko v enem mesecu za relacijo med 
vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu prebivališču 
oziroma bivališču v času izobraževanja upravičenca, in iz-
stopnim postajališčem, ki je najbližje izobraževalni ustanovi 
upravičenca, kupi le eno vozovnico (v nadaljnjem besedilu: 
enkratni nakup vozovnice).

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko upra-
vičenec v primeru, da direktna povezava med vstopnim posta-
jališčem, ki je najbližje stalnemu prebivališču oziroma bivališču 
v času izobraževanja upravičenca, in izstopnim postajališčem, 
ki je najbližje izobraževalni ustanovi, ne obstaja, kupi več vo-
zovnic (v nadaljnjem besedilu: kombinirana vozovnica), katerih 
relacije se med seboj logično navezujejo in ne prekrivajo.

(3) Vlogo za izdajo kombinirane vozovnice vlagatelj pre-
dloži na obrazcu vloge iz Priloge 1 tega pravilnika, na katerem 
označi kombinirani tip vozovnice.

(4) Vlagatelj mora vlogo za izdajo kombinirane vozovnice, 
na podlagi katere ministrstvo odloča o pravici vlagatelja do 
subvencioniranega prevoza, pri prvem nakupu kombinirane vo-
zovnice v šolskem ali študijskem letu, predložiti izvajalcu sub-
vencioniranih prevozov medkrajevnega prevoza. Drugi izvajalci 
subvencioniranega prevoza za preostale relacije navedene na 
vlogi, izdajo vozovnico, na podlagi izdanega potrdila o izdani 
vozovnici, ki ga predloži upravičenec.

(5) Upravičenec ima v okviru ponudbe medkrajevnega 
avtobusnega in železniškega prevoza potnikov, ter v primeru 
iz drugega odstavka 114.c člena zakona mestnega prevoza po-
tnikov, ob upoštevanju enkratnega nakupa vozovnice, pravico 
do izbora zanj najugodnejše povezave med vstopnim postaja-
liščem, ki je najbližje stalnemu prebivališču oziroma bivališču v 
času izobraževanja upravičenca, in izstopnim postajališčem, ki 
je najbližje izobraževalni ustanovi upravičenca, in nazaj.

(6) V fazi določanja relacije oziroma relacij prevoza mora 
izvajalec subvencioniranih prevozov upoštevati enkratni nakup 
vozovnice in v primeru obstoja različnih poti med istima vsto-
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pnima in izstopnima postajališčema, znotraj istega prometnega 
sistema, obračunavati najkrajšo pot.

6. člen
(poročanje)

(1) Izvajalec subvencioniranih prevozov mora sproti v 
evidenco subvencij prevoza poročati podatke o prejetih vlogah, 
izdanih vozovnicah in podatke o vseh morebitnih preklicih in 
spremembah vlog ali izdanih vozovnic.

(2) Izvajalec subvencioniranih prevozov lahko podatke iz 
prejšnjega odstavka poroča na dva načina:

– s pošiljanjem podatkov preko spletnih storitev;
– z ročnim vnosom podatkov v spletno aplikacijo, ki je del 

informacijskega sistema evidence subvencije prevoza.
(3) Podatke o izdanih polletnih in letnih vozovnicah izva-

jalec subvencioniranih prevozov mesečno poroča v evidenco 
subvencij. Podatke o polni ceni, plačilu upravičenca in sub-
venciji izvajalec subvencioniranih prevozov navede v višini, ki 
predstavlja sorazmerni mesečni delež.

(4) Natančnejši tehnični način poročanja ter vsebina in 
oblika podatkov za poročanje se podrobneje določijo v tehnični 
dokumentaciji informacijskega sistema evidence subvencije 
prevoza.

7. člen
(plačilo vozovnice in potrdilo o izdani vozovnici)

(1) Upravičenec plača vozovnico prvemu izvajalcu sub-
vencioniranega prevoza za relacijo, ki jo izvaja. Upravičenec 
lahko pri izvajalcu medkrajevnega prevoza izvede tudi doplačilo 
za mestni promet, pri tem pa je zahtevano, da se doplačilo 
za mestni promet izvede za isto obdobje, kot je bilo izvedeno 
plačilo za medkrajevno vozovnico.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v primeru 
kombinirane oziroma enosmerne vozovnice, vsak naslednji iz-
vajalec subvencioniranega prevoza dolžan preveriti ustreznost 
višine cene, ki jo je plačal upravičenec za celotno relacijo od 
kraja bivanja do kraja izobraževanja in mu v primeru premalo 
zaračunane cene zaračunati razliko.

(3) Izvajalec subvencioniranega prevoza mora ob izdaji 
kombinirane ali enosmerne vozovnice upravičencu izdati po-
trdilo o izdani vozovnici, v obliki iz Priloge 2, ki je sestavni del 
tega pravilnika, in v tolikšnem številu, kolikor je relacij na vlogi.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko iz-
vajalec subvencioniranega prevoza izda potrdilo o izdani vo-
zovnici v drugi obliki, če le ta omogoča izpis vseh podatkov, ki 
so navedeni v obrazcu potrdila o izdani vozovnici iz Priloge 2 
tega pravilnika.

(5) Na osnovi predloženega potrdila o izdani vozovnici 
ima upravičenec v primeru kombinirane ali enosmerne vozov-
nice pravico pridobiti vozovnice za preostale relacije iz vloge 
brez doplačila, razen v primeru, ko naslednji izvajalec sub-
vencioniranega prevoza ugotovi, da skupna dolžina potovanja 
povzroči preskok zaračunane dolžine potovanja in posledično 
cene vozovnice, ki jo plača upravičenec, v naslednji razred od-
daljenosti ali ni izvedeno doplačilo za mestni promet. Izvajalec 
subvencioniranega prevoza je v tem primeru dolžan upravičen-
cu obračunati razliko do prave cene.

(6) Kadar ima upravičenec veljavnih več vlog, mora nakup 
in plačilo vozovnic izvesti za vsako vlogo posebej.

8. člen
(subvencija)

(1) Subvencija, do katere je za prodajo vozovnice upravi-
čen izvajalec subvencioniranega medkrajevnega avtobusnega 
ali železniškega prevoza potnikov ter v primeru iz drugega 
odstavka 114.c člena zakona tudi mestnega prevoza potnikov, 
se izračuna kot razlika med polno ceno vozovnice, ki jo ureja 
pravilnik, ki določa cene subvencioniranega prevoza, in ceno 
vozovnice, ki jo plača upravičenec.

(2) Višina polne cene vozovnice iz prejšnjega odstavka se 
za prvi mesec določi glede na datum prodaje vozovnice, in sicer:

– za vozovnice, prodane v predprodaji in do desetega dne 
tekočega meseca, predstavlja višina polne cene vozovnice iz 
prejšnjega odstavka 100 % delež mesečne polne cene prodane 
vozovnice;

– za vozovnice, prodane od 11. do 20. dne tekočega 
meseca, predstavlja višina polne cene vozovnice iz prejšnjega 
odstavka 60 % delež mesečne polne cene prodane vozovnice;

– prodaja subvencioniranih mesečnih vozovnic po 
20. dnevu v tekočem mesecu za tekoči mesec, ki ni vezana na 
spremembo vozovnice, ni dovoljena;

– prodaja subvencioniranih polletnih in letnih vozovnic po 
20. dnevu prvega meseca veljavnosti, ki ni vezana na spre-
membo vozovnice, ni dovoljena.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka za vozovni-
ce za deset voženj na mesec velja 100 % delež mesečne polne 
cene, ne glede na datum prodaje vozovnice.

9. člen
(vračilo plačila mesečne vozovnice)

(1) Izvajalec subvencioniranega prevoza mora na zahtevo 
upravičenca preklicati neuporabljeno mesečno vozovnico pred 
začetkom veljavnosti mesečne vozovnice oziroma na dan pro-
daje. Upravičencu se vrne celotni znesek plačila na način, kot 
je to določeno v splošnih in posebnih pogojih izvajalca. Vračilo 
mesečne vozovnice v času veljavnosti vozovnice ni možno.

(2) Izvajalec subvencioniranega prevoza mora upravičen-
cu izdati potrdilo o preklicani vozovnici v obliki iz Priloge 3, ki 
je sestavni del tega pravilnika, in v tolikšnem številu, kolikor je 
relacij na vlogi. Izvajalec subvencioniranega prevoza lahko izda 
potrdilo o preklicani vozovnici v drugi obliki, če le ta omogoča 
izpis vseh podatkov, ki so navedeni v obrazcu potrdila o prekli-
cani vozovnici iz Priloge 3 tega pravilnika.

(3) Preklicana mesečna vozovnica se ne subvencionira.

10. člen
(vračilo plačila polletne ali letne vozovnice)

(1) Izvajalec subvencioniranega prevoza mora na zahtevo 
upravičenca preklicati polletno ali letno vozovnico in mu izdati 
potrdilo o preklicani vozovnici v obliki iz Priloge 3, ki je sestavni 
del tega pravilnika, in v tolikšnem številu, kolikor je relacij na vlogi.

(2) V kolikor se preklic neuporabljene vozovnice izvede 
pred začetkom veljavnosti vozovnice oziroma na dan nakupa, 
se upravičencu vrne celotni znesek plačila na način, kot je to 
določeno v splošnih in posebnih pogojih izvajalca.

(3) Izvajalec subvencioniranega prevoza mora v primeru 
vračila neuporabljene vozovnice in vračila celotnega zneska 
plačila upravičencu poročati o preklicu vseh že poročanih me-
sečnih vozovnic.

(4) Preklic vozovnice v času veljavnosti se izvede z za-
dnjim dnem tekočega meseca, upravičencu se vrne plačilo v 
sorazmernem deležu za neizkoriščene mesece. Upravičencu 
se vrne znesek plačila v višini razlike med zneskom plačila 
upravičenca za polletno ali letno vozovnico in ceno mesečne 
vozovnice oziroma mesečne vozovnice za deset voženj, ki jo 
plača upravičenec in je določena v 6. in 9. členu Pravilnika o 
določanju cen subvencioniranega prevoza za mesece dejanske 
uporabe vozovnice.

(5) Izvajalec subvencioniranega prevoza mora v primeru 
vračila vozovnice v obdobju veljavnosti in vračila sorazmernega 
zneska plačila upravičencu poročati o preklicu vseh že poroča-
nih mesečnih vozovnic za mesece po preklicu. V mesecu pre-
klica mora poročati tudi vračilo razlike pri plačilu upravičenca, 
ki se izračuna po naslednji formuli:

V = Mv * (Cmv – Cpv) oziroma V = Mv * (Cmv – Clv)

pri čemer je:
– V: vračilo razlike pri plačilu upravičenca;
– Mv: število mesecev uporabe polletne oziroma letne 

vozovnice;
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– Cmv: cena mesečne vozovnice;
– Cpv: mesečna osnova za izračun cene polletne vozov-

nice;
– Clv: mesečna osnova za izračun cene letne vozovnice.
(6) Izvajalec subvencioniranega prevoza mora upravičen-

cu izdati potrdilo o preklicani vozovnici v obliki iz Priloge 3, ki je 
sestavni del tega pravilnika v tolikšnem številu, kolikor je relacij 
na vlogi. Prodajalec vozovnice lahko izda potrdilo o preklicani 
vozovnici tudi v drugi obliki, če so na njem vsi podatki, ki so 
navedeni v obrazcu potrdila o preklicani vozovnici iz Priloge 3 
tega pravilnika.

11. člen
(sprememba vozovnice)

(1) Izvajalec subvencioniranega prevoza lahko izvede 
spremembo vozovnice le na podlagi preklica obstoječe vloge in 
vozovnice ter vložitve nove vloge s strani upravičenca.

(2) Pri spremembi vozovnice v času njene veljavnosti 
se višina mesečne polne cene vozovnice iz prvega odstavka 
8. člena, poleg načina iz drugega odstavka 8. člena tega pra-
vilnika, določi tudi glede na datum spremembe vozovnice. Če 
je bila vozovnica spremenjena:

– do 10. dne v tekočem mesecu, predstavlja višina polne 
cene vozovnice iz prvega odstavka tega člena 40 % polne cene 
prve prodane vozovnice, izračunane na način iz prejšnjega 
odstavka, in 60 % polne cene druge prodane vozovnice, izra-
čunane na način iz prejšnjega odstavka;

– od 11. do 20. dne v tekočem mesecu, predstavlja višina 
polne cene vozovnice iz prvega odstavka tega člena 50 % pol-
ne cene prve prodane vozovnice, izračunane na način iz prej-
šnjega odstavka, in 50 % polne cene druge prodane vozovnice, 
izračunane na način iz prejšnjega odstavka;

– od 21. do zadnjega dne v tekočem mesecu, predstavlja 
višina polne cene vozovnice iz prvega odstavka tega člena 
60 % polne cene prve prodane vozovnice, izračunane na način 
iz prejšnjega odstavka, in 40 % polne cene druge prodane vo-
zovnice, izračunane na način iz prejšnjega odstavka.

(3) Kadar upravičenec med mesecem prekliče vlogo in 
so na njeni podlagi že izdane vozovnice in izvedeno plačilo 
upravičenca, ter nato vloži novo vlogo, se plačilo vozovnic na 
podlagi preklicane vloge upošteva na novi vlogi.

(4) Pri poročanju mora izvajalec subvencioniranega pre-
voza na novi vlogi navesti šifro preklicane vloge, kjer je bilo 
izvedeno plačilo upravičenca. Prav tako mora izvajalec prevoza 
za vse na novo izdane vozovnice na novi vlogi, navesti sklic na 
preklicano vozovnico.

12. člen
(izguba in kraja vozovnice)

(1) Izvajalec subvencioniranega prevoza mora ministrstvu 
posredovati podatke o izgubljenih in ukradenih vozovnicah.

(2) V primeru izgube ali kraje vozovnice izvajalec subven-
cioniranega prevoza izda nadomestno vozovnico, ki nadomesti 
izgubljeno oziroma ukradeno vozovnico. Nadomestna vozovni-
ca se ne subvencionira.

13. člen
(zloraba vozovnice)

Izvajalec subvencioniranega prevoza mora ministrstvu 
posredovati podatke o zlorabljenih vozovnicah.

14. člen
(plačilo subvencije)

Ministrstvo izvajalcu subvencioniranega prevoza na pod-
lagi prejetih mesečnih računov in obveznih prilog, kot je to 
določeno v pogodbi med ministrstvom in izvajalcem, nakaže 
sredstva za poravnavo subvencije od vseh prodanih vozovnic 
upravičencem in stroške poročanja v evidenco subvencij, in 
sicer na transakcijski račun izvajalca v roku največ 30 dni po 
prejemu računa.

15. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, 
št. 65/12).

16. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-287/2013/11
Ljubljana, dne 20. avgusta 2013
EVA 2013-2430-0084

Samo Omerzel l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

Priloga
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PRILOGA 1 
Šifra vloge: ________________________ 

                (izpolni prodajalec vozovnice)          
VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE 

 
Podatki o vlagatelju ‐ IZPOLNI VLAGATELJ 

Priimek  Ime  EMŠO 

Naslov stalnega prebivališča1 

 

Naslov bivanja v času izobraževanja2,1  
 
Naziv dijaškega ali študentskega doma 
 
Podatki o izvajalcu vzgojno‐izobraževalnega/študijskega programa ‐ IZPOLNI VIZ/VŠZ

Naziv1 

Naslov1,3 

Šolsko/študijsko  
leto vpisa 

Status:     dijak              
                študent  
                udeleženec izobraževanja odraslih Letnik vpisa 

Datum  Žig in podpis 

Podatki o relaciji prevoza ‐ IZPOLNI VLAGATELJ

Razdalja med bivališčem in lokacijo izvajalca vzgojno‐izobraževalnega/študijskega programa: _______km 
Vrsta subvencionirane vozovnice: 
 MESEČNA VOZOVNICA 
 VOZOVNICA ZA 10 VOŽENJ  NA MESEC 

Tip subvencionirane vozovnice:          
 DIREKTNA                               
 KOMBINIRANA       

  Naziv izvajalca  ‐ prevoznika         Vrsta 
prevoza4        

Relacija od (vstopno 
postajališče): 

Relacija do (izstopno 
postajališče): 

Enosmerna   
DA/NE 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Spodaj podpisani-a izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični, točni in popolni, za kar 
prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Istočasno dajem soglasje za uporabo navedenih 
osebnih podatkov za namene uveljavljanja subvencije za prevoz s strani ministrstva, pristojnega za 
promet in za namen izdaje in kontrole subvencionirane mesečne vozovnice. 

Datum                                                                     Podpis vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika 
 
1 naziv, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom, poštna številka, naziv pošte  
2 naslov bivališča med tednom, ko vlagatelj ne biva na naslovu stalnega bivališča     
3 natančen naslov lokacije izobraževalnega programa         
4 V – vlak, A – medkrajevni avtobus, M – mestni avtobus 
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PRILOGA 2 
 
POTRDILO O IZDANI VOZOVNICI (IZPOLNI PRODAJALEC VOZOVNICE) 
 
 
Potrdilo o izdani vozovnici
Šifra vloge:  
 

Priimek in ime:

Šifra in  
naziv izvajalca prevoza: 
Vrsta prevoza: 
 vlak 
 medkrajevni avtobus  
 mestni avtobus  

Vrsta vozovnice:
 mesečna vozovnica  
 mesečna vozovnica za 

   10 voženj 
 polletna vozovnica 
 polletna vozovnica za 10     

voženj  
 letna vozovnica 
 letna vozovnica za 10   

voženj         

Obdobje veljavnosti (od‐do): 
 

Datum prodaje:

Vstopna postaja:      
 
                                                      

Izstopna postaja: Km: Povratna 
/enosmerna: 
 povratna  
 enosmerna   

Plačilo upravičenca:
 
 _______EUR 

 
Datum:                                            Žig in podpis: 
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PRILOGA 3 
 
POTRDILO O PREKLICANI VOZOVNICI (IZPOLNI PRODAJALEC VOZOVNICE) 
 
 
Potrdilo o preklicani vozovnici  
Šifra vloge:  
 

Priimek in ime:

Šifra in  
naziv izvajalca prevoza: 
Vrsta prevoza: 
 vlak  
 medkrajevni avtobus  
 mestni avtobus  

Vrsta vozovnice:
   mesečna vozovnica  
 mesečna vozovnica za 

   10 voženj 
 polletna vozovnica 
 polletna vozovnica za 10     

voženj  
 letna vozovnica 
 letna vozovnica za 10   

voženj 

Obdobje veljavnosti (od‐do): 
 

 

Vstopna postaja:      
 
                                                      

Izstopna postaja: Km: Povratna 
/enosmerna: 
 povratna  
 enosmerna  

Vrnjeno plačilo
upravičencu: 
 
 _______EUR 
 

Datum preklica vozovnice:
 
 

Razlog preklica vozovnice: 

 
Datum:                                            Žig in podpis: 
 
 

 
 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 69 / 23. 8. 2013 / Stran 8053 

2666. Pravilnik o določanju cen subvencioniranega 
prevoza

Na podlagi četrtega odstavka 114.d člena Zakona o pre-
vozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – 
popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13) in v 
zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem 
prometu (Uradni list RS, št. 61/00) izdaja minister za infra-
strukturo in prostor v soglasju z ministrom za izobraževanje, 
znanost in šport ter ministrico za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

P R A V I L N I K
o določanju cen subvencioniranega prevoza

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa način in metodologijo izračuna polne 
cene subvencionirane vozovnice in cene subvencionirane vo-
zovnice, ki jo plača upravičenec, ter razrede oddaljenosti.

2. člen
(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice)
(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice se 

izračuna po naslednji enačbi:

PCM = A * K * M

pri čemer je:
– PCM: polna cena subvencionirane mesečne vozovnice;
– A: cena enkratne vozovnice, v skladu z veljavno 

povprečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtlja-
ge v javnem linijskem cestnem medkrajevnem prometu in 
Splošno tarifo ST 700.04 – Cenik za GJS prevoz potnikov 
po železnici;

– K: koeficient;
– M: število.
(2) Število M iz prejšnjega odstavka se izračuna po na-

slednji enačbi:

M = (ŠD * 2) / ŠM

pri čemer je:
– ŠD: št. šolskih dni v obdobju subvencioniranja mesečnih 

vozovnic;
– ŠM: št. šolskih mesecev v obdobju subvencioniranja 

mesečnih vozovnic.
(3) Vrednost K iz prvega odstavka tega člena je omejena 

z zgornjo mejo, ki znaša 0,895 in spodnjo mejo, ki znaša 0,737. 
Vrednost K za izvajanje medkrajevnega avtobusnega prevo-
za potnikov, se za vse izvajalce medkrajevnega avtobusnega 
prevoza potnikov na enak način natančneje definira s pogodbo 
med ministrstvom, pristojnim za promet in izvajalci. Vrednost 
K za izvajanje železniškega prevoza potnikov v 2. razredu 
potniškega vlaka se natančneje definira s pogodbo med mini-
strstvom, pristojnim za promet in izvajalci.

(4) Upravičenec ima pravico do nakupa subvencionirane 
enosmerne mesečne vozovnice v drugo smer potovanja pri 
drugem izvajalcu, če izvajalec, ki izvaja subvencionirani prevoz 
upravičenca v prvo smer potovanja, nima ustrezne povezave 
obeh smeri potovanja. Če se pri izdaji subvencionirane eno-
smerne mesečne vozovnice v drugo smer potovanja poveča 
razdalja potovanja, mora izvajalec prevoza v drugo smer pre-
veriti ustreznost višine cene, ki jo je plačal upravičenec pri 
izvajalcu oziroma izvajalcih prevoza v prvotni smeri potovanja. 
Če se ob izdaji takšne vozovnice ugotovi, da je potovanje v 
drugo smer povzročilo dvig razreda oddaljenosti, mora izva-
jalec prevoza v drugo smer upravičencu obračunati razliko do 
višjega razreda oddaljenosti.

3. člen
(polna cena subvencionirane polletne vozovnice)

(1) Polna cena subvencionirane polletne vozovnice se 
izračuna po naslednji enačbi:

PCP = A*Kp*M*T

pri čemer je:
– PCP: polna cena polletne vozovnice;
– A: cena enkratne vozovnice, v skladu z veljavno pov-

prečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v jav-
nem linijskem cestnem medkrajevnem prometu in Splošno 
tarifo ST 700.04 – Cenik za GJS prevoz potnikov po železnici;

– Kp: koeficient;
– M: predvideno število voženj na mesec;
– T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozov-

nic; pri tem velja, da je T enak 5 razen v primeru vozovnice za 
študente v obdobju od 1. 10. do 31. 1., ko je T enak 4.

(2) Vrednost Kp iz prejšnjega odstavka je omejena z 
zgornjo mejo, ki znaša 0,895, in spodnjo mejo, ki znaša 0,737. 
Vrednost Kp za izvajanje medkrajevnega avtobusnega prevo-
za potnikov, se za vse izvajalce medkrajevnega avtobusnega 
prevoza potnikov na enak način natančneje definira s pogodbo 
med ministrstvom, pristojnim za promet in izvajalci. Vrednost 
Kp za izvajanje železniškega prevoza potnikov v 2. razredu 
potniškega vlaka se natančneje definira s pogodbo med mini-
strstvom, pristojnim za promet in izvajalci.

4. člen
(polna cena subvencionirane letne vozovnice)

(1) Polna cena subvencionirane letne vozovnice se izra-
čuna po naslednji enačbi:

PCL = A*Kl*M*T

pri čemer je:
– PCL: polna cena letne vozovnice;
– A: cena enkratne vozovnice, v skladu z veljavno pov-

prečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v jav-
nem linijskem cestnem medkrajevnem prometu in Splošno 
tarifo ST 700.04 – Cenik za GJS prevoz potnikov po železnici;

– Kl: koeficient;
– M: predvideno število voženj na mesec;
– T: število mesecev o obdobju subvencioniranja vozov-

nic, pri tem velja, da je za vozovnice za študente T enak 9, za 
vozovnice za dijake pa je T enak 10.

(2) Vrednost Kl iz prejšnjega odstavka je omejena z zgor-
njo mejo, ki znaša 0,895, in spodnjo mejo, ki znaša 0,789. 
Vrednost Kl za izvajanje medkrajevnega avtobusnega prevo-
za potnikov, se za vse izvajalce medkrajevnega avtobusnega 
prevoza potnikov na enak način natančneje definira s pogodbo 
med ministrstvom, pristojnim za promet in izvajalci. Vrednost 
Kl za izvajanje železniškega prevoza potnikov v 2. razredu 
potniškega vlaka se natančneje definira s pogodbo med mini-
strstvom, pristojnim za promet in izvajalci.

5. člen
(polna cena subvencionirane mesečne vozovnice  

za deset voženj)
(1) Polna cena subvencionirane mesečne vozovnice za 

deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:

PCM10 = 8 * A

pri čemer je:
– PCM10: polna cena subvencionirane mesečne vozov-

nice za deset voženj;
– A: cena enkratne vozovnice, v skladu z veljavno pov-

prečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v jav-
nem linijskem cestnem medkrajevnem prometu in Splošno 
tarifo ST 700.04 – Cenik za GJS prevoz potnikov po železnici.

(2) V primeru nakupa subvencionirane mesečne vozovni-
ce za deset voženj mora prodajalec vozovnice izdati subven-
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cionirano vozovnico za pet voženj v eno smer in pet voženj v 
drugo smer prevoza.

6. člen
(polna cena subvencionirane polletne vozovnice  

za deset voženj)
(1) Polna cena subvencionirane polletne vozovnice za 

deset voženj se izračuna po naslednji enačbi:

PCP10 = 8*A*K10p*T

pri čemer je:
– PCP10: polna cena polletne vozovnice za deset voženj;
– A: cena enkratne vozovnice, v skladu z veljavno pov-

prečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v jav-
nem linijskem cestnem medkrajevnem prometu in Splošno 
tarifo ST 700.04 – Cenik za GJS prevoz potnikov po železnici;

– K10p: koeficient;
– T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozov-

nic; pri tem velja, da je T enak 5 razen v primeru vozovnice za 
študente v obdobju od 1. 10. do 31. 1., ko je T enak 4.

(2) Vrednost K10p iz prejšnjega odstavka je omejena z 
zgornjo mejo, ki znaša 1 in spodnjo mejo, ki znaša 0,75. Vre-
dnost K10p se za vse izvajalce prevoza potnikov na enak način 
natančneje definira s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za 
promet in izvajalci.

7. člen
(polna cena subvencionirane letne vozovnice  

za deset voženj)
(1) Polna cena subvencionirane letne vozovnice za deset 

voženj se izračuna po naslednji enačbi:

PCL10 = 8*A*K10l*T

pri čemer je:
– PCL10: polna cena letne vozovnice za deset voženj;
– A: cena enkratne vozovnice, v skladu z veljavno pov-

prečno standardno tarifo za prevoz potnikov in prtljage v jav-
nem linijskem cestnem medkrajevnem prometu in Splošno 
tarifo ST 700.04 – Cenik za GJS prevoz potnikov po železnici;

– K10l: koeficient;
– T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozov-

nic; pri tem velja, da je za vozovnice za dijake T enak 10, za 
vozovnice za študente pa je T enak 9.

(2) Vrednost K10l iz prejšnjega odstavka je omejena z 
zgornjo mejo, ki znaša 1 in spodnjo mejo, ki znaša 0,75. Vre-
dnost K10l se za vse izvajalce prevoza potnikov na enak način 
natančneje definira s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za 
promet in izvajalci.

8. člen
(polna cena subvencionirane enosmerne vozovnice)
Polna cena subvencioniranih enosmernih vozovnic, nave-

denih v 2., 3., 4., 5., 6. in 7. členu tega pravilnika, se izračuna 
po naslednji enačbi:

PCE = PC/2

pri čemer je:
– PCE: polna cena subvencionirane enosmerne vozov-

nice;
– PC: polna cena subvencionirane vozovnice.

9. člen
(razredi oddaljenosti)

Plačilo upravičenca za subvencionirano vozovnico se do-
loča glede na razred oddaljenosti:

1. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji od 
2 km do vključno 60 km;

2. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji več 
kot 60 km do vključno 90 km;

3. razred oddaljenosti – upravičenec potuje na razdalji 
več kot 90 km.

10. člen
(cena subvencionirane mesečne vozovnice,  

ki jo plača upravičenec)
(1) Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača 

upravičenec, je odvisna od dolžine skupne razdalje prevoza 
upravičenca z medkrajevnim avtobusnim oziroma železniškim 
prometom v eno smer potovanja in vrste subvencionirane 
mesečne vozovnice.

(2) Cena subvencionirane mesečne vozovnice, ki jo plača 
upravičenec, znaša:

– za 1. razred oddaljenosti: 25 eurov;
– za 2. razred oddaljenosti: 35 eurov;
– za 3. razred oddaljenosti: 55 eurov.

11. člen
(cena subvencionirane polletne vozovnice,  

ki jo plača upravičenec)
(1) Cena subvencionirane polletne vozovnice, ki jo plača 

upravičenec, se določi po naslednji enačbi:

PUP = CPm * T

pri čemer je:
– PUP: plačilo upravičenca za polletno vozovnico;
– CPm: mesečna osnova za izračun cene polletne vo-

zovnice, ki znaša:
– za 1. razred oddaljenosti: 22,50 eurov;
– za 2. razred oddaljenosti: 32,50 eurov;
– za 3. razred oddaljenosti: 52,50 eurov;

– T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozov-
nic; pri tem velja, da je T enak 5 razen v primeru vozovnice za 
študente v obdobju od 1. 10. do 31. 1., ko je T enak 4.

(2) Cena subvencionirane polletne vozovnice, ki jo plača 
upravičenec, za veljavnost vozovnice štirih mesecev znaša:

– za 1. razred oddaljenosti: 90,00 eurov;
– za 2. razred oddaljenosti: 130,00 eurov;
– za 3. razred oddaljenosti: 210,00 eurov.
(3) Cena subvencionirane polletne vozovnice, ki jo plača 

upravičenec, za veljavnost vozovnice petih mesecev znaša:
– za 1. razred oddaljenosti: 112,50 eurov;
– za 2. razred oddaljenosti: 162,50 eurov;
– za 3. razred oddaljenosti: 262,50 eurov.

12. člen
(cena subvencionirane letne vozovnice,  

ki jo plača upravičenec)
(1) Cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača 

upravičenec, se določi po naslednji enačbi:

PUL = CLm * T

pri čemer je:
– PUL: plačilo upravičenca za letno vozovnico;
– CLm: mesečna osnova za izračun cene letne vozovnice, 

ki znaša:
– za 1. razred oddaljenosti: 20,00 eurov;
– za 2. razred oddaljenosti: 30,00 eurov;
– za 3. razred oddaljenosti: 50,00 eurov;

– T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozov-
nic; pri tem velja, da je za vozovnice za dijake T enak 10, za 
vozovnice za študente pa je T enak 9.

(2) Cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača 
upravičenec, za veljavnost vozovnice devetih mesecev znaša:

– za 1. razred oddaljenosti: 180,00 eurov;
– za 2. razred oddaljenosti: 270,00 eurov;
– za 3. razred oddaljenosti: 450,00 eurov.
(3) Cena subvencionirane letne vozovnice, ki jo plača 

upravičenec, za veljavnost vozovnice deset mesecev znaša:
– za 1. razred oddaljenosti: 200 eurov;
– za 2. razred oddaljenosti: 300 eurov;
– za 3. razred oddaljenosti: 500 eurov.
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13. člen
(cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset voženj, 

ki jo plača upravičenec)
Cena subvencionirane mesečne vozovnice za deset vo-

ženj, ki jo plača upravičenec, znaša 20,00 eurov.

14. člen
(cena subvencionirane polletne vozovnice za deset voženj,  

ki jo plača upravičenec)
(1) Cena subvencionirane polletne vozovnice za deset 

voženj, ki jo plača upravičenec, se določi po naslednji enačbi:

PU10P = PU10Pm * T

pri čemer je:
– PU10P: plačilo upravičenca za polletno vozovnico za 

deset voženj;
– PU10Pm: mesečna osnova za polletno vozovnico za 

deset voženj, ki znaša 17,50 eurov;
– T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozov-

nic; pri tem velja, da je T enak 5 razen v primeru vozovnice za 
študente v obdobju od 1. 10. do 31. 1., ko je T enak 4.

(2) Cena subvencionirane polletne vozovnice za deset 
voženj, ki jo plača upravičenec, za obdobje veljavnosti štirih 
mesecev znaša 70,00 eurov, za obdobje veljavnosti petih me-
secev pa 87,50 eurov.

15. člen
(cena subvencionirane letne vozovnice za deset voženj,  

ki jo plača upravičenec)
(1) Cena subvencionirane letne vozovnice za deset vo-

ženj, ki jo plača upravičenec, se določi po naslednji enačbi:

PU10L = PU10Lm * T

pri čemer je:
– PU10L: plačilo upravičenca za letno vozovnico za deset 

voženj;
– PU10Lm: mesečna osnova za letno vozovnico za deset 

voženj, ki znaša 15,00 eurov;
– T: število mesecev v obdobju subvencioniranja vozov-

nic; pri tem velja, da je za vozovnice za dijake T enak 10, za 
vozovnice za študente pa je T enak 9.

(2) Cena subvencionirane letne vozovnice za deset vo-
ženj, ki jo plača upravičenec, za obdobje veljavnosti devetih 
mesecev pa znaša 135 eurov, za obdobje veljavnosti desetih 
mesecev pa 150 eurov.

16. člen
(cena enosmerne subvencionirane vozovnice,  

ki jo plača upravičenec)
Cena enosmerne subvencionirane vozovnice, ki jo plača 

upravičenec, je enaka ceni subvencionirane vozovnice, ki jo 
plača upravičenec.

17. člen
(kombinirana vozovnica)

(1) Ne glede na določbe 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 
16. člena tega pravilnika se upravičencu, ki uveljavlja pravico 
do subvencionirane vozovnice za medkrajevni avtobusni oziro-
ma železniški promet v kombinaciji z uveljavljanjem pravice do 
subvencionirane vozovnice za mestni promet, cena subvencio-
nirane vozovnice poveča za višino doplačila za mestni promet, 
ki ne presega 15 eurov. Natančna cena doplačila upravičenca 
za mestni promet se definira v pogodbi med ministrstvom, pri-
stojnim za promet in upravljavcem mestnega prometa.

(2) Upravičenec lahko uveljavlja pravico do subvenci-
onirane polletne ali letne vozovnice za mestni promet le na 
osnovi v istem obdobju veljavne polletne ali letne vozovnice za 
medkrajevni promet.

18. člen
(ugodnosti)

(1) Upravičenci, ki so izvedli nakup letne vozovnice ali 
dveh polletnih vozovnic oziroma letne vozovnice za 10 voženj 
ali dveh polletnih vozovnic za 10 voženj so upravičeni do is-
tovrstnih brezplačnih mesečnih vozovnic na enaki relaciji in v 
obdobju od 1. 7. do 31. 8..

(2) Upravičenci, ki so izvedli nakup polletne vozovnice 
oziroma polletne vozovnice za 10 voženj so upravičeni do ene 
istovrstne brezplačne mesečne vozovnice na enaki relaciji in 
sicer v obdobju od 1. 7. do 31. 8..

(3) Dijaki oziroma udeleženci izobraževanja odraslih, ki so 
izvedli nakup 10 mesečnih vozovnic oziroma 10 vozovnic za 
10 voženj in študentje, ki so izvedli nakup 9 mesečnih vozovnic 
oziroma 9 vozovnic za 10 voženj, so upravičeni do istovrstnih 
brezplačnih mesečnih vozovnic na enaki relaciji in v obdobju 
od 1. 7. do 31. 8..

(4) Vozovnice izdane kot ugodnosti niso subvencionirane.

19. člen
(stroški poročanja v evidenco subvencij)

(1) Stroške poročanja predstavljajo stroški povezani z 
vzdrževanjem in nadgradnjami informacijskega sistema evi-
dence subvencij in s prilagoditvami sistemov poročanja v evi-
denco subvencij pri prevoznikih, če so zagotovljena finančna 
sredstva v proračunu.

(2) Za posameznega izvajalca prevozov upravičeni stroški 
poročanja v evidenco subvencij predstavljajo največ 1 % izpla-
čanih subvencij na letni ravni. Izvajalec prevoza upravičene 
stroške dokazuje s plačanimi računi za izvedene naloge iz 
prejšnjega odstavka.

(3) Izvajalec prevoza lahko upravičene stroške obračuna 
največ dvakrat letno za obdobje preteklih šestih mesecev.

20. člen
(prehodna določba)

Za nakup mesečne vozovnice za deset voženj v mesecu 
septembru 2013, se za upravičence s statusom študenta v štu-
dijskem letu 2012/13 uporablja prvi odstavek 5. člena Pravilnika 
o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, 
št. 65/12, 102/12 in 5/13).

21. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o določanju cen subvencioniranega prevoza (Uradni list RS, 
št. 65/12, 102/12 in 5/13).

22. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-288/2013/10
Ljubljana, dne 20. avgusta 2013
EVA 2013-2430-0085

Samo Omerzel l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

Soglašam!

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost in šport

Soglašam!

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica

za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti
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2667. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o vozilih s prednostjo in vozilih 
za spremstvo

Na podlagi četrte alineje prvega odstavka 11. člena Za-
kona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10, 
57/12 in 63/13) izdaja minister za infrastrukturo in prostor v 
soglasju z ministrom za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
1. člen

V Pravilniku o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo 
(Uradni list RS, št. 48/11) se v prvem odstavku 3. člena v četrti 
alineji za besedo »službe« doda besedilo »in vojaške zdra-
vstvene službe«.

V drugem odstavku se v šesti alineji beseda »ter« nado-
mesti z vejico, v sedmi alineji se pika nadomesti z besedo »ter« 
in se doda nova osma alineja, ki se glasi:

»– za izvedbo nalog varovanja javnih prireditev in javnih 
shodov.«.

V tretjem odstavku se za besedo »tudi« doda besedilo 
»za izvedbo vaj zaščite in reševanja, skladno s pravilnikom, 
ki ureja vaje na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami,«.

2. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »prireditev na ce-

sti« nadomesti z besedilom »javnih prireditev in javnih shodov«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2013.

Št. 007-173/2013/28
Ljubljana, dne 19. avgusta 2013
EVA 2013-2430-0046

Samo Omerzel l.r.
Minister

za infrastrukturo in prostor

Soglašam!

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

za notranje zadeve

2668. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah 
Pravilnika o vzpostavitvi okvira za določanje 
zahtev za okoljsko primerno zasnovo 
proizvodov, povezanih z energijo

Na podlagi sedmega odstavka 68. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US in 10/12) izdaja minister za 
infrastrukturo in prostor

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika  

o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev  
za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, 

povezanih z energijo
1. člen

V Pravilniku o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za 
okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo 

(Uradni list RS, št. 50/12) se v tretjem odstavku 7. člena za be-
sedilom »(UL L št. 237 z dne 21. 9. 2000, str. 1)« doda besedilo 
»in Uredbo (ES) št. 66/2010 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 25. novembra 2009 o znaku EU za okolje (UL L št. 27 z 
dne 30. 1. 2010, str. 1)«.

2. člen
V 9. členu se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in 

doda besedilo »če tako določa izvedbeni predpis.«.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-398/2012
Ljubljana, dne 17. julija 2013
EVA 2012-2430-0190

Samo Omerzel l.r.
Minister  

za infrastrukturo in prostor

2669. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o obliki in vsebini vpisnikov 
in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih

Na podlagi osmega odstavka 206. člena Zakona o prekr-
ških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
21/13) izdaja minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obliki 

in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig  
pri prekrškovnih organih

1. člen
V Pravilniku o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih 

knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11) se prvi 
odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) V vpisniku Pn se za vsako zadevo vpišejo ti podatki:
1. ime prekrškovnega organa;
2. številka zadeve;
3. številka plačilnega naloga;
4. datum izdaje plačilnega naloga;
5. ime pooblaščene uradne osebe, ki je izdala plačilni 

nalog;
6. osebno ime storilca;
7. EMŠO storilca;
8. datum rojstva storilca;
9. državljanstvo storilca;
10. stalno prebivališče storilca;
11. začasno prebivališče storilca;
12. naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika posa-

meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
13. sedež pravne osebe, samostojnega podjetnika posa-

meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
14. matična številka, če je storilec pravna oseba, samo-

stojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost;

15. podatki o zaposlitvi odgovorne osebe;
16. kraj storitve prekrška;
17. čas storitve prekrška;
18. pravna opredelitev prekrška;
19. znesek izrečene globe;
20. znesek stroškov postopka;
21. številke računov za plačilo globe;
22. številke računov za plačilo stroškov postopka;
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23. pri prekršku, za katerega je predpisana sankcija ka-
zenskih točk v cestnem prometu:

a) izrečena stranska sankcija kazenskih točk v cestnem 
prometu,

b) številka vozniškega dovoljenja,
c) organ, ki je izdal vozniško dovoljenje in datum izdaje 

vozniškega dovoljenja,
d) oznaka vrste voznika (npr. voznik začetnik);
e) kategorija vozila, s katerim je bil storjen prekršek;
f) številka vpisa v evidenco o vozniških dovoljenjih 

(28. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pre-
krških (Uradni list RS, št. 21/13));

24. datum vročitve obvestila o prekršku (48.c člen Zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno be-
sedilo in 21/13; v nadaljnem besedilu: zakon));

25. datum vložitve odgovora na obvestilo o prekršku (48.č 
člena zakona);

26. datum obvestila o prekršku (osmi odstavek 57. člena 
zakona);

27. datum plačila globe na podlagi obvestila o prekršku 
(osmi odstavek 57. člena zakona);

28. datum vročitve plačilnega naloga;
29. datum zapadlosti globe in stroškov postopka;
30. datum prostovoljnega plačila globe;
31. datum prostovoljnega plačila stroškov postopka;
32. datum vložitve predloga za obročno plačilo izrečene 

globe in stroškov postopka;
33. datum izdaje sklepa o določitvi načina in rokov za 

obročno plačilo globe in stroškov postopka;
34. datum vročitve sklepa o obročnem plačilu globe in 

stroškov postopka;
35. datum zapadlosti obrokov za plačilo globe in stroškov 

postopka;
36. datum vložitve zahteve za sodno varstvo;
37. datum umika zahteve za sodno varstvo;
38. datum zavrženja zahteve za sodno varstvo;
39. datum vročitve sklepa o zavrženju zahteve za sodno 

varstvo;
40. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep 

o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
41. datum odprave plačilnega naloga zaradi ustavitve 

postopka;
42. datum odprave plačilnega naloga in vložitve predloga 

pri pristojnem prekrškovnem organu;
43. datum odprave plačilnega naloga in izreka opomina;
44. datum odprave plačilnega naloga in izdaje novega 

plačilnega naloga, s katerim je nadomeščen stari plačilni nalog;
45. datum vročitve novega plačilnega naloga ali odločbe, 

s katero je nadomeščen stari plačilni nalog;
46. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper plačilni 

nalog ali odločbo, s katero je nadomeščen stari plačilni nalog;
47. datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu 

sodišču;
48. datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za sodno 

varstvo;
49. vrsta sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo: 

sklep o zavrženju zahteve, sodba o zavrnitvi zahteve, sodba 
o odpravi plačilnega naloga ali odločbe, sodba o spremembi 
plačilnega naloga ali odločbe;

50. datum vročitve sodne odločitve o zahtevi za sodno 
varstvo;

51. datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za 
sodno varstvo;

52. datum izvršljivosti sodne odločitve o zahtevi za sodno 
varstvo, s katero je bila zahteva zavržena, zavrnjena ali je bil z 
njo plačilni nalog spremenjen;

53. datum vložitve pritožbe zoper sklep ali sodbo, s katero 
je bilo odločeno o zahtevi za sodno varstvo;

54. datum umika pritožbe zoper sodbo ali sklep o zahtevi 
za sodno varstvo;

55. datum zavrženja pritožbe zoper sodbo ali sklep o 
zahtevi za sodno varstvo;

56. datum izdaje sodne odločitve o pritožbi zoper sodbo 
ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;

57. vrsta sodne odločitve o pritožbi zoper sodbo ali sklep 
o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju pritožbe, sodba o 
zavrnitvi pritožbe, sodba o spremembi sodbe sodišča prve sto-
pnje, sklep o razveljavitvi sodbe ali sklepa sodišča prve stopnje;

58. datum pravnomočnosti plačilnega naloga ali odločbe;
59. datum izvršljivosti plačilnega naloga ali odločbe;
60. podatek ali je bila sodna taksa odmerjena ali ne;
61. datum izdaje poziva za plačilo sodne takse;
62. številka poziva za plačilo sodne takse;
63. znesek sodne takse;
64. datum vročitve poziva za plačilo sodne takse;
65. podatek o roku za prostovoljno plačilo sodne takse;
66. datum prostovoljnega plačila sodne takse;
67. datum vložitve predloga za nadomestitev globe z 

opravo nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne 
skupnosti;

68. datum izdaje sklepa sodišča o nadomestitvi globe;
69. datum obvestila sodišča o opravi nalog v splošno 

korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti;
70. datum pošiljanja predloga organu, pristojnem za pri-

silno izterjavo;
71. datum izvršitve plačilnega naloga po organu, pristoj-

nem za prisilno izterjavo oziroma datum obvestila, da izrečena 
globa ni izterljiva;

72. datum izvršitve plačilnega naloga ali odločbe po orga-
nu, pristojnem za prisilno izterjavo oziroma datum obvestila, da 
izrečeni stroški postopka niso izterljivi;

73. datum nastopa okoliščine, ki preprečuje izvršitev 
plačilnega naloga ali odločbe (npr. zastaranje izvršitve, smrt 
storilca prekrška);

74. datum prejema pisne pobude za vložitev predloga za 
odpravo ali spremembo odločbe (171.b člen zakona);

75. datum vložitve predloga za odpravo ali spremembo 
odločbe na predlog prekrškovnega organa pri sodišču;

76. datum odločitve sodišča o predlogu za odpravo ali 
spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa;

77. vrsta odločitve sodišča o predlogu za odpravo ali spre-
membo odločbe na predlog prekrškovnega organa (171.č člen 
zakona): odprava plačilnega naloga ali odločbe, sprememba 
plačilnega naloga ali odločbe;

78. datum pošiljanja predloga pristojnemu prekrškovnemu 
organu oziroma vložitve obdolžilnega predloga pri pristojnem 
sodišču (prvi odstavek 171.č člena zakona);

79. datum vložitve zahteve za varstvo zakonitosti;
80. datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za varstvo 

zakonitosti;
81. vrsta sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
82. opombe.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V zadevah kršitev predpisov o ustavljanju in parkira-

nju vozil v cestnem prometu se v vpisnik Pn poleg podatkov iz 
prvega odstavka tega člena vpisujejo tudi ti podatki:

1. datum vložitve ugovora zoper plačilni nalog;
2. datum umika ugovora zoper plačilni nalog;
3. datum zavrženja ugovora zoper plačilni nalog;
4. datum izdaje odločbe o prekršku na podlagi ugovora;
5. datum izdaje odločbe o odpravi plačilnega naloga in 

ustavitvi postopka;
6. datum vročitve odločbe o prekršku na podlagi ugovo-

ra.«.

2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V vpisniku Odl se za vsako zadevo vpišejo ti podatki:
1. ime prekrškovnega organa;
2. številka zadeve;
3. datum izdaje odločbe o prekršku;
4. ime pooblaščene uradne osebe, ki je izdala odločbo 

o prekršku;
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5. osebno ime storilca;
6. EMŠO storilca;
7. rojstni podatki storilca;
8. državljanstvo storilca;
9. stalno prebivališče storilca;
10. začasno prebivališče storilca;
11. naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika ali po-

sameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
12. sedež pravne osebe, samostojnega podjetnika ali 

posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
13. matična številka, če je storilec pravna oseba, samo-

stojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost;

14. podatki o zaposlitvi odgovorne osebe;
15. kraj storitve prekrška;
16. čas storitve prekrška;
17. pravna opredelitev prekrška;
18. podatek, ali gre za postopek po uradni dolžnosti;
19. datum vložitve predloga o prekršku;
20. podatki o predlagatelju;
21. datum zaznambe, da prekrškovni organ ne bo izdal 

odločbe o prekršku;
22. razlog za neizdajo odločbe o prekršku;
23. izrečena glavna sankcija;
24. izrečena stranska sankcija;
25. znesek izrečene globe;
26. višina stroškov postopka;
27. številke računov za plačilo globe;
28. številke računov za plačilo stroškov postopka;
29. pri prekršku, za katerega je predpisana sankcija ka-

zenskih točk v cestnem prometu:
a) številka vozniškega dovoljenja,
b) organ, ki je izdal vozniško dovoljenje, in datum izdaje 

vozniškega dovoljenja,
c) oznaka vrste voznika (npr. voznik začetnik);
d) kategorija vozila, s katerim je bil storjen prekršek;
e) številka vpisa v evidenco o vozniških dovoljenjih 

(28. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pre-
krških (Uradni list RS, št. 21/13));

30. podatek ali je bilo odločeno o odvzemu premoženjske 
koristi in o njeni višini;

31. podatek o roku za prostovoljno plačilo izrečene globe;
32. datum vročitve obvestila o prekršku (48.c člen zakona);
33. datum vložitve odgovora na obvestilo o prekršku 

(48.č člena zakona);
34. datum vročitve odločbe o prekršku;
35. datum zapadlosti globe in stroškov postopka;
36. datum prostovoljne izvršitve odločbe o prekršku;
37. datum vložitve predloga za obročno plačilo izrečene 

globe in stroškov postopka;
38. datum izdaje sklepa o določitvi načina in rokov za 

obročno plačilo globe in stroškov postopka;
39. datum zapadlosti obrokov za plačilo globe in stroškov 

postopka;
40. datum vložitve zahteve za sodno varstvo;
41. datum umika zahteve za sodno varstvo;
42. datum zavrženja zahteve za sodno varstvo;
43. datum vročitve sklepa o zavrženju zahteve za sodno 

varstvo;
44. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep 

o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
45. datum odprave odločbe zaradi ustavitve postopka;
46. datum odprave odločbe in vložitve predloga pri pristoj-

nem prekrškovnem organu;
47. datum odprave odločbe in izreka opomina;
48. datum izdaje nove odločbe, s katero je nadomeščena 

stara odločba;
49. datum vročitve nove odločbe, s katero je nadomešče-

na stara odločba;
50. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper odloč-

bo, s katero je nadomeščena stara odločba;
51. datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu 

sodišču;

52. datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za sodno 
varstvo;

53. vrsta sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo: 
sklep o zavrženju zahteve, sodba o zavrnitvi zahteve, sodba 
o odpravi odločbe prekrškovnega organa, sodba o spremembi 
odločbe prekrškovnega organa in odločitev o odvzemu premo-
ženjske koristi in stroških postopka;

54. datum vročitve sodne odločitve o zahtevi za sodno 
varstvo;

55. datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za 
sodno varstvo;

56. datum izvršljivosti sodne odločitve o zahtevi za sodno 
varstvo, s katero je bila zahteva zavržena, zavrnjena ali je bila 
z njo odločba spremenjena;

57. datum vložitve pritožbe zoper sklep ali sodbo, s katero 
je bilo odločeno o zahtevi za sodno varstvo;

58. datum umika pritožbe zoper sodbo ali sklep o zahtevi 
za sodno varstvo;

59. datum zavrženja pritožbe zoper sodbo ali sklep o 
zahtevi za sodno varstvo;

60. datum izdaje sodne odločitve o pritožbi zoper sodbo 
ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;

61. vrsta sodne odločitve o pritožbi zoper sodbo ali sklep 
o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju pritožbe, sodba o 
zavrnitvi pritožbe, sodba o spremembi sodbe sodišča prve stopnje 
in sklep o razveljavitvi sodbe ali sklepa sodišča prve stopnje;

62. datum pravnomočnosti odločbe o prekršku;
63. datum izvršljivosti odločbe o prekršku;
64. podatek ali je bila sodna taksa odmerjena ali ne;
65. datum izdaje poziva za plačilo sodne takse;
66. številka poziva za plačilo sodne takse;
67. znesek sodne takse;
68. datum vročitve poziva za plačilo sodne takse;
69. podatek o roku za prostovoljno plačilo sodne takse;
70. datum prostovoljnega plačila sodne takse;
71. podatek ali je bil vložen predlog za uklonilni zapor;
72. podatek o odločitvi sodišča o predlogu za uklonilni 

zapor;
73. podatek o izvršitvi ali ustavitvi uklonilnega zapora;
74. datum vložitve pritožbe zoper sklep o nedoločitvi 

ali ustavitvi izvrševanja uklonilnega zapora (enajsti odstavek 
202.b člena zakona);

75. podatek o odločitvi višjega sodišča o pritožbi zoper 
sklep o nedoločitvi ali ustavitvi izvrševanja uklonilnega zapora 
(enajsti odstavek 202.b člena zakona);

76. datum vložitve predloga za nadomestitev globe z 
opravo nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne 
skupnosti;

77. datum izdaje sklepa sodišča o nadomestitvi globe;
78. datum obvestila sodišča o opravi nalog v splošno 

korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti;
79. datum pošiljanja predloga organu, pristojnem za pri-

silno izterjavo, zaradi prisilne izterjave globe;
80. datum pošiljanja predloga organu, pristojnem za prisil-

no izterjavo, zaradi prisilne izterjave stroškov postopka;
81. datum pošiljanja predloga organu, pristojnem za pri-

silno izterjavo, zaradi izvršitve odvzema premoženjske koristi;
82. datum izvršitve odločbe po organu, pristojnem za 

prisilno izterjavo oziroma datum obvestila, da izrečena globa 
ni izterljiva;

83. datum izvršitve odločbe po organu, pristojnem za 
prisilno izterjavo oziroma datum obvestila, da izrečeni stroški 
postopka niso izterljivi;

84. datum nastopa okoliščine, ki preprečuje pregon ali 
izvršitev odločbe o prekršku (npr. zastaranje pregona ali izvrši-
tve, smrt storilca prekrška);

85. datum prejema pisne pobude za vložitev predloga za 
odpravo ali spremembo odločbe (171.b člen zakona);

86. datum vložitve predloga za odpravo ali spremembo 
odločbe na predlog prekrškovnega organa pri sodišču;

87. datum odločitve sodišča o predlogu za odpravo ali 
spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa;
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88. vrsta odločitve sodišča o predlogu za odpravo ali spre-
membo odločbe na predlog prekrškovnega organa (171.č člen 
zakona): odprava odločbe o prekršku, sprememba odločbe o 
prekršku;

89. datum pošiljanja predloga pristojnemu prekrškovnemu 
organu oziroma vložitve obdolžilnega predloga pri pristojnem 
sodišču (prvi odstavek 171.č člena zakona);

90. datum vložitve zahteve za varstvo zakonitosti;
91. datum izdaje sodne odločbe o zahtevi za varstvo 

zakonitosti;
92. vrsta sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
93. opombe.«.

3. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V vpisniku Obp se za vsako zadevo vpišejo ti podatki:
1. ime prekrškovnega organa;
2. številka zadeve;
3. osebno ime storilca;
4. EMŠO storilca;
5. rojstni podatki storilca;
6. državljanstvo storilca;
7. stalno prebivališče storilca;
8. začasno prebivališče storilca;
9. naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika posa-

meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
10. sedež pravne osebe, samostojnega podjetnika posa-

meznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
11. matična številka, če je storilec pravna oseba, samo-

stojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost;

12. podatki o zaposlitvi odgovorne osebe;
13. kraj storitve prekrška;
14. čas storitve prekrška;
15. pravna opredelitev prekrška;
16. datum vročitve obvestila o prekršku (48.c člen zakona);
17. datum vložitve odgovora na obvestilo o prekršku 

(48.č člena zakona);
18. podatek ali gre za postopek po uradni dolžnosti;
19. datum vložitve predloga o prekršku;
20. podatki o predlagatelju;
21. datum zaznambe da prekrškovni organ ne bo vložil 

obdolžilnega predloga;
22. datum vložitve obdolžilnega predloga;
23. podatek ali je prekrškovni organ predlagal začasni 

odvzem vozniškega dovoljenja (113.a člen zakona);
24. datum izdaje sklepa o začasnem odvzemu vozniške-

ga dovoljenja;
25. datum vročitve sklepa o začasnem odvzemu vozni-

škega dovoljenja;
26. datum odločitve okrajnega sodišča o ugovoru zoper 

sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja;
27. vrsta odločitve okrajnega sodišča o ugovoru zoper 

sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja;
28. datum vročitve odločitve sodišča o ugovoru zoper 

sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja;
29. datum vložitve pritožbe prekrškovnega organa zoper 

odločitev sodišča o ugovoru;
30. odločitev višjega sodišča o pritožbi;
31. datum vročitve odločitve višjega sodišča o pritožbi 

zoper sklep, s katerim je okrajno sodišče odločilo o ugovoru;
32. datum vročitve sklepa, s katerim je bil zavržen ali 

zavrnjen predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja;
33. datum vložitve pritožbe zoper sklep, s katerim je bil 

zavržen ali zavrnjen predlog za začasni odvzem vozniškega 
dovoljenja;

34. odločitev višjega sodišča o pritožbi zoper sklep, s 
katerim je bil zavržen ali zavrnjen predlog za začasni odvzem 
vozniškega dovoljenja;

35. datum vročitve odločitve višjega sodišča o pritožbi 
zoper sklep, s katerim je okrajno sodišče zavrglo ali zavrnilo 
predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja;

36. podatek ali je bil vložen enoten obdolžilni predlog 
(tretji odstavek 55.a člena zakona);

37. podatek ali je bil obdolžilni predlog v delu, ki se na-
naša na vodenje enotnega postopka pred sodiščem, zavržen 
(četrti odstavek 55.a člena zakona);

38. datum umika obdolžilnega predloga;
39. datum zahteve za dopolnitev obdolžilnega predloga;
40. datum vložitve dopolnjenega obdolžilnega predloga;
41. datum izdaje sklepa o zavrženju obdolžilnega pre-

dloga;
42. datum izdaje sodbe o zavrnitvi obdolžilnega predloga;
43. datum izdaje sodbe o prekršku na podlagi obdolžil-

nega predloga;
44. vrsta sodbe o prekršku: sodba o ustavitvi postopka 

ali sodba, s katero je obdolženec spoznan za odgovornega;
45. datum vložitve pritožbe;
46. datum izdaje odločitve višjega sodišča o pritožbi;
47. navedba vrste sodne odločitve o pritožbi: sklep o zavr-

ženju pritožbe, sodba o zavrnitvi pritožbe, sodba o spremembi 
sodbe sodišča prve stopnje in sklep o razveljavitvi sodbe ali 
sklepa sodišča prve stopnje;

48. opombe.«.

4. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V evidenco iz prejšnjega odstavka se vpisujejo ti 

podatki:
1. zaporedna številka;
2. datum vpisa v evidenco;
3. številka zadeve;
4. osebno ime storilca;
5. znesek globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete 

premoženjske koristi;
6. datum predloga za določitev uklonilnega zapora;
7. podatek o izvršitvi uklonilnega zapora;
8. datum vložitve pritožbe zoper sklep o nedoločitvi ali 

ustavitvi izvrševanja uklonilnega zapora (enajsti odstavek 
202.b člena zakona);

9. podatek o odločitvi višjega sodišča o pritožbi zoper 
sklep o nedoločitvi ali ustavitvi izvrševanja uklonilnega zapora 
(enajsti odstavek 202.b člena zakona);

10. datum izvršitve odločbe oziroma plačilnega naloga po 
organu, pristojnem za prisilno izterjavo, oziroma datum obve-
stila, da izrečena globa ni izterljiva;

11. datum izvršitve odločbe oziroma plačilnega naloga po 
organu, pristojnem za prisilno izterjavo, oziroma datum obve-
stila, da izrečeni stroški postopka niso izterljivi.«.

5. člen
Obrazci št. 1, 2, 3 in 5 se nadomestijo z novimi obrazci, ki 

so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.

6. člen
Za zadeve iz desetega odstavka 30. člena Zakona o spre-

membah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 21/13) se uporablja Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in po-
možnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11).

7. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 
1. januarja 2014.

(2) Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pra-
vilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekr-
škovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11).

Št. 007-659/2013
Ljubljana, dne 13. avgusta 2013
EVA 2013-2030-0092

dr. Senko Pličanič l.r.
Minister

za pravosodje

Priloga
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2670. Odredba o določitvi objekta in okoliša objekta 
Centra za tujce v Velikem Otoku pri Postojni 
za objekt in okoliš objekta posebnega pomena 
ter ukrepov za njuno varovanje

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o organizi-
ranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister 
za notranje zadeve

O D R E D B O 
o določitvi objekta in okoliša objekta Centra  

za tujce v Velikem Otoku pri Postojni za objekt  
in okoliš objekta posebnega pomena ter ukrepov 

za njuno varovanje

1. člen
Ta odredba določa, da sta objekt in okoliš objekta 

Centra za tujce v Velikem Otoku pri Postojni (v nadaljnjem 
besedilu: center), v katerih se izvajata omejitev gibanja in 
strožji policijski nadzor nad tujci, ki so v postopku odstranitve 
iz države, posebnega pomena za opravljanje nalog policije 
ter ukrepe za njuno varovanje.

2. člen
Objekt iz prejšnjega člena je v lasti Republike Slovenije, 

v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve. Nahaja se v 
vasi Veliki Otok pri Postojni v katastrski občini Zagon in je 
namenjen predvsem izvajanju omejitve gibanja in strožjega 
policijskega nadzora v okviru centra.

3. člen
Okoliš objekta je funkcionalno zemljišče, ki obsega 

parceli št. 1449/2 in 1449/79 v katastrski občini Zagon.

4. člen
(1) Zaradi varovanja objekta in okoliša objekta policija 

izvaja ukrepe operativnega, tehničnega in fizičnega varo-
vanja.

(2) Operativno varovanje obsega patruljiranje, opazo-
vanje in zbiranje informacij z namenom spremljanja vseh 
pojavov in dogodkov v varovanem območju.

(3) Tehnično varovanje obsega sistem protivlomnega 
in protipožarnega varovanja, videonadzor, fizične ograde 
ter sistem, ki omogoča kontrolo vstopa in izstopa ter zadr-
ževanja v centru.

(4) Fizično varovanje obsega neposredno, stalno ali 
občasno fizično prisotnost policistov v objektu in okolišu 
objekta.

5. člen
(1) Objekt in okoliš objekta se varuje po stopnjah va-

rovanja, ki jih narekuje število nastanjenih tujcev, stopnja 
ogroženosti objekta in varnostne razmere.

(2) Stopnja varovanja pomeni količino in vrsto varno-
stnih ukrepov.

(3) Obseg in vrsto varnostnih ukrepov za posamezne 
stopnje varovanja določi generalni direktor policije z načrtom 
varovanja.

6. člen
Način vstopanja v objekt in okoliš objekta ter gibanje v 

objektu in okolišu objekta določi generalni direktor policije.

7. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se preneha uporabljati 

Odredba o določitvi objekta in okoliša objekta Centra za 
tujce v Velikem Otoku pri Postojni ter ukrepov za njegovo 
varovanje (Uradni list RS, št. 11/01 in 15/13 – ZODPol).

8. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-353/2013
Ljubljana, dne 20. avgusta 2013
EVA 2013-1711-0054

dr. Gregor Virant l.r.
Minister

za notranje zadeve

2671. Odredba o določitvi programa strokovnega 
usposabljanja in izpopolnjevanja ter programa 
obdobnega strokovnega izpopolnjevanja 
za varnostnika, ki opravlja dela rentgenskega 
operaterja

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 42. člena Zakona 
o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister 
za notranje zadeve

O D R E D B O 
o določitvi programa strokovnega usposabljanja 

in izpopolnjevanja ter programa obdobnega 
strokovnega izpopolnjevanja za varnostnika,  

ki opravlja dela rentgenskega operaterja

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odredba določa program strokovnega usposablja-
nja in izpopolnjevanja ter program obdobnega strokovnega 
izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega 
operaterja, z izvajanjem kontrole vstopa in izstopa, pri kateri je 
treba opravljati preventivna varnostna opravila in zagotavljati 
kontroliran prehod oseb, prtljage, tovora, pošte in vozil z upo-
rabo rentgenskih naprav, z vrati in ročnimi detektorji kovin ter 
drugimi sredstvi zaradi preprečevanja vnosa oziroma iznosa 
prepovedanih oziroma nevarnih snovi in predmetov (področje 
varovanja državnih organov, pristanišč, jedrskih objektov, civil-
nega letalstva in drugih varnostno ogroženih objektov), kot to 
določajo predpisi, standardi in priporočena praksa.

(2) Program iz prejšnjega odstavka je določen v prilogi, ki 
je sestavni del te odredbe. Program strokovnega usposabljanja 
in izpopolnjevanja velja tudi kot program obdobnega strokov-
nega izpopolnjevanja. Vsebina programa se javno objavi na 
spletni strani ministrstva, pristojnega za notranje zadeve (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. člen
(izvajanje programov)

(1) Nosilci javnega pooblastila za izvajanje strokovnega 
usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja najmanj 
90 dni pred izvedbo programa strokovnega usposabljanja in 
izpopolnjevanja ministrstvu predložijo v pregled strokovno gra-
divo za izvedbo strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja.

(2) Vsebina gradiva mora zajemati vsebine, določene s 
programom iz priloge in s predpisi in standardi, ki urejajo varo-
vanje državnih organov, jedrskih objektov, pristanišč, civilnega 
letalstva in drugih varnostno ogroženih objektov, in jo je treba 
sproti prilagajati spremembam in priporočeni praksi. Gradivo 
je lahko v elektronski obliki, mora pa biti pripravljeno tako, da 
omogoča stalno izpopolnjevanje varnostnega osebja.

3. člen
(obdobno izpopolnjevanje)

Varnostnik, ki opravlja delo rentgenskega operater-
ja, mora najmanj vsakih pet let opraviti program obdobnega 
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strokovnega izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja delo 
rentgenskega operaterja, katerega vsebina in trajanje sta do-
ločena v programu iz priloge. Program obdobnega strokovnega 
izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega 
operaterja, mora opraviti tudi varnostnik, ki nalog iz prvega 
odstavka 1. člena te odredbe ni opravljal več kot šest mesecev, 
pred vrnitvijo k opravljanju teh nalog.

4. člen
(priznavanje programov)

(1) Varnostniku, ki je končal program strokovnega uspo-
sabljanja za rentgenskega operaterja, določen na podlagi pred-
pisov, ki urejajo varovanje civilnega letalstva v Republiki Slo-
veniji, se kot opravljen prizna program, določen s to odredbo.

(2) Osebi, ki je končala drug program strokovnega uspo-
sabljanja in izpopolnjevanja za rentgenskega operaterja, se na 
njeno zahtevo prizna usposobljenost v skladu s pravilnikom, ki 
ureja strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostne-
ga osebja, oziroma predpisi, ki urejajo postopek priznavanja 
poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, 
Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfedera-
cije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v 
Republiki Sloveniji, ob upoštevanju zahtev predpisov s podro-
čja varovanja civilnega letalstva. Ministrstvo lahko za mnenje o 
priznanju usposobljenosti zaprosi organ, pristojen za varovanje 
civilnega letalstva.

5. člen
(prehodna določba)

Varnostnik, ki se je začel za rentgenskega operaterja 
usposabljati pred uveljavitvijo te odredbe v skladu s predpisi s 
področja varovanja civilnega letalstva, konča usposabljanje v 
skladu s programom, ki velja ob uveljavitvi te odredbe.

6. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 604-149/2012/41
Ljubljana, dne 31. julija 2013
EVA 2012-1711-0025

dr. Gregor Virant l.r.
Minister 

za notranje zadeve

Priloga
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PRILOGA 
 

 
 

PROGRAM 
STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA TER PROGRAM OBDOBNEGA 

STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA ZA VARNOSTNIKA, KI OPRAVLJA DELO 
RENTGENSKEGA OPERATERJA  

 
1 IME PROGRAMA  
Program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter program obdobnega strokovnega 
izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja 
 
2 UPORABA PROGRAMA  
Oseba, ki želi opravljati delo varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja, mora opraviti 
usposabljanje in preizkus strokovne usposobljenosti pred opravljanjem teh del.  
 
Program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega 
operaterja, velja tudi kot obdobni program izpopolnjevanja za varnostno osebje. 
 
Oseba, ki že opravlja delo varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja, mora vsakih pet let 
opraviti program obdobnega izpopolnjevanja za rentgenskega operaterja. Za izvedbo programa 
obdobnega izpopolnjevanja varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja, se uporabljajo 
določbe programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, če ni s tem programom določeno 
drugače. 
 
3 IZVAJANJE PROGRAMA 
Program usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo služba policije, pristojna za usposabljanje, in nosilci 
javnega pooblastila za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja. 
 
4 POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI SE ŽELI VKLJUČITI V PROGRAM 
STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA  
Oseba mora imeti nacionalno poklicno kvalifikacijo oziroma strokovno usposobljenost za opravljanje 
del varnostnika, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje, pravico do uporabe ukrepov 
in drugih sredstev varnostnika (varnostnik čuvaj, varnostnik, varnostnik nadzornik, varnostnik telesni 
stražar ali varnostni menedžer).  
 
5 TRAJANJE STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA ZA VARNOSTNIKA, 
KI OPRAVLJA DELO RENTGENSKEGA OPERATERJA, TER TARIFA ZA IZVAJANJE  

5.1 Usposabljanje traja najmanj 72 ur glede na določitev ur za posamezen predmet  
5.2 Tarifa za izvajanje programa je 264 točk.   
5.3 Preizkus usposobljenosti se obračuna v skladu z metodologijo na podlagi predpisov, ki 
urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, in sicer organizatorju izpopolnjevanja pripada 12 enot 
za A – strokovno usklajevanje, informiranje in obveščanje. Trem članom komisije pripada 
12 enot za C – pisno, praktično in ustno preverjanje. 

 
6 TRAJANJE OBDOBNEGA IZPOPOLNJEVANJA IN TARIFA ZA IZVAJANJE 

6.1 Usposabljanje traja najmanj 32 ur: 
 normativna ureditev – 3 ure, 
 dolžnosti ter uporaba ukrepov in drugih sredstev varnostnika – 4 ure, 
 orožje, eksplozivne in druge nevarne snovi ter prepovedani predmeti – 5 ur,  
 opravljanje pregledov z rentgensko napravo in detektorji – 20 ur.  

6.2 Tarifa za izvajanje programa je 120 točk.   
6.3 Preizkus usposobljenosti se obračuna v skladu z metodologijo na podlagi predpisov, ki 
urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, in sicer organizatorju izpopolnjevanja pripada 12 enot 
za A – strokovno usklajevanje, informiranje in obveščanje. Trem članom komisije pripada 
12 enot za C – pisno, praktično in ustno preverjanje. 
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7 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI SE ŽELI USPOSABLJATI  
Veljavno zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo z ionizirajočimi sevanji, ki ga izda 
pooblaščeni zdravnik o izpolnjevanju zdravstvenih zahtev za izpostavljene delavce po potrjeni oceni 
varstva izpostavljenih delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj. 
 
Veljavno opravljeno usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji (veljavnost usposabljanja pet 
let). 
 
8 CILJI  
Program strokovnega usposabljanja je pripravljen na podlagi zahtev za delo pri kontroli vstopa in 
izstopa, pri kateri je treba opravljati preventivna varnostna opravila in zagotavljati kontroliran prehod 
oseb, prtljage, tovora, pošte in vozil z uporabo rentgenskih naprav, z vrati za detekcijo kovin, z ročnimi 
detektorji kovin in drugimi sredstvi zaradi preprečevanja vnosa oziroma iznosa prepovedanih oziroma 
nevarnih snovi in predmetov (področje varovanja državnih organov, pristanišč, jedrskih objektov, 
sodišč, tožilstev, civilnega letalstva in drugih varnostno ogroženih objektov), kot to določajo predpisi, 
standardi in priporočena praksa.  

 
8.1 Usmerjevalni cilji 

– osvežitev znanja o uporabi ukrepov varnostnika in drugih sredstev ter seznanitev z novostmi 
– osvežitev znanja o dolžnostih varnostnika 
– obnovitev znanja praktičnih postopkov izvajanja posameznih ukrepov in drugih sredstev 

varnostnika ter novosti na tem področju 
– seznanitve z novostmi pri normativni ureditvi zasebnega varovanja 
– razumevanje pomena varovanja s poudarkom na terorističnih in kriminalnih dejanjih ter drugih 

grožnjah 
– poznavanje določene vsebine predpisov, standardov in priporočene prakse 
– pridobitev strokovnega znanja za delo pri kontroli vstopa in izstopa ter opravljanje postopka 

varnostnega pregleda 
– seznanitev z možnostjo uporabe ter prikrivanja eksplozivnih sredstev in naprav v terorizmu in 

v kriminalu ter drugih prepovedanih predmetov 
– prepoznava eksplozivnih sredstev in snovi, nevarnih snovi, naprav in prepovedanih 

predmetov na simulatorju in rentgenski napravi 
– sposobnost odkrivanja predmetov in snovi z raznimi detektorji 
– razumevanje pomena komuniciranja ob izrednih dogodkih 
– poznavanje zmogljivosti in omejitev opreme za varovanje oziroma uporabljenih metod 

postopka varnostnega pregleda 
– poznavanje postopkov ob morebitnih incidentih (odziv v sili, uporaba ustreznih ukrepov ob 

najdbi prepovednih predmetov) 
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8.2  Operativni cilji 
 
8.2.1 Normativna ureditev – 5 ur 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN METODE 
DELA 

Varnostnik  Varnostnik  

Pozna določene vsebine normativne 
ureditve zasebnega varovanja:  

- osveži znanje iz vsebin predpisov 
s področja zasebnega varovanja 
in drugih predpisov, ki se 
nanašajo na delo varnostnega 
osebja, ter se seznani z novostmi  

- določene pojme iz zakona, ki 
ureja zasebno varovanje, ter 
podzakonskih predpisov (pojem 
zasebnega varovanja, oblike 
varovanja, pogoji za delo 
varnostnega osebja, sistemi 
tehničnega varovanja, 
pristojnosti, notranji nadzor, 
obvezni standardi, interno 
izpopolnjevanje, deponiranje 
službene izkaznice, obdobni 
preizkus strokovne 
usposobljenosti) 

- varnostne zadržke in varnostno 
preverjanje 

- obveznost varovanja poslovnih 
skrivnosti ter osebnih in tajnih 
podatkov 

- dejavnosti in naloge, ki niso 
združljive z zasebnim varovanjem 

- pomen in posebnosti različnih 
temeljnih oblik zasebnega 
varovanja 

- temeljne pristojnosti in način 
sodelovanja z drugimi subjekti, ki 
sodelujejo pri zagotavljanju 
varnosti (policija, gasilci, služba 
prve pomoči, pristojni inšpekcijski 
organi, regijski center za 
obveščanje, občinsko redarstvo, 
reditelji in druge pristojne službe) 

- sestavo načrta varovanja s 
poudarkom na oceni stopnje 
tveganja  

- kodeks etike zasebnega 
varovanja 

 

- pojasni temeljne pristojnosti 
varnostnega osebja 

- pojasni določene pojme iz 
zakona, ki ureja zasebno 
varovanje, ter podzakonskih 
predpisov (pojem zasebnega 
varovanja, oblike varovanja, 
pogoji za delo varnostnega 
osebja, sistemi tehničnega 
varovanja, pristojnosti, notranji 
nadzor, obvezni standardi, 
interno izpopolnjevanje, 
deponiranje službene izkaznice, 
obdobni preizkus strokovne 
usposobljenosti) 

- pojasni pomen varnostnih 
zadržkov in varnostnega 
preverjanja za svoje delo 

- pozna odgovornost zaradi 
nezakonite uporabe ukrepov 
varnostnikov 

- pojasni svoje obveznosti pri 
varovanju poslovnih skrivnosti 
ter osebnih in tajnih podatkov 

- našteje dejavnosti in naloge, 
nezdružljive z zasebnim 
varovanjem 

- razloži način sodelovanja z 
drugimi subjekti, ki sodelujejo 
pri zagotavljanju varnosti 

- razloži način sodelovanja med 
varnostnim osebjem 

- pojasni namen načrta varovanja 
in pomen ocene stopnje 
tveganja 

- razloži pomen kodeksa etike 
 
 
 
 
 
 
 

 

- frontalna in skupinska 
- razgovor 
- izmenjava izkušenj in 

primerov iz prakse 
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Pozna določene vsebine normativne 
ureditve, standardov in prakse 
varovanja civilnega letalstva, 
pristanišč, jedrskih objektov, sodišč in 
drugih varnostno ogroženih objektov:  

- pomen in cilje strokovnega 
usposabljanja rentgenskega 
operaterja  

- pomen in zahteve varovanja 
civilnega letalstva pred dejanji 
nezakonitega vmešavanja, 
zagotavljanja varnosti pristanišč, 
jedrskih objektov, sodišč in drugih 
varnostno ogroženih ustanov 
(posebnosti varovanja, posebne 
zahteve za izvajanje postopkov, 
namen varovanja)  

- pojem in nevarnost terorizma 
- oblike terorističnih napadov in 

načine njihove storitve 
- večje teroristične napade po 

svetu 
- primere terorizma in terorizmu 

podobna kazniva dejanja v RS 
- pristojnosti posameznih organov 

za področje eksplozivov 
- preventivne ukrepe in postopke 

ob najavah eksplozivnih sredstev 
- postopke za ukrepanje ob 

izrednih dogodkih ali nesrečah 

- razloži pomen in cilje 
strokovnega usposabljanja 
rentgenskega operaterja 

- razloži pomen in zahteve 
predpisov s področja varovanja 
civilnega letalstva pred dejanji 
nezakonitega vmešavanja, 
zagotavljanja varnosti 
pristanišč, jedrskih objektov, 
sodišč in drugih varnostno 
ogroženih ustanov 

- pojasni nevarnost terorizma 
- razloži pojem terorizma  
- našteje oblike terorističnih 

napadov in pojasni načine 
njihove storitve 

- predstavi večje teroristične 
napade po svetu 

- predstavi primere terorizma in 
terorizmu podobna kazniva 
dejanja v RS 

- pojasni pristojnosti posameznih 
organov za področje 
eksplozivov 

- razloži preventivne ukrepe in 
postopke ob najavah 
eksplozivnih sredstev ter 
pojasni njihov pomen 

- pojasni postopke za ukrepanje 
ob izrednih dogodkih ali 
nesrečah 
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8.2.2 Dolžnosti in uporaba ukrepov in drugih sredstev varnostnika – 4 + 2 uri (TEORIJA + 
PRAKSA)  

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN METODE 
DELA 

Varnostnik    Varnostnik     
Pozna dolžnosti ter uporabo ukrepov 
in drugih sredstev varnostnika:  

- temeljna načela spoštovanja 
človekovih pravic in svoboščin  

- načelo sorazmernosti pri uporabi 
ukrepov in drugih sredstev 
varnostnika 

- ve, zoper koga ne sme uporabiti 
določenih ukrepov varnostnika   

- silobran in skrajno silo kot 
kazenskopravni institut  

- ukrepe in druga sredstva 
varnostnika  

- dolžnost obveščanja policije o 
uporabi ukrepov in drugih 
sredstev 

- dolžnost zavarovanja in 
obveščanja pristojnega organa o 
kaznivem dejanju 

- dolžnost nositi in pokazati 
službeno izkaznico 

- dolžnost varnostnikov nositi 
predpisano delovno obleko  

- pojasni pomen zakonitega in 
strokovnega izvajanja ukrepov in 
drugih sredstev varnostnika  

- pojasni pogoje in način uporabe 
ukrepov in drugih sredstev 
varnostnika  

- našteje primere obveznega 
obveščanja policije o uporabi 
ukrepov varnostnika in drugih 
sredstev 

- opiše postopek obveščanja in 
poročanja o uporabi ukrepov 
varnostnika  

- napiše poročilo o uporabi 
ukrepov in drugih sredstev 
varnostnika  

- zna zavarovati kraj kaznivega 
dejanja in pozna pogoje kdaj se 
lahko kraj kaznivega dejanja 
spremeni 

- zna opravljati delo na različnih 
delovnih mestih v skladu z 
izdelanim načrtom varovanja  

- frontalna in 
skupinska  

- igranje vlog  
- demonstracija  
- razgovor 
- izmenjava izkušenj in 

primerov iz prakse 
 
 

Praktični postopek 
- pozna elemente in način uporabe 

ukrepov in drugih sredstev 
varnostnika  

- pozna tipe napadov ter aktivno in 
pasivno upiranje 

- praktično prikaže izvedbo 
ukrepov in drugih sredstev 
varnostnika  

- pojasni način ukrepanja ob 
aktivnem ali pasivnem upiranju 

- pogovor, razprava 
- demonstracija 
- simuliranje dogodkov
- primeri iz dobre 

prakse 
- individualne in 

skupinske vaje 

8.2.3 Orožje, eksplozivne in druge nevarne snovi ter prepovedani predmeti – 5 ur 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN METODE 
DELA 

Varnostnik Varnostnik  
Pozna orožje, eksplozivne in druge 
nevarne snovi ter prepovedane 
predmete: 

- opredelitev orožja – formacijska 
sredstva 

- opredelitev orožja – improvizirana 
sredstva 

- orožje za množično uničevanje 
- opredelitev eksploziva in drugih 

nevarnih snovi 
- klasifikacijo eksploziva in drugih 

nevarnih snovi 

- obrazloži opredelitev orožja – 
formacijskih sredstev 

- obrazloži opredelitev orožja – 
improviziranih sredstev 

- pojasni pomen in nevarnost 
orožja za množično uničevanje 

- obrazloži opredelitev eksploziva 
in drugih nevarnih snovi 

- pojasni klasifikacijo eksploziva in 
drugih nevarnih snovi 

- predstavi način prepoznave 
eksploziva in drugih nevarnih 
snovi 

- pogovor  
- razprava 
- demonstracija 
- simuliranje 

dogodkov 
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- način prepoznave eksploziva in 
drugih nevarnih snovi 

- kategorije predmetov, ki so lahko 
prepovedani 

- metode prikrivanja orožja, 
eksplozivnih in drugih snovi ter 
prepovedanih predmetov 

 

- pojasni metode prikrivanja 
orožja, eksplozivnih in drugih 
snovi ter prepovedanih 
predmetov 

 

8.2.4 Opravljanje pregledov z rentgensko napravo in detektorji – 56 ur 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI OBLIKE IN METODE 
DELA 

Varnostnik  Varnostnik  
Pozna organizacijo in metode dela na 
kontrolni točki: 

- konfiguracijo in postavitev 
kontrolnih točk 

- organizacijo dela na kontrolni točki 
- ročne tehnike pregledovanja 
- mogoče načine skrivanja 

prepovedanih predmetov 
- zmogljivosti in omejitve varnostne 

opreme oziroma metod varnostnih 
pregledov 

- postopke s sumljivimi predmeti 
- postopke s prepovedanimi predmeti
- postopke z nevarnimi snovmi 
- taktiko in tehniko pregledov oseb, 

vozil, tovora in prtljage  
- namen zaščite oddane prtljage 

 

- obrazloži konfiguracijo in 
postavitev kontrolnih točk 

- izvaja in praktično prikaže 
organizacijo dela na kontrolni 
točki  

- pojasni organizacijo dela na 
kontrolni točki 

- predstavi ročne tehnike 
pregledovanja 

- razume in pojasni mogoče 
načine skrivanja prepovedanih 
predmetov 

- pozna in pojasni zmogljivosti in 
omejitve varnostne opreme 

- pozna in pojasni pomanjkljivosti 
metod varnostnih pregledov 

- obrazloži postopke s sumljivimi 
predmeti 

- obrazloži postopke s 
prepovedanimi predmeti 

- obrazloži postopke z nevarnimi 
snovmi 

- pojasni taktiko in tehniko 
pregledov oseb, vozil, tovora in 
prtljage  

- pojasni namen zaščite oddane 
prtljage 

- frontalna in 
skupinska  

- demonstracija  
- individualne in 

skupinske vaje 
- izmenjava izkušenj 

in primerov iz prakse
- razgovor 
- individualno 

praktično delo  
- praktično delo na 

simulatorju 

 
Komuniciranje s težavnimi obiskovalci 
oziroma potniki, postopki in metode 
dela z njimi: 

- komuniciranje, reševanje konfliktov 
in prepoznavanje psihofizičnih stanj

- oblike pomirjanja oseb in 
nenasilnega reševanja konfliktov 

- prepoznavanje različnih oblik 
psihofizičnih stanj ter pomoč 
težavnim obiskovalcem oziroma 
potnikom in komuniciranje z njimi 

- posebnosti komuniciranja z 
množico ob nujnem ukrepanju 
(intervencije, evakuacije, nesreče) 

 

- v simuliranem položaju izbere in 
pojasni ustrezno ravnanje in 
pokaže spretnost učinkovitega 
mirnega reševanja medosebnih 
konfliktov 

- pokaže spretnost komuniciranja 
v kritičnih položajih (evakuacija, 
pretep, množične kršitve)  

- razvija spretnost komuniciranja 
pred in med ukrepi ter po 
uporabi ukrepov in drugih 
sredstev varnostnika (predvsem 
fizične sile) 

- pojasni različne oblike 
psihofizičnih stanj in v 
simuliranem položaju izbere 
ustrezno metodo komuniciranja
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Opravljanje pregledov, prepoznava 
predmetov na simulatorju rentgena, 
pretočni rentgenski napravi ter z 
detektorji kovin in drugih snovi: 

- poznavanje tehnik ročnih pregledov 
z namenom odkritja skritih 
prepovedanih predmetov  

- delo na simulatorju rentgena za 
opravljanje pregledov  

- delo z rentgensko napravo  
- delo s pretočno rentgensko napravo
- delo z vrati za detekcijo kovin in 

drugih sredstev ter z ročnimi 
detektorji kovin  

- izjeme od varnostnih pregledov in 
posebnih varnostnih postopkov 

- pravilna razlaga slik, nastalih z 
varnostno opremo 

- praktično prikaže tehnike 
opravljanja ročnih pregledov 

- praktično opravljanje pregledov 
na simulatorju rentgena  

- praktično opravljanje pregledov 
z rentgensko napravo  

- praktično opravljanje pregledov 
s pretočno rentgensko napravo 

- opravljanje površinskih 
pregledov vrhnjih oblačil, vozil, 
tovora in prtljage 

- praktično opravljanje pregledov 
z vrati za detekcijo kovin in 
drugih sredstev ter z ročnimi 
detektorji kovin 

 

 
 
9 MATERIALNO - TEHNIČNI POGOJI 
 
Učilnica za vsaj 10 udeležencev usposabljanja, velika najmanj 2 m2 na osebo, s sanitarijami. Učilnica 
mora imeti poleg miz in stolov tudi table ter avdiovizualne pripomočke (računalnik s programi in 
projektorjem, avdiovizualna sredstva, listna tabla, kamera, simulator za opravljanje pregledov z 
rentgensko napravo in internetno povezavo).  
 
Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela ter preizkusa znanja. Razmerje med 
teoretičnim in praktičnim delom je: 

– teoretično usposabljanje:  75 odstotkov, 
– praktično usposabljanje:   25 odstotkov, 

 
Usposabljanje izvajata dva učitelja hkrati, pri usposabljanju pa naj uporabljata čim več interaktivnih 
metod dela, ki so predvidene za udeležence, in čim manj predavanja, prednost naj dajeta drugim 
metodam, ki omogočajo dejavno sodelovanje udeležencev (reševanje konkretnih problemov, praktični 
prikaz, razgovor, preučevanje primerov ipd.). 
 
Simulator rentgena mora imeti knjižnico z različnimi slikami in predmeti v najmanj tolikšnem številu, kot 
to določajo predpisi s področja varovanja civilnega letalstva, knjižnica pa se mora sprotno 
dopolnjevati.  
Organizator mora zagotoviti pretočno rentgensko napravo za pregledovanje prtljage in imeti najmanj 
100 različnih predmetov ogrožanja (zbirka predmetov se mora sprotno dopolnjevati). 
Praktični del usposabljanja se mora izvajati v primerno opremljenih prostorih z rentgensko napravo.  
Organizator mora za interno izpopolnjevanje udeležencem omogočiti brezplačno uporabo e-učilnice za 
učenje na daljavo. 
Izvajalec usposabljanja mora pri strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju glede ciljev, obveznosti, 
zahtev, metod in materialno-tehničnih pogojev upoštevati določbe predpisov, ki urejajo varnost 
državnih organov, jedrskih objektov, sodišč, tožilstev, pristanišč, civilnega letalstva in drugih varnostno 
ogroženih objektov, zlasti Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih 
pravilih na področju varovanja civilnega letalstva ter Uredbe Komisije (EU) št. 185/2010 o določitvi 
podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva z morebitnimi 
spremembami. 
Med praktičnim delom usposabljanja je treba zagotoviti, da se s pasivnimi dozimetri redno ugotavlja 
izpostavljenost delavcev in meri sevanje na delovnem mestu. 
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10 PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI 
 
Za uspešno dokončanje usposabljanja se mora udeleženec udeležiti strokovnega usposabljanja in 
opraviti obveznosti po programu.  
 
Preizkus strokovne usposobljenosti lahko opravlja udeleženec, ki se je udeležil usposabljanja, opravil 
teoretične in praktične vaje, opredeljene v programu, in je ob sprotnem preverjanju pri večini vsebin 
programa uspešen. Izpolnjevanje pogojev za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti ugotovi 
izvajalec usposabljanja.  
 
Preizkus strokovne usposobljenosti traja največ 45 minut. Preizkus je pisni z ustnim zagovorom in 
praktično izvedbo naloge. Pisni preizkus je sestavljen iz vprašanj odprtega in zaprtega tipa ter traja 
največ 30 minut. Teoretični del obsega teoretične vsebine celotnega programa. Praktični del obsega 
prepoznavo predmetov s pomočjo pretočne rentgenske naprave. Ocenjuje se z opisnim ocenjevanjem 
– uspešno ali neuspešno.  
 
Kandidat preizkus opravi, če doseže najmanj 75 odstotkov pravilnih odgovorov na vprašanja v pisnem 
testu in pri ustnem zagovoru. Na praktičnem delu preizkusa mora prepoznati vse nevarne predmete s 
pomočjo pretočne rentgenske naprave. 
 
Preizkus strokovne usposobljenosti se opravlja pred komisijo, ki jo določi ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve. Komisijo sestavljajo trije člani: 

- dva člana z najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj osmimi leti delovnih izkušenj na področju 
notranjih zadev, od tega najmanj petimi leti delovnih izkušenj s strokovnega področja vsebinskega 
sklopa (protibombna zaščita, bombni tehnik, varnostnik, ki opravlja delo rentgenskega operaterja);  

- en član z najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj osmimi leti delovnih izkušenj na področju 
notranjih zadev in veljavno licenco za člana komisije za preverjanje nacionalne poklicne 
kvalifikacije varnostnik na podlagi predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, ter 
poznavanjem delovnega področja protibombne zaščite, bombnega tehnika, varnostnika, ki 
opravlja delo rentgenskega operaterja. 

Vsi člani komisije morajo izpolnjevati zakonske pogoje za delo z ionizirajočimi sevanji. 

Organizator udeležencu, ki uspešno opravi preizkus strokovne usposobljenosti, izda potrdilo o 
opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega 
operaterja. Potrdilo ima rok veljavnosti pet let, veljavnost se podaljša z opravljenim obdobnim 
izpopolnjevanjem varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja, za naslednjih pet let. Potrdilo 
preneha veljati, če varnostnik, ki opravlja delo rentgenskega operaterja, preneha opravljati delo za več 
kot šest mesecev. 
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11 KADROVSKE REFERENCE PO VSEBINSKIH SKLOPIH 
 
NAZIV VSEBINSKEGA SKLOPA IZVAJALEC 

PROGRAMA 
REFERENCE IZVAJALCEV PROGRAMA 

normativna ureditev učitelj najmanj visokošolska izobrazba: 
– najmanj pet let delovnih izkušenj na 

področju zasebnega varovanja ali na 
področju dela ministrstva, pristojnega za 
notranje zadeve  

dolžnosti ter uporaba ukrepov in 
drugih sredstev varnostnika 

učitelj 
 
 
 

najmanj visokošolska izobrazba: 
– najmanj pet let delovnih izkušenj s 

strokovnega področja vsebinskega sklopa 

učitelj  
praktičnega 

pouka 

najmanj srednješolska izobrazba: 
– najmanj pet let delovnih izkušenj na 

strokovnem področju z znanjem praktičnega 
postopka z nazivom »inštruktor« borilnih 
veščin (judo ali džiudžic) 

orožje, eksplozivne in druge 
nevarne snovi ter prepovedani 
predmeti 

učitelj 
 

najmanj visokošolska izobrazba: 
– najmanj osem let delovnih izkušenj na 

področju dela ministrstva, pristojnega za 
notranje zadeve, 

– najmanj pet let delovnih izkušenj s 
strokovnega področja vsebinskega sklopa 
(protibombna zaščita, bombni tehnik, 
orožje, eksplozivne in druge nevarne snovi 
ter prepovedani predmeti) in 

– opravljeno usposabljanje po programu 
bombni tehnik in izpolnjevanje zakonskih 
pogojev za delo z ionizirajočimi sevanji. 

 
opravljanje pregledov z 
rentgensko napravo in 
detektorjem 

učitelj 
 

Najmanj visokošolska izobrazba: 
– najmanj osem let delovnih izkušenj na 

področju dela ministrstva, pristojnega za 
notranje zadeve, 

– najmanj pet let delovnih izkušenj s 
strokovnega področja vsebinskega sklopa 
(protibombna zaščita, bombni tehnik) in 

– opravljeno usposabljanje po programu 
bombni tehnik in izpolnjevanje zakonskih 
pogojev za delo z ionizirajočimi sevanji 

 
 

 
12 LITERATURA  
 
Organizator pred izvedbo strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja gradivo da kandidatu.  
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2672. Obvestilo o odobritvi sheme pomoči po Uredbi 
o načinu izplačevanja in merilih za izračun 
nadomestila za zmanjšanje dohodka 
iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve 
ukrepom vodovarstvenega režima

Na podlagi drugega odstavka 16. člena Uredbe o načinu 
izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje 
dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom 
vodovarstvenega režima (Uradni list RS, št. 105/11, 64/12 in 
44/13) minister za kmetijstvo in okolje objavlja

O B V E S T I L O
o odobritvi sheme pomoči po Uredbi o načinu 
izplačevanja in merilih za izračun nadomestila  
za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti 
zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega 

režima

Minister za kmetijstvo in okolje obvešča, da je Evrop-
ska komisija dne 2. julija 2013 odobrila shemo pomoči 
»št. SA.34205 (2012/N) – Slovenija: Nadomestilo za zmanjša-
nje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukre-
pom vodovarstvenega režima«. Predvidena pomoč, ki velja do 
31. decembra 2015, se šteje za združljivo z notranjim trgom in 
se lahko začne izvajati.

Št. 007-349/2013
Ljubljana, dne 21. avgusta 2013
EVA 2013-2330-0165

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo in okolje

SODNI SVET
2673. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto 
predsednika Delovnega in socialnega sodišča 
v Ljubljani

Na podlagi določbe 62. člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana 
na 20. seji dne 11. julija 2013 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur za vodstveno mesto predsednika Delovnega in socialne-
ga sodišča v Ljubljani.

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

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

Predsednik
Sodnega sveta RS

Janez Vlaj l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2674. Sklep o razpisu postopka za imenovanje 
članov Sveta Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Na podlagi 186. in 409. člena Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 96/12 in 
39/13) in 17. člena Statuta Zavoda za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 114/06) je Svet 
Zavoda dne 13. 8. 2013 sprejel

S K L E P
o razpisu postopka za imenovanje članov 

Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije

1. Svet Zavoda poziva vse sindikalne zveze oziroma 
konfederacije, reprezentativne za območje države, vsa delo-
dajalska združenja na ravni države in vse zveze oziroma orga-
nizacije upokojencev na ravni države (v nadaljevanju: notranje 
interesne organizacije), ki želijo sodelovati pri imenovanju ali 
volitvah članov Sveta Zavoda, da pošljejo svojo prijavo volilni 
komisiji Zavoda v petnajstih (15) dneh po dnevu razpisa, na na-
slov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
Volilna komisija Zavoda, Kolodvorska 15, Ljubljana.

Za prvi dan razpisa se šteje dan objave tega poziva v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Prijava mora vsebovati ime interesne organizacije, točen 
naslov, ime osebe, pristojne za postopek v zvezi z imenova-
njem in navedbo organiziranosti interesne organizacije (doka-
zilo o vpisu v register ali dokazilo organiziranosti za območje 
države).

2. Posamezne v zakonu navedene interesne skupine 
bodo praviloma sporazumno imenovale naslednje število čla-
nov Sveta Zavoda:

– 7 (sedem) članov sindikalne zveze oziroma konfedera-
cije, reprezentativne za območje države;

– 7 (sedem) članov delodajalska združenja na ravni dr-
žave;

– 3 (tri) člane zveze oziroma organizacije upokojencev 
na ravni države.

Vlada Republike Slovenije bo imenovala 7 (sedem) 
članov, Zveza delovnih invalidov Slovenije 1 (enega) člana, 
1 (enega) člana pa izvolijo delavci Zavoda.

3. Interesne organizacije, ki se v roku, določenem v 1. toč-
ki razpisa, ne bodo prijavile volilni komisiji Zavoda, v postopku 
imenovanja ali volitev ne morejo sodelovati.

4. Na podlagi prijav bo volilna komisija Zavoda sestavila 
seznam prijavljenih interesnih organizacij in jih pozvala, da v 
roku 30 dni predložijo Zavodu pisni sporazum o imenovanju 
članov Sveta Zavoda, v številu, ki ga določa zakon, in podatke 
o imenovanih članih Sveta Zavoda.

Če sporazuma ne bodo sklenile vse prijavljene intere-
sne organizacije v okviru posamezne interesne skupine, bodo 
člane Sveta Zavoda izvolili predstavniki prijavljenih interesnih 
organizacij na volilnih zborih po postopku, določenem v statutu 
Zavoda.

Morebitne volitve volilnih teles se izvedejo med 4. in 
15. novembrom 2013.

Št. 9000-4/2013/36-4
Ljubljana, dne 13. avgusta 2013

Svet Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Anka Tominšek l.r.
Predsednica
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2675. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za julij 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 rasti cen življenjskih potrebščin  
na območju Slovenije za julij 2013

Cene življenjskih potrebščin so bile julija 2013 v primerjavi 
s prejšnjim mesecem nižje za 0,3 %.

Št. 9621-144/2013/3
Ljubljana, dne 2. avgusta 2013
EVA 2013-1522-0024

mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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BELTINCI

2676. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Beltinci

Na podlagi 19. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1 
UPB1; Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 
57/08, 70/08 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS UPB2; Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 
79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 17. člena Zakona o prekrških 
(ZP UPB8; Uradni list RS, št. 29/11 in 43/11), 3., 7. in 35. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS Uradni list RS, 
št. 33/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11) določil Uredbe o od-
vajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 88/11, 8/12) ter 16. člena Statuta Občine 
Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Bel-
tinci na 26. redni seji dne 25. 7. 2013 sprejel

O D L O K 
o odvajanju in čiščenju komunalne  

in padavinske odpadne vode na območju  
Občine Beltinci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta odlok določa pogoje in način izvajanja gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode v Občini Beltinci.

(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi 
objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredelje-
na v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov 
in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter 
padavinskih voda (v nadaljevanju: Tehnični pravilnik), ki ga 
pristojni organ izvajalca sprejme najpozneje v šestih mesecih 
od veljavnosti tega odloka.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda 

v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odva-
janju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

2. Padavinska odpadna voda je padavinska odpadna 
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

3. Industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda 
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odva-
janju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

4. Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, 
ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.

5. Komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna na-
prava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

6. Mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju: 
MKČN) je mala komunalna čistilna naprava v skladu s pred-
pisom, ki ureja snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih 
komunalnih čistilnih naprav.

7. Greznica je gradbeni objekt za anaerobno obdelavo 
komunalne odpadne vode, v katerem se la-ta v pretaka iz 
usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno 
obdelavo odpadne vode, obdelana pa se na iztoku iz tega 
objekta odvaja v okolje z infiltracijo v zemljo.

8. Nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz MKČN.

9. Obstoječa greznica je obstoječa greznica v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz MKČN.

10. Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je eno-
ta za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo.

11. Neobdelano blato je blato iz obstoječih greznic in 
blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode na 
komunalni ali skupni čistilni napravi.

12. Obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na 
območju komunalne ali skupne čistilne naprave pred njegovo 
uporabo v kmetijstvu ali pred njegovim odstranjevanjem. Za ob-
delavo blata se štejejo vsi postopki obdelave blata, ki se lahko 
izvajajo na območju komunalne ali skupne čistilne naprave, 
kakor so stabiliziranje, kondicioniranje, sušenje, dezinfekcija 
in podobno, s katerim se doseže:

– učinek stabilizacije blata v skladu s predpisom, ki ureja 
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, in

– ustrezne učinke za nadaljnjo uporabo ali postopke pre-
delave ali odstranjevanja obdelanega blata v skladu s predpisi, 
ki urejajo uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetij-
stvu, ali predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

13. Območje izvajanja javne službe je območje Občine 
Beltinci.

14. Javna površina je površina grajenega javnega dobra 
lokalnega ali državnega pomena, katera uporaba je pod ena-
kimi pogoji namenjena vsem.

15. Javna kanalizacija je javna kanalizacija v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpa-
dnih voda v vode in javno kanalizacijo in jo zagotavlja občina.

16. Interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo 
v zgradbi in na zemljišču uporabnika, ki so namenjeni odvaja-
nju komunalne in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno 
kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico, MKČN 
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE in poteka do revizijskega ja-
ška. Tudi v primeru, da je lokacija revizijskega jaška na javnem 
dobrem, vzdrževanje interne kanalizacije bremeni uporabnika.

17. Priključek je spoj med interno kanalizacijo in revizij-
skim jaškom oziroma javno kanalizacijo, s katerim se uporab-
nik priklaplja na javno kanalizacijo. Izgradnja in vzdrževanje 
priključka je breme uporabnika.

18. Revizijski jašek je mesto priklopa enega ali več upo-
rabnikov na javno kanalizacijo.

19. Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije (v 
nadaljevanju primarno omrežje) je sistem kanalov in jarkov ter 
z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov (npr. pesko-
lovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za prečrpavanje 
odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbremenilniki in 
podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske 
odpadne vode, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne 
vode, iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij. Pri-
marno omrežje se zaključi z navezavo na komunalno ali skupno 
čistilno napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode. 
Na primarnem omrežju praviloma ni kanalizacijskih priključkov.

20. Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanaliza-
cije (v nadaljevanju: sekundarno omrežje) je sistem kanalov 
in jarkov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških sklopov 
(npr. peskolovi, lovilniki olj, črpališča in druge naprave za pre-
črpavanje odpadne vode, zadrževalniki čistilnega vala, razbre-
menilniki in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne in 
padavinske odpadne vode, ki nastaja na območju poselitve ali 
njegovem delu, lahko pa tudi odvajanju industrijske odpadne 
vode, ki nastaja na območju poselitve ali njegovem delu in se 
čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi. Sekundarno omrežje 
se zaključi z navezavo na primarno omrežje.

OBČINE
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21. Javni kanalizacijski sistem je hidravlično samostojen 
sistem primarnega in sekundarnega omrežja z enim iztokom, 
ki je namenjen izvajanju javne službe in ga upravlja en izva-
jalec javne službe. Iztok iz javnega kanalizacijskega sistema 
po Uredbi je končni iztok iz javnega kanalizacijskega sistema 
ali navezava na komunalno čistilno napravo, skupno čistilno 
napravo ali čistilno napravo padavinske odpadne vode ali na-
vezava na drug javni kanalizacijski sistem. Komunalna čistilna 
naprava, skupna čistilna naprava ali čistilna naprava padavin-
ske odpadne vode, ki je namenjena izvajanju javne službe, se 
šteje za samostojni javni kanalizacijski sistem.

22. Izvajalec javne službe upravlja z javnim kanalizacij-
skim omrežjem.

23. Območje poselitve je območje, skladno s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih 
čistilnih naprav ali skladno s predpisom, ki ureja emisijo snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz MKČN.

24. Vodovarstveno območje je območje, določeno v skla-
du s predpisi, ki urejajo vode.

25. Kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca 
o objektih gospodarske javne infrastrukture.

26. Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je 
evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne in-
frastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

27. Ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode je čišče-
nje, skladno s predpisom, ki ureja emisije snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

28. Obstoječa stavba je stavba, za katero je izdano grad-
beno oziroma uporabno dovoljenje, skladno s predpisi, ki ure-
jajo graditev objektov.

29. Usedalnik blata je del pretočne greznice oziroma 
MKČN, vgrajen neposredno za odtočno cevjo, namenjen shra-
njevanju in gnitju blata izdelan iz neprepustnega betona ali 
drugega nepropustnega materiala. Lahko je izveden kot use-
dalnik blata ali kombiniran objekt za blato ali odpadno vodo (v 
nadaljevanju usedalnik blata).

30. Uporabnik javne kanalizacije je lastnik stavbe, naje-
mnik stavbe ali druga oseba, ki uporablja stavbo ali del stavbe, 
kjer nastaja komunalna odpadna voda.

31. Merilno mesto je posebej zgrajen objekt, ki omogoča 
tehnično izvedbo meritev količin in kakovosti odpadne vode.

32. Tehnični pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju Občine Beltinci je 
pravilnik, ki detajlneje ureja tehnična vprašanja odloka in ga 
sprejme Nadzorni svet javnega komunalnega podjetja, KOMU-
NA, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o..

3. člen
(javna služba)

(1) Javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in pa-
davinske odpadne vode obsega naslednje naloge:

– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo,
– čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih 

površinah,
– prevzem komunalne odpade vode in blata iz nepretoč-

nih greznic, premičnih suhih stranišč, MKČN,
– čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata 

iz prejšnje alineje na čistilni napravi,
– zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega 

monitoringa ali izdelava ocen obratovanja za MKČN z zmoglji-
vostjo manjšo od 50 PE,

– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 
odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh,

– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 
odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso 
večje od 100 m2 in pripadajo stavbi, iz katere se odvaja ko-
munalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh.

(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter 
padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje 

za javno službo, razen izrecno navedenih v prejšnjem odstav-
ku, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo 
in čisti v komunalni čistilni napravi.

(3) Izvajalec javne službe to dejavnost izvaja na podlagi 
pogodb, ki jih individualno sklene z lastnikom ali lastniki stavbe, 
pri kateri nastajajo padavinske odpadne vode.

(4) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne 
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora izvajalec javne 
službe izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive 
na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.

(5) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za 
stavbe v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno ka-
nalizacijo in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino 
stavb zunaj naselja, zagotoviti:

– redno praznjenje nepretočnih greznic, premičnih suhih 
stranišč in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni 
čistilni napravi najmanj enkrat na 3 leta,

– prevzem blata iz obstoječih greznic najmanj enkrat na 
3 leta,

– prevzem blata iz MKČN pri uporabniku storitev in njego-
vo obdelavo najmanj enkrat na 3 leta,

– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen 
obratovanja za MKČN z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, v 
skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz MKČN in

– evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata 
oziroma odplak.

(6) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz 
cestnega telesa ni predmet urejanja tega odloka.

4. člen
(odvajanje padavinskih voda)

(1) Padavinsko vodo je potrebno odvajati neposredno v 
naravne odvodnike (vodotoke) ali s ponikanjem v tla.

(2) Padavinske vode, ki so tako onesnažene, da se na 
podlagi določb podzakonskih aktov ne smejo odvajati neposre-
dno v vodotoke ali na ponikanje, mora lastnik ali upravljavec 
površin primerno zajeti in očistiti ter jih speljati v vodotoke ali s 
ponikanjem v tla, kadar je to izvedljivo.

(3) V primeru, da se padavinska voda odvaja v javno 
kanalizacijo, se za plačilo odvajanja uporabljajo določila tega 
odloka, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda, s tem, da se tarifa obračuna na podlagi velikosti površine, 
s katere se padavinska voda odvaja.

5. člen
(uporabniki)

Uporabniki javne službe so lastniki oziroma najemniki 
oziroma posestniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inže-
nirskega objekta in upravljavci javnih površin, za katere se 
zagotavlja izvajanje javne službe.

6. člen
(izvajalec javne službe)

(1) Občina je lastnica objektov in naprav za odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zagotavlja 
izvajanje javne službe v obliki javnega podjetja na celotnem 
območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem 
odlokom.

(2) Izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
in upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje ko-
munalne in padavinske odpadne vode na celotnem območju 
občine Beltinci je KOMUNA, javno komunalno podjetje Beltinci 
d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec ali upravljavec).

7. člen
(program odvajanja in čiščenja)

Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe odvaja-
nja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na vseh 
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poselitvenih območjih na svojem območju v skladu z Uredbo o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
(v nadaljevanju: Uredba), izvajalec pa skladno s predpisi izvaja 
javno službo na navedenem območju Občine Beltinci, skladno 
s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode (v nadaljevanju: Program), ki ga izdela skladno 
z Uredbo in ga objavi na spletni strani podjetja.

8. člen
(čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)
Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju Občine Beltinci se prostorsko zagotavlja:
– v čistilni napravi Melinci za komunalne in padavinske 

odpadne vode, ki se vanjo odvajajo prek javnega kanalizacij-
skega omrežja;

– v obstoječih in nepretočnih greznicah ali MKČN za 
komunalne odpadne vode iz stavb oziroma drugih objektov (v 
nadaljevanju: objektov), ki niso priključeni na javno kanalizacijo 
in z njimi upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo 
lastniki.

9. člen
(lokacija prevzema vsebin greznic in blata MKČN)

Ravnanje z blatom iz MKČN ter komunalne odpadne 
vode iz nepretočnih greznic se prostorsko zagotavlja v čistilni 
napravi Melinci.

II. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

10. člen
(javna pooblastila)

(1) S tem odlokom se izvajalcu podeli javno pooblastilo 
za uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in 
vodenje katastra komunalnih naprav (v nadaljevanju: kataster), 
ki vsebuje baze podatkov o infrastrukturnih objektih, omrežjih 
in napravah namenjenih izvajanju javne službe. Podrobnejšo 
vsebino katastra določa Tehnični pravilnik.

(2) Uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega kata-
stra, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo 
obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in vzdrževanje 
katastra ureja Pogodba o poslovnem najemu javne infrastruktu-
re za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode.

(3) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine 
Beltinci in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbir-
nega katastra gospodarske javne infrastrukture, in usklajeno s 
standardi in normativi geografskega informacijskega sistema 
ter Tehničnega pravilnika.

(4) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki 
mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on-line«).

(5) Izvajalec je dolžan posredovati informacije iz katastra 
osebam, ki za to izkažejo upravičeni interes, in sicer v obsegu 
izkazanega upravičenega interesa.

(6) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja, je izvajalec dolžan posredovati vse informaci-
je iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti zakon določa, 
da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega 
značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec slednjemu dol-
žan posredovati brezplačno, za posredovanje ostalih informacij 
javnega značaja pa je izvajalec prosilcem upravičen zaračunati 
stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij 
javnega značaja.

(7) Izvajalec ima javno pooblastilo tudi za vodenje vseh 
evidenc po tem odloku, razen za tiste evidence, za katerih 
vodenje so z veljavnimi predpisi in tem odlokom pooblaščeni 
drugi subjekti.

(8) V okvir javne službe iz 3. člena sodi tudi izvajanje vzdr-
ževalnih del v javno korist na javnem kanalizacijskem omrežju 
ter investicijsko vzdrževanje.

11. člen
(javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev  

in dajanje soglasij)
(1) Izvajalec ima javno pooblastilo za predpisovanje pro-

jektnih pogojev, mnenj in dajanje soglasij, kolikor to ni v na-
sprotju z zakonom:

– k prostorsko ureditvenim načrtom oziroma drugim pro-
storskih aktom;

– k projektnim rešitvam oziroma drugim aktom v postopku 
izdaje gradbenega dovoljenja;

– za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje;
– za posege v prostor v varovalnem območju javnega 

kanalizacijskega omrežja;
– za povečanje oziroma zmanjšanje priključne moči;
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
 (2) Izvajalec je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi pred-

hodne strokovne pogoje ali mnenje.
(3) Izvajalec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov in 

naprav javne kanalizacije, če je tako določeno s predpisi.
(4) Javno podjetje po potrebi projektne pogoje za izdajo 

soglasij oziroma soglasja predhodno uskladi z občino.

12. člen
(prevzem objektov in naprav javne kanalizacije)

(1) Dokumentacija za prevzem objektov in omrežij javne 
kanalizacije je določena v Tehničnem pravilniku.

(2) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo 
novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana 
kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacij-
skih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji z zapisni-
kom le-te predati v last občini.

13. člen
(sistem odvajanja)

Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem in 
mešanem sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja in obnove 
obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu, ra-
zen v primeru, ko padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, 
ker ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja ali 
so padavinske vode tako močno onesnažene, da jih ni možno 
odvajati v vodotok ali ponikati.

III. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,  
KI SO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO

14. člen
(objekti in naprave javne kanalizacije)

(1) Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primar-
no in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane 
tehnološke naprave, kot so:

– kanalizacijska omrežja za odvod komunalne in pada-
vinske odpadne vode,

– črpališča za prečrpavanje komunalne odpadne vode,
– razbremenilniki visokih vod,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne 

kanalizacije (odprti kanalski jarki, prevzeti v najem in upravlja-
nje izvajalca).

(2) Z objekti in napravami javne kanalizacije upravlja 
izvajalec.

(3) Izvajalec ima ves čas pravico dostopa do kanalizacij-
skih objektov in naprav v lasti občine, z namenom zagotavljanja 
rednega vzdrževanja in kontrole, ne glede na to, kdo je lastnik 
zemljišča, na katerem so objekti in naprave javne kanalizacije.

(4) Izvajalec je praviloma dolžan po opravljenem rednem 
ali izrednem (intervencijskem) delu v letnem času vzpostaviti 
zemljišče v prvotno stanje v roku 14 dni po izvedenih delih. V 
primeru izvajanja izrednih del v zimskem času, se zemljišče 
vzpostavi v stanje, ki je primerno za ta čas, zaključna dela pa 
se opravi takoj ko dopuščajo vremenski pogoji.
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15. člen
(objekti in naprave uporabnikov)

(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– cevovodi s pripadajočo opremo v zgradbi in na zemlji-

šču uporabnika,
– nepretočna greznica,
– obstoječa greznica,
– MKČN z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,
– priključek,
– interna kanalizacija.
(2) Interna kanalizacija s priključkom mora biti izvedena 

tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora vode iz jav-
ne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prostorov objekta, 
ki so nižji od temena kanalizacije, se mora izvesti s črpanjem 
na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravitacijsko odte-
kale v javno kanalizacijo. V primeru, da na lokaciji priključka 
obstaja nevarnost poplav, je potrebno odpadne vode črpati 
nad zajezitveno črto, od tega nivoja pa gravitacijsko odvajati 
v revizijski jašek.

(3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski ja-
šek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi in 
preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdrževa-
nje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek mora 
biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko do njega 
nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto revizijskega 
jaška določita projektant in izvajalec v projektni dokumentaciji 
ob izgradnji javne infrastrukture.

(4) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču, 
ki je v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za posta-
vitev revizijskega jaška predložiti izvajalcu notarsko overjeno 
služnostno pogodbo ali izjemoma soglasje lastnika zemljišča, 
na katerem je možno postaviti revizijski jašek.

(5) Naprave in objekte iz tega člena odloka upravlja in 
vzdržuje lastnik objekta na svoje stroške.

16. člen
(obveznosti, vezane na priključitev objektov)

(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali 
rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preure-
ditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obve-
zna in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja za priključitev; 
komunalna odpadna voda se mora odvajati neposredno v javno 
kanalizacijo. Za objekt, ki je oskrbovan s pitno vodo iz javnega 
vodovoda, je na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija, 
obvezna priključitev.

(2) Ne glede na določila prejšnjega odstavka priključitev 
na javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna, ko bi bile tehnične 
rešitve, ki bi le-to omogočile, nesorazmerno drage. V tem pri-
meru je uporabnik odvajanja komunalne odpadne vode dolžan 
vgraditi MKČN ali nepretočno in neprepustno greznico.

(3) Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni obvezna 
v primeru, da uporabnik odvaja komunalno odpadno vodo v 
malo komunalno čistilno napravo, ki je bila izgrajena pred izgra-
dnjo javnega kanalizacijskega omrežja in predana v uporabo 
skladno s predpisi.

(4) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi 
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja 
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, 
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne 
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je 
treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 
0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki 
nastaja nad nivojem terena, pa je mogoče brez naprav za pre-
črpavanje. Podrobneje so pogoji opredeljeni v veljavni Uredbi.

(5) Izvajalec mora lastnika objekta v roku 30 dni po pre-
jemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo obvestiti, da 
je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna 
in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno 
kanalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku 
štirih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.

(6) Kolikor je zaradi globine obstoječe kanalizacije priklop 
na javno kanalizacijsko omrežje možen samo z internim prečr-
pališčem komunalne odpadne vode ga je lastnik objekta dolžan 
izvesti na lastne stroške.

(7) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kana-
lizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v 
greznico ali MKČN, se mora v primeru nedoseganja zahtevanih 
parametrov čiščenja, priključiti na javno kanalizacijo tako, da 
lastnik na svoje stroške greznico ali MKČN odstrani ali očisti in 
izključi iz sistema odvajanja odpadne vode ter izvajalcu dopusti 
nadzor nad izvedenimi deli. Po priključitvi na javno kanalizacijo 
se greznica očisti in zasuje ali uporabi za odvajanje (ponikanje) 
padavinskih voda.

(8) Izvajalec javne službe lahko skladno s predpisi in v so-
glasju za priključitev na kanalizacijo določi uporabniku storitve 
javne kanalizacije obveznost, da opravlja periodične meritve 
količin in lastnosti odpadne vode v skladu s kriteriji, določenimi 
v Tehničnem pravilniku. Navedene obveznosti uporabnik izva-
ja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne stroške 
nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Uporabnik redno 
dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah v skladu z 
veljavnimi predpisi.

(9) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrij-
sko odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 
4.000 m3 na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega 
odloka izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca 
javne službe.

(10) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez poseb-
nega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.

17. člen
(merilno mesto)

(1) Merilno mesto je objekt na priključku uporabnika, ki 
služi nadzoru in kontroli odpadnih vod posameznega uporab-
nika. Izvedeno mora biti, kolikor je to zahtevano v skladu z 
veljavnimi predpisi in Tehničnim pravilnikom.

(2) Uporabnik, ki odvaja industrijsko odpadno vodo, je 
dolžan zgraditi merilno mesto in mora predhodno izvajalcu 
predložiti projekt za izvedbo merilnega mesta. V osmih dneh 
po izgradnji merilnega mesta mora uporabnik pisno zaprositi 
izvajalca za nadzorni pregled merilnega mesta.

(3) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora po izvedbi 
merilnega mesta:

1. voditi obratovalni dnevnik merilnega mesta,
2. dovoliti izvajalcu dostop do merilnega mesta in mu 

omogočiti pregled obratovalnega dnevnika,
3. dovoliti izvajalcu odvzem vzorcev odpadne vode za 

določitev kvalitete odpadne vode in meritve količine odpadne 
vode ter

4. izvajalcu dovoliti redno pregledovanje delovanja me-
rilnih naprav.

18. člen
(načini priključitve)

(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so 
v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na 
javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena 
ali ko to zahtevata položaj in velikost objektov se izjemoma 
skladno s soglasjem izvajalca dovoli tudi izgradnja dveh ali 
več priključkov.

(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanali-
zacijo preko svojega priključka.

19. člen
(pogoji priključitve)

(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi ko 
so izpolnjeni vsi pogoji in pridobljeno soglasje izvajalca oziroma 
lastnika kanalizacije.

(2) Lastnik je dolžan vlogo za izvedbo priključka na revi-
zijski jašek podati najkasneje v osmih dneh pred izvedbo del. 
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Izdajanje strokovnih navodil, pregled in prevzem kanalizacij-
skega priključka izvede izvajalec na stroške Občine Beltinci.

20. člen
(izvajanje priključkov)

Vsa dela pri graditvi priključkov nadzira izvajalec. Priključi-
tev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec oziroma s strani 
izvajalca pooblaščena oseba. Nadzor nad deli pri priključitvi 
na javno kanalizacijsko omrežje izvaja izvajalec na stroške 
Občine Beltinci.

21. člen
(material priključkov)

Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz ma-
terialov, ki zagotavljajo popolno vodotesnost in odpornost proti 
mehanskim, kemijskim in drugim vplivom (npr. pri čiščenju 
kanalov). Glede fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških lastnosti 
ne smejo spreminjati kakovosti vode. Material, iz katerega so 
izdelane cevi in jaški, naj se izbere glede na namen, obtežbo, 
hidravlične zahteve, kemijsko odpornost, abrazijo in pričako-
vano življenjsko dobo kanala, ki naj znaša minimalno 50 let. 
Uporabljeni materiali morajo ustrezati evropskim normativom 
(SIST EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve so navedene 
v Tehničnem pravilniku.

22. člen
(padavinske in drenažne vode)

V mešani sistem že zgrajene javne kanalizacije ni dovo-
ljeno odvajati padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter pod-
talnice, če obstaja možnost ponikanja v zemljo ali odvajanja v 
bližnji vodotok. V primeru že zgrajenih mešanih kanalizacijskih 
sistemov pa je odvajanje dopustno, kolikor kapaciteta kanali-
zacijskega omrežja dopušča odvajanje.

IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,  
KI NISO OPREMLJENA Z JAVNO KANALIZACIJO

23. člen
(načini odvajanja in čiščenja odpadnih vod)

(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja 
odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgra-
dnja MKČN oziroma nepretočne greznice v skladu z veljavno 
Uredbo o malih komunalnih čistilnih napravah in Uredbo o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12) in Pravilnikom o 
kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, 
št. 64/04, 5/06, 58/11).

(2) Na območjih, kjer po operativnem programu opremlja-
nja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne 
kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe 
pretočne greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih 
rokih in jih nadomestiti z MKČN ali nepretočnimi greznicami, 
ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede 
tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode.

Dodatno obdelavo odpadne vode je treba izvesti z ustre-
zno membransko filtracijo ali dodatno obdelati na drug način 
do takšne stopnje, da niso preseženi mikrobiološki parametri, 
ki so predpisani za komunalne čistilne naprave. Posamezni 
uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim kana-
lizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije; za 
upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti odgovornega 
upravljavca naprav.

(3) Skladno z Uredbo o malih komunalnih čistilnih napra-
vah izvajalec na stroške uporabnika izdela obratovalni moni-
toring oziroma za naprave do zmogljivosti 50 PE izdela oceno 
obratovanja, ki se izdela po zakonsko predpisanem navodilu 
in na zakonsko predpisanem obrazcu v skladu s Pravilnikom 
o prvih meritvah in obratovalnem monitornigu odpadnih voda 
ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 54/11).

(4) Ob izdelavi ocene obratovanja je treba preveriti:
– način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se od-

vaja v malo komunalno čistilno napravo, v zvezi s prepovedmi 
in omejitvami iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpa-
dne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, 
št. 98/07 in spremembe),

– način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v 
zvezi s prepovedmi in omejitvami iz Uredbe o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

– izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne 
odpadne vode iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

– zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na 
količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,

– skladnost male komunalne čistilne naprave s standardi, 
navedenimi v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz malih komunalnih čistilnih naprav ali s priporočili o stanju 
tehnike čiščenja komunalne odpadne vode v malih komunalnih 
čistilnih napravah, ki jih ministrstvo objavlja na svojih spletnih 
straneh,

– vodenje obratovalnega dnevnika v skladu z Uredbo o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav.

(5) Ceno izvedbe prvih meritev in obratovalnega monito-
ringa ter izdelave ocene obratovanja kot storitev javne službe 
potrdi občinski svet na predlog izvajalca v skladu z merili iz 
predpisa, ki ureja oblikovanje cen obveznih občinskih GJS 
varstva okolja.

24. člen
(prevzem blata iz čistilnih naprav)

Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in ob-
delavo blata ter odpadne komunalne vode iz greznic in MKČN 
na celotnem območju občine v obsegu in rokih, določenih v 
3. členu tega odloka, in sicer do obdobja priključitve na javno 
kanalizacijo. Izvajalec pripravi načrt Programa odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadalje-
vanju: Program) v skladu z veljavno zakonodajo.

25. člen
(obstoječe greznice)

(1) Velikost obstoječe greznice ugotovi izvajalec na podla-
gi razpoložljive projektne dokumentacije oziroma popisa stanja 
na terenu. Ugotovljena odstopanja se na podlagi dejanskih me-
ritev uskladijo z evidencami izvajalca pri prvem prevzemu blata.

(2) Pogostost praznjenja obstoječe greznice za posame-
znega uporabnika določi izvajalec v Programu odvajanja in 
čiščenja na podlagi prostornine usedalnika blata in v skladu z 
veljavno uredbo (najmanj enkrat na tri leta).

(3) Obstoječe greznice so v funkciji dotlej, dokler ni pogo-
jev za priključitev na javno kanalizacijo.

26. člen
(način obveščanja in praznjenja greznic)

(1) Izvajalec je dolžan uporabnika o obveznosti opra-
vljanja obvezne storitve javne službe prevzema blata oziroma 
komunalne odpadne vode najprej obvestiti. Kolikor praznjenje 
ni izvedeno v roku 8-ih dni po dogovorjenem terminu, izva-
jalec uporabnika v skladu z veljavno uredbo obvesti pisno s 
povratnico najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja storitve. 
V obvestilu mora navesti datum in okvirni čas svojega prihoda.

(2) Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico en-
kratne prestavitve najavljenega časa storitve, ki pa ne more 
biti daljša od treh mesecev. O takšni nameri mora uporabnik 
izvajalca pisno obvestiti najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo 
storitve.

(3) Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve 
ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi ter s tem 
onemogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne omogoča opra-
vljanja storitev, mora plačati nastale stroške, razen stroškov 
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ravnanja z blatom, ki jih izvajalec uporabniku v tem primeru ni 
upravičen zaračunati.

(4) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov storitev iz tretjega 
odstavka tega člena, če zaradi dokazane daljše odsotnosti 
upravičeno (daljša bolniška odsotnost ali višja sila) ni mogel 
odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev.

(5) Občina za posamezne stavbe ali skupine stavb, do ka-
terih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevozu 
komunalne odpadne vode in neobdelanega blata, ni mogoč, 
opredeli izvajanje službe v omejenem obsegu in s posebnimi 
prevoznimi sredstvi. Omejen obseg in način izvajanja storitve 
sta opredeljena v Programu, ki ga za obdobje štirih let pripravi 
izvajalec.

27. člen
(ravnanje z blatom in odpadnimi vodami iz greznic)
Blato iz obstoječih greznic in MKČN ter komunalne od-

padne vode iz nepretočnih greznic se odvaža na sprejem v 
čistilno napravo Melinci.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA  
IN UPORABNIKOV

28. člen
(pravice in obveznosti izvajalca)

Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje 
pravice in obveznosti:

– zagotavljati javno službo odvajanja in čiščenja komu-
nalnih in padavinskih odpadnih voda, ki se odvajajo v kanali-
zacijsko omrežje javne kanalizacije, skladno z veljavno uredbo;

– zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne 
vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko 
omrežje javne kanalizacije;

– zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne 
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne 
površine, in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno 
kanalizacijo. Navedene storitve izvajalec javne službe izvaja 
v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno 
storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom 
infrastrukture;

– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz obsto-
ječih greznic in MKČN;

– zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode iz nepretočnih greznic;

– izdelovati Program odvajanja in čiščenja v skladu z 
veljavno uredbo;

– na poziv občine sodelovati pri izdelavi programskih 
rešitev širitve javne kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih 
zemljišč s komunalno infrastrukturo;

– izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN 
ter voditi ustrezne evidence o teh objektih;

– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvaja-
nja odpadne vode in o času trajanja prekinitev;

– voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi in druge 
evidence;

– izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in držav-
ne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda na območjih z urejeno javno infra-
strukturo ali pa brez nje;

– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati 
izterjavo dolgovanih zneskov;

– izvajati preglede javne kanalizacije in kanalizacijskih 
priključkov, nepretočnih greznic ter MKČN;

– izvajati obnovitvena dela v skladu z zagotovljenimi 
finančnimi viri lastnika infrastrukture na objektih za odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda;

– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na jav-
no kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih o tem 
obveščati v rokih, določenih v tem odloku;

– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne 
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečišče-
vanje industrijske odpadne vode ter izvajati potrebne ukrepe za 
zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja;

– iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne 
kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in in-
terne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika;

– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delova-
nja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah 
oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne 
vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in 
reševanja;

– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od 
uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov 
lokalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi 
Zakona o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni samo-
upravi in odloka, vendar v skladu s predpisi o varstvu osebnih 
podatkov;

– izdajati projektne pogoje, mnenja in soglasja ter voditi 
evidenco o njih;

– izvajati druge obveznosti tega odloka.

29. člen
(vzdrževanje in izvajanje obnov/investicij)

(1) Za izvedbo vzdrževalnih del na javni kanalizaciji skrbi 
izvajalec javne službe, lahko pa določena dela v skladu s 
predpisi o javnem naročanju pisno naroči pri tretji osebi, ki je 
strokovno usposobljena za ta dela. Stroški za vzdrževalna dela 
se krijejo iz cene storitve javne službe.

(2) Investitor v obnovo javne kanalizacije je občina. S tem 
odlokom občina pooblašča izvajalca javne službe za izvedbo in 
nadzor obnovitvenih investicij v višini letne najemnine, pobrane 
za infrastrukturo v imenu in za račun občine (v tujem imenu in 
za tuj račun).

(3) Investitor v novogradnjo javne kanalizacije je občina, 
ki pa izvajalca javne službe lahko s pogodbo pooblasti za vo-
denje, izvajanje in nadzor investicije.

(4) Če vzdrževalnih ali investicijskih del ne izvaja izvajalec 
javne službe, ampak tretja oseba, mora izvajalec javne službe 
zagotoviti strokovni nadzor pri posegih v javno kanalizacijsko 
omrežje, izvajalec del pa mora tak nadzor omogočiti in plačati 
stroške nadzora.

(5) V primeru rekonstrukcije javne kanalizacije so priključ-
ki v cestnem telesu in izvedba revizijskega jaška na zemljišču 
lastnika objekta strošek obnove kanalizacije, ki se financira iz 
javnih sredstev.

(6) Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez so-
glasja lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in 
naprav, MKČN in greznic, vendar mora pisno ali ustno obvestiti 
lastnika prizadetega zemljišča.

30. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)

(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali 
solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na obmo-
čju Občine Beltinci, priključenega na javno kanalizacijo oziroma 
koristnik storitve javne službe. V primeru, da uporabnik objekt, 
del objekta ali utrjenega zemljišča preda v najem, je dolžan 
skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve 
in poroštvih, če želi obveznost plačila storitev javne službe 
prenesti na najemnika.

(2) Uporabniki imajo naslednje pravice in obveznosti:
– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije skladno 

z odobreno projektno dokumentacijo in izdanim soglasjem 
izvajalca;

– obvezno odvajati komunalne odpadne vode v javno 
kanalizacijo, kjer je le-ta zgrajena;

– pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene, 
kot to določa ta odlok;

– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo 
in vse naprave, vgrajene vanjo;
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– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do 
mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpa-
dne vode;

– vzdrževati obstoječo greznico, nepretočno greznico ali 
MKČN;

– izvajati predpisane meritve komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda ter industrijskih odpadnih vod;

– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za 
izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, 
kadar le-ta poteka po njegovem zemljišču;

– omogočati izvajalcu neoviran dostop do obstoječe gre-
znice, nepretočne greznice ali MKČN in prevzem njene vse-
bine;

– omogočiti izvajalcu pregled interne kanalizacije in se-
stavo odpadne vode;

– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MKČN, mu omogo-
čiti pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo 
o ustreznosti MKČN;

– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, 
kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh poja-
vih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije;

– uporabniki ne smejo prekiniti odvoda vode drugemu 
uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti;

– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastni-
štva in drugih spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, 
ki imajo vpliv na odvod komunalne odpadne in padavinske 
vode; v roku 15 dni od nastanka spremembe, ki je možna po 
poravnavi vseh zapadlih obveznosti. V primeru spremembe 
uporabnika mora poleg obvestila poskrbeti tudi za izvedbo 
popisa števca, ki je relevanten trenutek za določitev novega 
uporabnika in novega razmerja med izvajalcem javne službe in 
uporabnikom. Če se popis ne izvede, se storitve javne službe 
zaračunavajo novemu uporabniku enako, kot staremu in jih 
je dolžan novi uporabnik poravnavati, ter od datuma prejema 
pisnega obvestila starega uporabnika;

– plačevati stroške storitev javne službe;
– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in la-

stnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne 
službe;

– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odva-
janju in čiščenju odpadne vode.

(3) Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo 
brez pisnega soglasja izvajalca.

(4) Prepovedano je poseganje v vse naprave in objekte 
javne kanalizacije in spreminjanje pogojev njihove dostopnosti, 
zlasti revizijskih jaškov.

31. člen
(obveznost obveščanja)

(1) Uporabnik javne kanalizacije je dolžan takoj obvestiti 
izvajalca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, 
okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle 
v javno kanalizacijo.

(2) Uporabnik je dolžan takoj obvestiti izvajalca o vseh 
spremembah kvalitete in količin odpadne vode, ki so trajnej-
šega značaja.

(3) O rezultatih meritev onesnaženosti industrijske odpa-
dne vode (zajema tudi obratovalni monitoring ali prve meritve) 
je uporabnik dolžan obveščati izvajalca najmanj enkrat letno 
oziroma do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.

(4) Uporabnik javne službe je dolžan izvajalcu posredovati 
podatke o vgrajenih čistilnih napravah in iz okoljevarstvenega 
dovoljenja.

32. člen
(posegi v območju kanalizacije)

(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni 
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. 
Na vplivnem območju kanalizacije se ne sme graditi objektov, 

spreminjati višine nadkritja (zasipa) kanalizacijskega omrežja, 
zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi 
lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovi-
rale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno 
posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave 
drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode 
v javno kanalizacijsko omrežje.

(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji 
cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave 
v prvotno stanje.

(3) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega, 
elektro, PTT, toplovodnega, plinovodnega omrežje ipd.) morajo 
pri opravljanju del na svojih objektih in napravah v trasi kana-
lizacije izvajati dela pod nadzorom in danih pogojih izvajalca 
GJS.

33. člen
(odškodnina)

Uporabnik ima pravico od izvajalca zahtevati odškodnino 
za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja komu-
nalne odpadne vode po krivdi izvajalca oziroma opustitve vzdr-
ževanja javne kanalizacije, ko le-ta ni izvedel vseh potrebnih 
ukrepov, da bi preprečil škodljive vplive na življenje in zdravje 
ljudi, živali, okolja in lastnine.

VI. VIRI FINANCIRANJA

34. člen
(viri financiranja)

Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračunskih sredstev občine,
– drugih virov.

VII. MERITVE IN OBRAČUN

35. člen
(elementi za obračun)

(1) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračunavajo 
naslednje storitve javne službe:

– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa-
dne vode za objekte, ki so priključeni na javni kanalizacijski 
sistem;

– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, vezane 
na nepretočne greznice;

– storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN.
(2) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kme-

tijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso 
dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode, 
če zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode, namenje-
ne za izvajanje kmetijske dejavnosti.

(3) Uporabnik je lahko tudi najemnik stavbe, inženirskega 
objekta ali dela stavbe oziroma inženirskega objekta ob pogoju, 
da se najemodajalec, najemnik in izvajalec dogovorijo o načinu 
plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.

36. člen
(cena)

Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunal-
ne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz omrežnine, 
stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter stroškov okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih 
in padavinskih odpadnih voda, ki se na računu prikazujejo 
ločeno.
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37. člen
(enota količine)

(1) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komu-
nalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki nastaja 
v stavbi, ki je priključena na javni kanalizacijski sistem, je 
izražena v m3 dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja, 
če iz nje nastaja odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda in velja tudi za prevzem 
komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in njen odvoz 
in ravnanje z njimi na komunalni čistilni napravi. Uporabniki 
plačujejo odvedeno vodo v enaki količini in v enakih obdobjih, 
kot jo plačujejo za porabljeno pitno vodo.

(2) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komu-
nalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki nastaja v 
stavbi, kjer ni zgrajenega javnega kanalizacijskega sistema, je 
izražena v kom/mesec ali v m3/mesec dobavljene pitne vode iz 
vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda. Cena 
storitve je lahko preračunana na enakomerne časovne intervale 
v okviru rokov, določenih z veljavno uredbo ali se določi na 
podlagi m3 dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja in 
vključuje stroške prevzema blata in ravnanja z blatom.

(3) Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve 
porabe pitne vode, se količina odpadnih voda določi na način 
iz Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12) (normirana 
poraba po DN 13 ali 0,15 m3 na osebo na dan).

(4) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s 
streh in utrjenih površin (ki niso večje kot 100 m2) se na obmo-
čju Občine Beltinci, kjer je izgrajen mešani kanalizacijski sis-
tem, šteje kot javna služba. Enota količine storitve za odvajanje 
in čiščenje padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin 
je izražena v m3 in se obračuna glede na količino padavin, ki 
pade na tlorisno površino strehe in utrjeno površino, s katere se 
padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti 
na komunalni čistilni napravi.

Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna 
letna količina padavin, ki pade na utrjeno površino ali streho, 
pri čemer se za povprečno letno količino šteje povprečna letna 
količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je za območje 
utrjene površine izmerjena v okviru meritev državne mreže 
meteoroloških postaj.

(5) Na količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega 
člena, se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring 
onesnaženosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se 
ugotavlja v skladu s Tehničnim pravilnikom.

(6) Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja za-
radi odvajanja komunalne odpadne vode so stroški, skladni s 
predpisi, ki določajo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja.

(7) Uporabniki lahko preuredijo obstoječi mešani sistem 
odvajanja fekalnih in padavinskih voda tako, da meteorne 
vode ponikajo. To lahko izvedejo pod nadzorom izvajalca javne 
službe. S tako preureditvijo so oproščeni plačila za odvajanje 
in čiščenje padavinskih voda.

38. člen
(način obračuna stroškov storitve)

(1) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne in pada-
vinske odpadne vode, ki nastaja v stavbi, ki je priključena na 
javni kanalizacijski sistem, se uporabnikom zaračuna na osnovi 
dejanske porabe pitne vode v preteklem obračunskem obdobju 
ali v akontacijah, določenih glede na porabo pitne vode v pre-
teklem obračunskem obdobju.

(2) Dejansko porabo se ugotavlja najmanj enkrat letno, ko 
se izvede tudi poračun akontacij.

(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne in pada-
vinske odpadne vode, ki nastaja v stavbi, kjer ni zgrajenega 
javnega kanalizacijskega sistema, se uporabnikom zaračuna 
v kom/mesec in so lahko preračunani na enakomerne časov-
ne intervale v okviru rokov, določenih z veljavno uredbo ali na 
osnovi dejanske porabe pitne vode, izražene v m3/mesec v 

preteklem obračunskem obdobju ali v akontacijah, določenih 
glede na porabo pitne vode v preteklem obračunskem obdobju.

(4) Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne 
vode se uporabnikom zaračunava enkrat mesečno ali enkrat 
na dva meseca. Stroške odvajanja in čiščenja padavinske 
odpadne vode se zaračunava za zasebne utrjene površine, ki 
niso večje od 100 m2 in ki pripadajo stavbi, iz katere se odvaja 
komunalna in padavinska odpadna voda iz streh.

(5) Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpo-
zneje v 15-ih dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon 
ne določa drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen 
rok plačila.

39. člen
(oblikovanje cen storitev)

Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda pripravi 
izvajalec javne službe skladno z določili tega odloka in skladno 
z zakonskimi predpisi o določanju cen komunalnih storitev v 
Republiki Sloveniji, potrjuje pa jih Občinski svet Občine Beltinci.

40. člen
(obveznost plačila storitev)

(1) Uporabniki so dolžni plačati stroške storitev javne 
službe glede na porabljeno količino vode, ki mora biti merjena.

(2) Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stro-
ške čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno 
kanalizacijo oziroma čistilno napravo. Obveznost plačila na-
stane tudi z dnem, ko je potekel rok za priključitev na javno 
kanalizacijsko omrežje.

(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode se uporabnikom zaračunava enkrat mesečno ali enkrat 
na dva meseca v obliki in na način kot se obračunava oskrba 
s pitno vodo.

41. člen
(plačilo računov in ugovor)

(1) Uporabnik je dolžan plačati račun najkasneje do dneva 
zapadlosti računa. Če se uporabnik s prejetim računom ne stri-
nja, ima pravico, da v osmih dneh od prejema računa vloži pisni 
ugovor pri upravljavcu. Upravljavec je dolžan na pisni ugovor 
uporabnika pisno odgovoriti v roku 15 dni od prejema ugovora. 
Ugovor na izdan račun ne zadrži plačila. Kolikor uporabnik ra-
čuna ne poravna niti v 15 dneh po prejemu pisnega odgovora, 
se mu izda pisni opomin. Če tudi takrat uporabnik računa ne 
poravna, se sedem dni po prejemu opomina začne postopek 
izterjave po sodni poti.

(2) Upravljavec, si v primeru zamude plačila pridružuje pra-
vico zaračunati zakonske zamudne obresti in stroške opomina.

42. člen
(prekinitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda)

(1) Izvajalec lahko na stroške uporabnika brez objave preki-
ne odvajanje odpadnih in padavinskih voda v naslednjih primerih:

– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključ-
ka ogroža zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javne 
kanalizacije,

– priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden skladno 
s soglasjem izvajalca ali je izveden brez soglasja izvajalca,

– uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev 
drugega uporabnika na svoj kanalizacijski priključek,

– uporabnik ravna v nasprotju z določili Tehničnega pra-
vilnika,

– uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča nevar-
nost za neoporečnost pitne vode,

– kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza 
zahtevam veljavne zakonodaje,

– uporabnik se ne priključi na javno kanalizacijo skladno 
z določili tega odloka ali tehničnega pravilnika,
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– uporabnik ne opusti greznice skladno s 16. členom 
tega odloka,

– če uporabnik ne plača računa skladno s pogoji predho-
dnega člena,

– če izvid vzorca odvedene odpadne vode uporabnika, iz-
delan pri pooblaščeni organizaciji, izkazuje neustrezno sestavo.

(2) Odvajanje odpadnih in padavinskih voda se prekine 
za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora 
plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve ter morebitne 
stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve, po ceniku 
izvajalca.

(3) Izvajalec lahko prekine odvod odpadne ter padavin-
ske vode na stroške uporabnika, če uporabnik pisno zahte-
va začasno prekinitev. Stroške prekinitve dobave in vnovične 
priključitve pitne vode plača uporabnik po ceniku izvajalca. V 
času prekinitve je uporabnik dolžan plačati fiksni del cene javne 
službe – omrežnino.

(4) Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadnih 
voda za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in na-
pravah javne kanalizacije. O tem mora predhodno obvestiti 
uporabnike preko sredstev javnega obveščanja.

43. člen
(okvara obračunskega vodomera oziroma merilne naprave)

Kolikor izvajalec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski 
vodomer oziroma merilna naprava, ki je podlaga za določitev 
obsega storitve javne službe v okvari ali je ugotov ljen nedovo-
ljen način rabe ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati ob-
računskega vodomera (merilne naprave), je osnova za obračun 
povprečna dnevna poraba zadnjega obračunskega obdobja, 
ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov, oziroma v obdobju 
12 mesecev pred nastankom okvare.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA  
IN KAZENSKE DOLOČBE

44. člen
(inšpekcijski organ)

Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka 
in izrekanje sankcij je pristojen Medobčinski inšpektorat občin 
Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana.

45. člen
(globe za izvajalca)

(1) Pravna oseba izvajalca javne kanalizacije se kaznuje 
z globo 1.000,00 EUR:

– če ne izpolnjuje obveznosti iz prve, druge, četrte, pete, 
šeste, osme, devete, trinajste, petnajste, šestnajste alineje 
28. člena tega odloka;

– če dopusti priključitev uporabnika na javno kanalizacijo 
brez izdanega soglasja za priključitev na podlagi prvega od-
stavka 16. člena tega odloka.

(2) Odgovorna oseba pravne osebe se za prekršek iz tega 
člena kaznuje z globo 400,00 EUR.

46. člen
(globe za fizične osebe)

Fizična oseba – uporabnik javne kanalizacije se kaznuje 
z globo 400,00 EUR:

– če ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, 
šesto, sedmo, osmo, deveto, deseto, enajsto ali dvanajsto 
alinejo 30. člena tega odloka;

– če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije na 
območjih, kjer je to obvezno (prvi odstavek, 16. člen).

47. člen
(globe za pravne osebe)

(1) Pravna oseba – uporabnik javne kanalizacije se ka-
znuje z globo 1.000,00 EUR, če pa se po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo, pa z globo 2.500,00 EUR:

– če ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, 
šesto, sedmo, osmo, deveto, deseto, enajsto, dvanajsto, pet-
najsto ali šestnajsto alinejo 30. člena tega odloka;

– če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije na 
območjih, kjer je to obvezno (prvi odstavek 16. člena).

(2) Odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz tega člena 
kaznujejo z globo 400,00 EUR.

IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

48. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o nači-
nu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, 
št. 54/04, 46/06).

49. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 032-01/2013-26-323/V
Beltinci, dne 25. julija 2013

Župan
Občine Beltinci

dr. Matej Gomboši l.r.

LJUBLJANA

2677. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za gradnjo na območju urejanja 
ŠP 2/1 Litostroj – južni del in del območja 
urejanja ŠR 2/1 Stadion

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A in 35/13 – skl. US), Uredbe o vsebini pro-
grama opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni 
list RS, št. 95/07), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
15/12) in 24. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 27/11) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji 
8. 7. 2013 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za gradnjo na območju urejanja ŠP 2/1 Litostroj 
– južni del in del območja urejanja  

ŠR 2/1 Stadion

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavb-
nih zemljišč za gradnjo na območju urejanja ŠP 2/1 Litostroj – 
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južni del in del območja urejanja ŠR 2/1 Stadion (v nadaljnjem 
besedilu: Program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko 
podjetje Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, 
Ljubljana, pod številko projekta 7564 v juniju 2013.

(2) Ta odlok določa:
– komunalno opremo,
– obračunska območja komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov predvidene komunalne 

opreme na enoto mere,
– zmanjšane obračunske stroške obstoječe komunalne 

opreme na enoto mere,
– merila za odmero komunalnega prispevka,
– izračun komunalnega prispevka,
– odmero komunalnega prispevka,
– pogodbo o opremljanju,
– oprostitve plačila komunalnega prispevka.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za pred-

videno komunalno opremo so določene v Programu opremlja-
nja. Za obstoječo komunalno opremo so podlage za odmero 
komunalnega prispevka (obračunska območja, skupni in obra-
čunski stroški, preračun obračunskih stroškov na enoto mere) 
povzete iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 27/11; v 
nadaljnjem besedilu: PO MOL).

2. člen
(območje programa opremljanja)

Program opremljanja velja na območju zazidalnega na-
črta za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in del 
območja urejanja ŠR 2/1 Stadion, za območje gradnje objektov 
v EUP ŠI – 367 in EUP ŠI – 368.

3. člen
(sestavni deli programa opremljanja)

(1) Program opremljanja vsebuje besedilo odloka, tekstu-
alni del in grafični del.

(2) Tekstualni del Programa opremljanja vsebuje:
– predvideno komunalno opremo,
– roke za gradnjo predvidene komunalne opreme,
– obračunska območja posameznih vrst predvidene ko-

munalne opreme,
– izračun skupnih in obračunskih stroškov predvidene ko-

munalne opreme po posameznih vrstah predvidene komunalne 
opreme in po obračunskih območjih,

– preračun obračunskih stroškov predvidene komunalne 
opreme na m2 parcele in na m2 neto tlorisne površine objekta 
po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih 
območjih,

– zmanjšanje obračunskih stroškov obstoječe komunalne 
opreme na enoto mere iz PO MOL,

– merila za odmero komunalnega prispevka,
– izhodišča za izračun in odmero komunalnega prispevka.
(2) Grafični del Programa opremljanja vsebuje:
– grafični izris predvidene komunalne opreme,
– grafični izris obračunskih območij predvidene komunal-

ne opreme.

4. člen
(pomen izrazov)

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunala oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja,

– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih 
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo 
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na 
to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.

3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s 
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme 
na obračunskem območju.

4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del sku-
pnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili 
komunalnih prispevkov, in bodo bremenili določljive zavezance.

5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega 
prispevka plača Mestni občini Ljubljana.

6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je in-
vestitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta 
ali spreminja njegovo namembnost.

7. Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

8. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na 
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen.

9. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin 
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

10. Faktor izrabe (v nadaljnjem besedilu: FI) je razmerje 
med bruto tlorisno površino objekta (v nadaljnjem besedilu: 
BTP) in celotno površino parcele, namenjene gradnji. V izra-
čunu FI se ne upoštevajo BTP kleti, ki so namenjene servisnim 
prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštala-
cije). FI se vedno izračuna na dve decimalni mesti natančno.

II. KOMUNALNA OPREMA

5. člen
(komunalna oprema)

(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno 
opremo:

– primarne in sekundarne ceste s pripadajočimi objekti,
– primarno in sekundarno vodovodno omrežje,
– primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje za ko-

munalno odpadno vodo (v nadaljnjem besedilu: kanalizacijsko 
omrežje),

– primarno in sekundarno plinovodno omrežje,
– primarno in sekundarno vročevodno omrežje,
– objekte za ravnanje z odpadki,
– primarne in sekundarne druge javne površine.
(2) Grafični izris predvidene komunalne opreme je v gra-

fičnem delu Programa opremljanja.
(3) Obstoječa komunalna oprema je določena in prikaza-

na v PO MOL.

6. člen
(roki za gradnjo predvidene komunalne opreme)

Roki za gradnjo predvidene komunalne opreme se do-
ločijo v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana. 
Če bo za gradnjo predvidene komunalne opreme skladno s 
23. členom tega odloka sklenjena pogodba o opremljanju, 
se roki za gradnjo komunalne opreme opredelijo v pogodbi o 
opremljanju.

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA KOMUNALNE OPREME

7. člen
(obračunska območja predvidene komunalne opreme)

(1) Obračunska območja predvidene komunalne opreme 
so:

– obračunsko območje za primarne ceste s pripadajočimi 
objekti z oznako CEP (primarne),

– obračunsko območje za sekundarne ceste s pripadajo-
čimi objekti z oznako CEP (sekundarne),
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– obračunsko območje za sekundarno vodovodno omrež-
je z oznako VOP (sekundarno – centralni),

– obračunsko območje za sekundarno kanalizacijsko 
omrežje z oznako KAP (sekundarno – centralni),

– obračunsko območje za sekundarno plinovodno omrež-
je z oznako PLP (sekundarno),

– obračunsko območje za sekundarno vročevodno omrež-
je z oznako VRP (sekundarno).

(2) Objekti v prostorskih enotah P1, P2, P3, P4.1, P4.2, 
P5.1, P5.2 in P5.3 se nahajajo v vseh obračunskih območjih 
predvidene komunalne opreme. Objekti v prostorskih enotah 
P6, P7, P8 in P9 se nahajajo v vseh obračunskih območjih 
predvidene komunalne opreme, razen v obračunskem območju 
za sekundarno plinovodno omrežje z oznako PLP (sekundarno).

(3) Grafični izris obračunskih območij predvidene komu-
nalne opreme je v grafičnem delu Programa opremljanja.

8. člen
(obračunska območja obstoječe komunalne opreme)
(1) Obračunska območja obstoječe komunalne opreme 

so:
– obračunsko območje za primarne ceste s pripadajočimi 

objekti z oznako CE (primarne),
– obračunsko območje za sekundarne ceste s pripadajo-

čimi objekti z oznako CE (sekundarne),
– obračunsko območje za primarno vodovodno omrežje 

z oznako VO (primarno – centralni),
– obračunsko območje za sekundarno vodovodno omrež-

je z oznako VO (sekundarno – centralni),
– obračunsko območje za primarno kanalizacijsko omrež-

je z oznako KA (primarno – centralni),

– obračunsko območje za sekundarno kanalizacijsko 
omrežje z oznako KA (sekundarno – centralni),

– obračunsko območje za primarno plinovodno omrežje 
z oznako PL (primarno),

– obračunsko območje za sekundarno plinovodno omrež-
je z oznako PL (sekundarno),

– obračunsko območje za primarno vročevodno omrežje 
z oznako VR (primarno),

– obračunsko območje za sekundarno vročevodno omrež-
je z oznako VR (sekundarno),

– obračunsko območje za objekte za ravnanje z odpadki 
z oznako OD,

– obračunsko območje za primarne druge javne površine 
z oznako JP (primarne),

– obračunsko območje za sekundarne druge javne povr-
šine z oznako JP (sekundarne).

(2) Objekti v prostorskih enotah P1, P2, P3, P4.1, P4.2, 
P5.1, P5.2, P5.3, P6, P7, P8 in P9 se nahajajo v vseh obračun-
skih območjih obstoječe komunalne opreme.

(3) Obračunska območja obstoječe komunalne opreme 
so določena in prikazana v PO MOL.

IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI  
KOMUNALNE OPREME

9. člen
(skupni in obračunski stroški predvidene komunalne opreme)

(1) Obračunski stroški predvidene komunalne opreme so 
enaki skupnim stroškom predvidene komunalne opreme. Ob-
računski stroški predvidene komunalne opreme po posameznih 
vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih znašajo:

Predvidena komunalna oprema Obračunsko območje predvidene 
komunalne opreme

Skupni stroški  
(EUR)

Obračunski stroški  
(EUR)

Primarne ceste s pripadajočimi objekti CEP (primarne) 1.990.517,44 1.990.517,44
Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti CEP (sekundarne) 7.143.590,71 7.143.590,71
Sekundarno vodovodno omrežje VOP (sekundarno – centralni) 586.795,44 586.795,44
Sekundarno kanalizacijsko omrežje KAP (sekundarno – centralni) 938.764,80 938.764,80
Sekundarno plinovodno omrežje PLP (sekundarno) 156.325,92 156.325,92
Sekundarno vročevodno omrežje VRP (sekundarno) 833.853,09 833.853,09
Skupaj  11.649.847,40 11.649.847,40

(2) Skupni in obračunski stroški za ceste s pripadajoči-
mi objekti, plinovodno omrežje, vročevodno omrežje in druge 
javne površine vključujejo DDV. Skupni in obračunski stroški 
za vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje in objekte za 
ravnanje z odpadki ne vključujejo DDV.

10. člen
(skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme)

Skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opre-
me po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračun-
skih območjih so določeni v PO MOL.

V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV PREDVIDENE 
KOMUNALNE OPREME NA ENOTO MERE

11. člen
(obračunski stroški predvidene komunalne opreme  

na enoto mere)
Obračunski stroški predvidene komunalne opreme, pre-

računani na m2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in na m2 neto 
tlorisne površine objekta (v nadaljevanju: Ct), po posame-
znih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih 
znašajo:

Predvidena komunalna oprema Obračunsko območje predvidene 
komunalne opreme

Cp  
(EUR/m2)

Ct  
(EUR/m2)

Primarne ceste s pripadajočimi objekti CEP (primarne) 33,56 16,33
Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti CEP (sekundarne) 120,44 58,60
Sekundarno vodovodno omrežje VOP (sekundarno – centralni) 9,89 4,81
Sekundarno kanalizacijsko omrežje KAP (sekundarno – centralni) 15,83 10,33
Sekundarno plinovodno omrežje PLP (sekundarno) 3,51 2,25
Sekundarno vročevodno omrežje VRP (sekundarno) 14,06 9,18
Skupaj  197,29 101,50



Uradni list Republike Slovenije Št. 69 / 23. 8. 2013 / Stran 8099 

VI. ZMANJŠANI OBRAČUNSKI STROŠKI OBSTOJEČE 
KOMUNALNE OPREME NA ENOTO MERE

12. člen
(zmanjšani obračunski stroški obstoječe komunalne opreme 

na enoto mere)
(1) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme 

na enoto mere so povzeti iz PO MOL in indeksirani na dan 
31. 5. 2013 ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za 
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v 
okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela 
– ostala nizka gradnja«, in znaša 1,045595.

(2) Obračunski stroški obstoječe komunalne opreme 
na enoto mere iz prejšnjega odstavka se po posamezni 

komunalni opremi zmanjšajo za vrednost obračunskih stro-
škov iste vrste predvidene komunalne opreme na enoto 
mere iz 11. člena tega odloka. Če je za posamezno vrsto 
komunalne opreme razlika med obračunskimi stroški ob-
stoječe komunalne opreme na enoto mere in obračunskimi 
stroški predvidene komunalne opreme na enoto mere ne-
gativna, se upošteva, da so zmanjšani obračunski stro-
ški obstoječe komunalne opreme na enoto mere enaki 
0,00 EUR/m2.

(3) Zmanjšani obračunski stroški obstoječe komunalne 
opreme na enoto mere, ki se upoštevajo pri odmeri komunalne-
ga prispevka za objekte v prostorskih enotah P1, P2, P3, P4.1, 
P4.2, P5.1, P5.2 in P5.3, po posameznih vrstah komunalne 
opreme in po obračunskih območjih znašajo:

Obstoječa komunalna oprema Obračunsko območje obstoječe 
komunalne opreme

Cp  
(EUR/m2)

Ct  
(EUR/m2)

Primarne ceste s pripadajočimi objekti CE (primarne) 0,00 0,96

Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti CE (sekundarne) 0,00 0,00

Primarno vodovodno omrežje VO (primarno – centralni) 2,57 2,75

Sekundarno vodovodno omrežje VO (sekundarno – centralni) 0,00 0,26

Primarno kanalizacijsko omrežje KA (primarno – centralni) 5,46 5,68

Sekundarno kanalizacijsko omrežje KA (sekundarno – centralni) 0,00 0,00

Primarno plinovodno omrežje PL (primarno) 3,15 3,25

Sekundarno plinovodno omrežje PL (sekundarno) 0,58 2,63

Primarno vročevodno omrežje VR (primarno) 7,16 5,59

Sekundarno vročevodno omrežje VR (sekundarno) 0,00 0,84

Objekti za ravnanje z odpadki OD 0,47 0,51

Primarne druge javne površine JP (primarne) 2,99 3,23

Sekundarne druge javne površine JP (sekundarne) 1,68 2,08

Skupaj  24,06 27,78

(4) Zmanjšani obračunski stroški obstoječe komunalne 
opreme na enoto mere, ki se upoštevajo pri odmeri komunalne-
ga prispevka za objekte v prostorskih enotah P6, P7, P8 in P9 
po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih 
območjih znašajo:

Obstoječa komunalna oprema Obračunsko območje obstoječe 
komunalne opreme

Cp  
(EUR/m2)

Ct  
(EUR/m2)

Primarne ceste s pripadajočimi objekti CE (primarne) 0,00 0,96

Sekundarne ceste s pripadajočimi objekti CE (sekundarne) 0,00 0,00

Primarno vodovodno omrežje VO (primarno – centralni) 2,57 2,75

Sekundarno vodovodno omrežje VO (sekundarno – centralni) 0,00 0,26

Primarno kanalizacijsko omrežje KA (primarno – centralni) 5,46 5,68

Sekundarno kanalizacijsko omrežje KA (sekundarno – centralni) 0,00 0,00

Primarno plinovodno omrežje PL (primarno) 3,15 3,25

Sekundarno plinovodno omrežje PL (sekundarno) 4,09 4,88

Primarno vročevodno omrežje VR (primarno) 7,16 5,59

Sekundarno vročevodno omrežje VR (sekundarno) 0,00 0,84

Objekti za ravnanje z odpadki OD 0,47 0,51

Primarne druge javne površine JP (primarne) 2,99 3,23

Sekundarne druge javne površine JP (sekundarne) 1,68 2,08

Skupaj  27,57 30,03
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VII. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

13. člen
(površine parcel in neto tlorisne površine)

Površine parcel in neto tlorisne površine, upoštevane v 
Programu opremljanja, so:

16. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto 
tlorisne površine (Dt) na vseh obračunskih območjih in za vse 
vrste komunalne opreme je 0,3:0,7.

(2) Za vse objekte je faktor dejavnosti odvisen od faktorja 
izrabe, in sicer:

– je 1,0 za vse objekte, ki imajo FI manjši od 1,00,
– je 1,3 za vse objekte, ki imajo FI enak ali večji od 2,00,
– se za vse objekte, ki imajo FI enak ali večji od 1,00 in 

manjši od 2,00, izračuna po formuli:
Kdejavnost = (0,2 * FI) + 0,9.

(3) Ne glede na ostala določila tega člena je faktor de-
javnosti 0,7 za:

– enostanovanjske stavbe (CC-SI 11100), dvostanovanj-
ske stavbe (CC-SI 11210), industrijske stavbe (CC-SI 12510) 
in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI 1271),

– objekte, katerih investitor je Mestna občina Ljubljana,
– dele objekta v kleti, ki so namenjeni parkiranju in ser-

visnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za 
inštalacije).

VIII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

17. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunal-
nih prispevkov za vsako posamezno komunalno opremo, na 
katero lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogo-
čena uporaba določene vrste komunalne opreme.

(2) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno 
opremo se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov po po-
sameznih obračunskih območjih te vrste komunalne opreme, 
v katerih se nahaja objekt.

Prostorska 
enota Objekt Površina parcele  

(m²)

Neto tlorisna površina 
objekta brez delov objekta 

v kleti, ki so namenjeni 
parkiranju in servisnim 

prostorom  
(m2)

Neto tlorisna površina 
delov objekta v kleti, ki so 

namenjeni parkiranju  
in servisnim prostorom  

(m2)

P1 A1, B1, C1 11.504,00 28.741,00 6.513,00
P2 E2, D2 8.585,00 11.151,00 6.376,00
P3 F3, G3 6.461,00 8.238,00 4.473,00
P4.1 H4.1 4.013,00 4.198,00 1.429,00
P4.2 F4.2 9.230,00 12.814,00 4.915,00
P5.1 A5.1 (prizidek), B5.1 (prizidek) 0,00 1.009,00 0,00
P5.2 B5.2.1, B5.2.2. 3.014,00 2.564,00 1.799,00
P5.3 C5.3 1.672,00 822,00 0,00
P6 A6, B6, C6 11.111,00 13.282,00 2.522,00
P7 A7 (prizidek) 0,00 374,00 0,00
P8 C, D, B (nadzidava),  

mostovž (dozidava), 3.721,00 6.223,00 2.219,00
P9 A9 (nadzidava), B9 (dozidava) 0,00 1.462,00 783,00

Skupaj 59.311,00 90.878,00 31.029,00

14. člen
(namembnost)

(1) Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunal-
nega prispevka se objekte razvrsti po namembnosti glede na 
pretežni namen v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in upora-
bo enotne klasifikacije vrst objektov.

(2) Kadar gre za funkcionalno zaokroženo območje, na 
katerem se nahaja več med seboj povezanih stavb oziroma 
gradbenih inženirskih objektov, je treba vsakega od teh objek-
tov razvrstiti kot ločeno enoto.

(3) Pri vseh objektih, z izjemo enostanovanjskih stavb 
(CC-SI 11100) in dvostanovanjskih stavb (CC-SI 11210), se ne 
glede na pretežni namen stavbe ločeno upošteva dele objekta 
v kleti, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom objek-
ta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).

15. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo)

(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opre-
mo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne 
opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogo-
čena uporaba določene vrste komunalne opreme.

(2) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v 
fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se vrsto komunalne opreme, 
na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogo-
čena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi iz projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki 
se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje 
opremljenost stavbnega zemljišča, se vrsto komunalne opreme, 
na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena 
uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi na podlagi podatkov 
lastnika in upravljavca te vrste komunalne opreme.

(4) Za vse parcele se upošteva, da so opremljene z drugi-
mi javnimi površinami in objekti za ravnanje z odpadki.
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(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne 
opreme na posameznem obračunskem območju se izračuna 
na naslednji način:

KPij = (A(parcela) * Cpij * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ctij * Dt)

Zgornje oznake pomenijo:
KPij……….. znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada 

določeni vrsti komunalne opreme na določenem 
obračunskem območju,

A(parcela)…… površina parcele,
Cpij………... obračunski stroški opremljanja kvadratnega 

metra parcele oziroma njenega dela na 
določenem obračunskem območju z določeno 
komunalno opremo,

Dp……….. delež parcele pri izračunu komunalnega 
prispevka,

K(dejavnost)… faktor dejavnosti,
A(tlorisna)…… neto tlorisna površina objekta,
Ctij………… obračunski stroški opremljanja kvadratnega 

metra neto tlorisne površine objekta na 
določenem obračunskem območju z določeno 
komunalno opremo,

Dt………... delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 
komunalnega prispevka,

i………...... posamezna vrsta komunalne opreme,
j………...... posamezno obračunsko območje.

18. člen
(izračun komunalnega prispevka v primeru povečanja neto 

tlorisne površine ali spremembe namembnosti objekta)
Če se objektu poveča neto tlorisna površina ali spremeni 

namembnost, je komunalni prispevek za določeno vrsto ko-
munalne opreme enak razliki med komunalnim prispevkom po 
povečanju neto tlorisne površine ali spremembi namembnosti 
in komunalnim prispevkom pred povečanjem neto tlorisne po-
vršine ali spremembi namembnosti objekta. Če je razlika za 
določeno vrsto komunalne opreme negativna, se komunalni 
prispevek za to vrsto komunalne opreme ne plača.

IX. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

19. člen
(način odmere komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek odmeri organ Mestne uprave Me-
stne občine Ljubljana, pristojen za odmero komunalnega pri-
spevka, (v nadaljevanju: pristojni organ) z odločbo na zahtevo 
zavezanca ali po uradni dolžnosti. Zoper odločbo je dovoljena 
pritožba, o kateri odloča župan.

20. člen
(posebnosti pri odmeri komunalnega prispevka)

(1) Za dele objekta v kleti, ki so namenjeni parkiranju in 
servisnim prostorom objketa (garaže, kolesarnice in prostori za 
inštalacije), se komunalni prispevek odmeri samo za ceste in 
pripadajoče objekte ter vodovodno omrežje.

(2) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispe-
vek odmeri le od površine parcele, in sicer samo za ceste 
in pripadajoče objekte ter za tisto komunalno opremo, na 
katero se objekti priključujejo prek samostojnih priključkov. 
Tako dobljeno vrednost komunalnega prispevka se pomnoži 
s faktorjem 2.

(3) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nezah-
tevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom 
o vrstah objektov glede na zahtevnost.

21. člen
(upoštevanje že plačanih sredstev za opremljanje  

stavbnih zemljišč)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko 

pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja:
– v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki 

se odstranijo in se nahajajo znotraj parcele, na kateri se gradi 
objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek,

– v preteklosti plačane stroške za opremljanje parcele, 
na kateri se nahaja objekt, za katerega se odmerja komunalni 
prispevek, na podlagi dokazil o plačilih.

(2) O upoštevanju predloženih dokazil o plačilih iz prej-
šnjega odstavka odloči pristojni organ.

22. člen
(indeksiranje stroškov)

(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra par-
cele oziroma njenega dela v določenem obračunskem obmo-
čju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja 
kvadratnega metra neto tlorisne površine objekte z določeno 
komunalno opremo na določenem obračunskem območju (Ctij) 
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi 
povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga ob-
javlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je 31. 5. 2013.

X. POGODBA O OPREMLJANJU

23. člen
(pogodba o opremljanju)

(1) Gradnjo predvidene komunalne opreme, ki je upošte-
vana v Programu opremljanja, lahko Mestna občina Ljubljana 
s pogodbo o opremljanju odda zavezancu za plačilo komunal-
nega prispevka.

(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka in Mestna občina Ljubljana dogovorita, 
da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgra-
dil del ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcele, 
na kateri namerava graditi objekt, oziroma za izboljšanje opre-
mljenosti parcele, na kateri ima obstoječi objekt. V tem primeru 
se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene 
obveznosti obeh strank.

XI. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

24. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunal-
no opremo se oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj, gra-
dnjo stavb za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo 
(CC-SI 12630) in gradnjo stavb za zdravstvo (CC-SI 12640), 
če je 100 % lastnik in investitor teh objektov Mestna občina 
Ljubljana ali Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. 
Če je Mestna občina Ljubljana ali Javni stanovanjski sklad 
Mestne občine Ljubljana lastnik in investitor samo dela objekta, 
se lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta. Plačilo komu-
nalnega prispevka se delno oprosti za gradnjo nestanovanjskih 
kmetijskih stavb (CC-SI 1271), in sicer v višini 75 %.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
(vpogled v Program opremljanja)

Program opremljanja in PO MOL sta na vpogled na Od-
delku za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne 
občine Ljubljana.
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26. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 350-22/2012-52
Ljubljana, dne 8. julija 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

2678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zazidalnem načrtu za območje urejanja 
ŠP 2/1 Litostroj – južni del in območja urejanja 
ŠR 2/1 Stadion

Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 27. člena 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na 27. seji dne 8. 7. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o zazidalnem načrtu za območje urejanja  
ŠP 2/1 Litostroj – južni del in območja urejanja  

ŠR 2/1 Stadion

1. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 

2/1 Litostroj – južni del in območja urejanja ŠR 2/1 Stadion 
(Uradni list RS, št. 76/06 in 78/10) se v II. točki 3. člena črta 
podtočka 2.4.

2. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za obmo-

čje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in območja urejanja ŠR 
2/1 Stadion je izdelal City studio d.o.o., Ljubljana, pod številko 
projekta CS1087-11, v juliju 2012.«.

3. člen
V 6. členu se:
– naslov in besedilo pod naslovom »Meja ureditvenega 

načrta« črtata;
– besedilo pod naslovom »Obseg ureditvenega območja« 

nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Zazidalni načrt obsega naslednja zemljišča s parcelnimi 

številkami:
– v katastrski občini (1740) Spodnja Šiška: 1/5 (del), 

2/15 (del), 2/16 (del), 30/6 (del), 31 (del), 219/6 (del), 219/9 
(del), 222/6 (del), 236/1 (del), 237/1 (del), 237/2 (del), 239 
(del), 241 (del), 242 (del), 243 (del), 244, 245/1 (del), 245/2 
(del), 246/1, 246/2, 291 (del), 293/1 (del), 293/2 (del), 296 (del), 
297/1 (del), 302/2 (del), 303 (del), 306 (del), 307 (del), 308/2 
(del), 309/3, 309/7 (del), 309/10 (del), 309/13 (del), 309/16 
(del), 309/17 (del), 1451/2 (del), 1451/3 (del), 1451/4, 1451/5 
(del), 1606/6 (del);

– v katastrski občini (1739) Zgornja Šiška: 7/4 (del), 
8/5 (del), 8/6 (del), 9/4, 9/5, 9/11 (del), 9/12 (del), 10/8 (del), 
30/1 (del), 31/5, 31/6, 31/7 (del), 31/8, 31/9 (del), 31/10 (del), 
31/11, 31/12 (del), 32/5, 1870/1 (del), 1870/3 (del), 1878/4, 
1878/5 (del), 1878/6 (del), 1991/18 (del), 1991/22, 1991/23 
(del), 1991/24 (del), 1991/42, 1991/43, 1991/45 (del), 1991/52, 

1991/58, 1991/62, 1991/63, 1991/64, 1991/65, 1991/66, 
1991/67, 1991/68, 1991/69, 1991/70, 1991/71, 1991/72, 
1991/73, 1991/78 (del), 1991/79, 1991/107 (del), 1991/189 
(del), 1991/190, 1991/191, 1991/192, 1991/193, 1991/194, 
199/200, 1991/202, 1991/206, 1991/207, 1991/209, 1991/215 
(del), 1991/216, 1991/220 (del), 1991/225, 1991/226, 1991/227, 
1991/229, 1991/230, 1991/232, 1991/233, 1991/234, 1991/236 
(del), 1991/238 (del), 1991/239, 1991/273, 1991/274, 1991/276, 
1991/280 (del), 1991/282, 1991/283, 1991/285, 1991/287, 
1991/289, 1991/290, 1991/291, 1991/293 (del), 1991/295 
(del), 1991/297 (del), 1991/308, 1991/321 (del), 1991/326, 
1991/330, 1991/334 (del), 1991/351 (del), 1991/352, 1991/353, 
1991/355, 1991/356 (del), 1991/357, 1991/359, 1991/360 (del), 
1991/361, 1991/365, 1991/366, 1991/367, 1991/368, 1991/369, 
1991/372 (del), 1991/375, 1991/376, 1991/380, 1991/381, 
1991/382, 1991/383 (del), 1991/384, 1991/385, 1991/387, 
1991/389, 1991/390, 1991/391, 1991/392, 1991/393, 1991/416 
(del), 1991/434, 1991/435, 1991/436, 1991/437, 1991/438, 
1991/439, 1992, 1993, 1994, 1995/1, 1995/2, 1995/3, 1995/4, 
1995/5, 1995/6,1995/7, 1996, 2008/1 (del), 2008/2, 2012/1, 
2012/3, 2012/4, 2012/6, 2012/7, 2012/8, 2013/8 (del), 2013/10, 
2013/11, 2013/12, 2013/13, 2013/15, 2013/16, 2013/17, 
2013/18, 2014, 2015, 2017/1, 2017/2, 2017/3, 2020, 2021;

– v katastrski občini (1738) Dravlje: 572/6 (del), 572/7 
(del), 573/5 (del), 573/6 (del), 573/7 (del), 575/9 (del), 575/10, 
577/2 (del), 577/3, 726/5, 726/6 (del), 726/7 (del), 727/5, (del), 
727/6 (del), 727/8 (del), 727/9.«.

4. člen
7. člen se črta.

5. člen
V 8. členu:
– se pod naslovom »Zasnova in namembnost po prostor-

skih enotah:«:
– podnaslov »Prostorska enota P4:« in pripadajoči prvi 

in drugi odstavek nadomestijo z besedilom, ki se glasi:
»Prostorski enoti P4.1 in P4.2:
Objekt H4.1 je postavljen v prostorski enoti P4.1 in 

oblikuje dolgo ter ozko pozidavo ob cesti.
Objekt F4.2 je postavljen na vzhodni del prostorske 

enote P4.2. Predvidena je ureditev podhoda pod železniško 
progo Ljubljana–Jesenice ob izgradnji II. tira železnice.

Namembnost objektov v prostorskih enotah P4.1 in 
P4.2 je:

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo za 
potrebe območja,

– 12201 Stavbe javne uprave,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe (do 2000,00 m2 BTP posa-

mezne stavbe),
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: tudi avto-

pralnica,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12510 Industrijske stavbe,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: le silosi in 

skladišča nenevarnih snovi,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraz-

iskovalno delo: samo za predšolsko vzgojo ter izobraževanje 
in znanstvenoraziskovalno delo za potrebe dejavnosti tehno-
loškega parka,

– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, od tega dis-
panzerji, ambulante, stavbe za rehabilitacijo, veterinarske am-
bulante in podobno,

– 12650 Stavbe za šport,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo 

stavbe za nastanitev gasilcev s spremljajočim programom,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti,
– 21301 Letališke steze in ploščadi: samo helikop-

tersko letališče nad terenom na delu stavbe (skladiščenje in 
pretakanje goriva ni dopustno),
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– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regio-
nalne ceste: samo parkirišča za vozila in tovorna vozila, za pri-
klopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila,

– 24110 Športna igrišča,
– oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.«;

– podnaslov »Prostorska enota P5:« in pripadajoči prvi 
in drugi odstavek nadomestijo z besedilom, ki se glasi:

»Prostorske enote P5.1, P5.2 in P5.3:
V prostorski enoti P5.1 je predvidena gradnja prizidkov 

A5.1 na severo-vzhodni strani in B5.1 na jugo-vzhodni strani 
obstoječega objekta. Prizidek na jugo-vzhodni strani lahko 
sega do parcelne meje in ga je dopustno izvesti tudi v obliki 
nadstrešnice.

V prostorski enoti P5.2 je predvidena gradnja objekta 
B5.2.1 v širini obstoječega objekta v sosednji prostorski enoti. 
Severo-zahodni del objekta B5.2.2 lahko sega do parcelne 
meje in se ga lahko izvede kot prizidek ali nadstrešnico.

V prostorski enoti P5.3 je predvidena gradnja objekta 
C5.3 v širini objekta v sosednji prostorski enoti.

Namembnost objektov v prostorskih enotah P5.1, P5.2 
in P5.3 je:

– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo za 
potrebe območja,

– 12201 Stavbe javne uprave,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe (do 2000,00 m2 BTP posa-

mezne stavbe),
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: tudi avto-

pralnica,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12510 Industrijske stavbe,
– 12520 Rezervoarji, silosi in skladišča: le silosi in 

skladišča nenevarnih snovi,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraz-

iskovalno delo: samo za predšolsko vzgojo ter izobraževanje 
in znanstvenoraziskovalno delo za potrebe dejavnosti tehno-
loškega parka,

– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, od tega dis-
panzerji, ambulante, stavbe za rehabilitacijo, veterinarske am-
bulante in podobno,

– 12650 Stavbe za šport,
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo 

stavbe za nastanitev gasilcev s spremljajočim programom,
– 21120 Lokalne ceste in javne poti,
– 21301 Letališke steze in ploščadi: samo helikop-

tersko letališče nad terenom na delu stavbe (skladiščenje in 
pretakanje goriva ni dopustno),

– 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regio-
nalne ceste: samo parkirišča za vozila in tovorna vozila, za pri-
klopnike teh motornih vozil, za avtobuse in za dostavna vozila,

– 24110 Športna igrišča,
– oskrbovalna mesta za vozila na alternativni pogon.«;

– pod naslovom »Skupna določila za prostorske enote« 
se v četrtem odstavku beseda »Nad« nadomesti z besedilom 
»Na zelenicah nad«;

– se pod naslovom »Regulacijska določila« v prvem 
odstavku:

– v prvi alineji besedi »drugih površin« nadomestita z 
besedilom »površin v zasebni lasti«;

– četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– GL – gradbena linija je črta, na katero morajo biti z 

enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemlji-
ščih ob tej črti. Odstopanja od gradbene linije so dopustna za 
največ 1,20 m v notranjost parcele, namenjene gradnji, vendar 
največ v 1/3 dolžine fasade objekta. Gradbeno linijo lahko 
presegajo balkoni, napušči in nadstreški nad vhodi, komunalni 
priključki, parkirišča in ograja k objektu, urbana oprema ter 
spominska obeležja,«;

– za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– GM – gradbena meja je črta, ki je načrtovani 

objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje 

odmaknjeni v notranjost parcele, namenjene gradnji. Gradbeno 
mejo lahko presegajo komunalni priključki, parkirišča in ograja 
k objektu, urbana oprema ter spominska obeležja.«.

6. člen
V 9. členu se:
– pod naslovom »Vodoravni gabariti«:

– podnaslov »Prostorska enota P4:« in pripadajoče 
besedilo nadomestita z besedilom, ki se glasi:

»Prostorska enota P4.1:
Tlorisne dimenzije novega objekta so:
H4.1: 107 m x 15 m
Prostorska enota P4.2:
Tlorisne dimenzije novega objekta so:
F4.2: 107 m x 74 m«;
– podnaslov »Prostorska enota P5:« in pripadajoče 

besedilo nadomestita z besedilom, ki se glasi:
»Prostorska enota P5.1:
Tlorisne dimenzije novega objekta so:
A5.1: 37 m x 7 m
B5.1: 12 m x 37 m
Prostorska enota P5.2:
Tlorisne dimenzije novega objekta so:
B5.2.1: 24 m x 37 m
B5.2.2: 13 m x 37 m
Prostorska enota P5.3:
Tlorisne dimenzije novega objekta so:
C5.3: 22 m x 15 m«;

– pod naslovom »Navpični gabariti«:
– podnaslov »Prostorska enota P4:« in pripadajoče 

besedilo spremenita tako, da se glasita:
»Prostorska enota P4.1 in P.4.2:
H4.1 in F4.2: h = 25,00 m«;

– podnaslov »Prostorska enota P5:« in pripadajoče 
besedilo spremenita tako, da se glasita:

»Prostorska enota P5.1, P5.2 in P5.3:
A5.1, B5.1, B5.2.1 in B5.2.2: h = 13,00 m
C5.3: h = 25,00 m«;

– pod naslovom »Izkoristek površin«:
– v prvem odstavku črta besedilo »P4 FSI = 2,4 P5 

FSI = 0,6«;
– tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Faktor zazidanosti (FZ) v posameznih prostorskih 

enotah P4.1, P4.2, P5.1, P5.2 in P5.3, je največ 60 %.«;
– četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Faktor zazidanosti je razmerje med tlorisno projekcijo 

najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom in površino 
parcele, namenjene gradnji. Pri tlorisni projekciji zunanjih di-
menzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se 
ne upoštevajo balkoni in napušči. Upoštevajo pa se površine 
tlorisne projekcije največjih zunanjih dimenzij vseh enostavnih 
in nezahtevnih objektov nad terenom ter površine uvoza v klet 
in izvoza iz kleti.«;

– za četrtim odstavkom dodata nova peti in šesti odsta-
vek, ki se glasita:

»Faktor zelenih površin (FZP) v posameznih prostor-
skih enotah P4.1, P4.2, P5.1, P5.2 in P5.3, je najmanj 20 %.

Faktor zelenih površin je razmerje med zelenimi povr-
šinami na raščenem terenu in celotno površino parcele name-
njene gradnji ne-stanovanjskih stavb. Raščen teren so zunanje 
površine, ki ohranjajo neposreden stik z geološko podlago in s 
tem sposobnost zadrževanja in ponikanja vode ter omogočajo 
zasaditev visoke vegetacije.«.

7. člen
V drugem odstavku 10. člena se v prvem stavku besedilo 

»P4, P5,« nadomesti z besedilom »P4.1, P4.2, P5.1, P5.2, P5.3,«.

8. člen
V 11. členu se pod naslovom »Zasnova odprtih in zelenih 

površin«:
– v četrtem odstavku besedi »V območjih« nadomestita z 

besedilom »Na zelenih površinah«;
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– za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Vse ureditve zunanjih površin morajo omogočiti dostope 

funkcionalno oviranim ljudem.«;
– dosedanji sedmi odstavek postane osmi.

9. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »1994 del, 1991/17 

del, 2013, 2020, 1991/3, 2019, 1991/15, 1991/1, 2017, 2018, 
1991/14, 1991/12 in 1991/43,« nadomesti z besedilom »2020, 
1991/43 (del), 1991/206 (del), 1991/225 (del), 1991/226, 1991/227, 
1991/229 (del), 1991/230 (del), 1991/232 (del), 1991/233 (del), 
1991/351 (del),1991/352 (del), 1991/273 (del), 1991/365 (del), 
1991/367 (del), 1991/368 (del), 1991/ 372 (del), 1991/376 (del), 
1991/389 (del), 1991/437 (del), 1991/438 (del), 1991/439 (del), 
1994 (del), 2013/8 (del), 2013/10 (del), 2013/11 (del), 2013/12 
(del), 2013/13 (del), 2013/15 (del), 2013/16 (del), 2013/17 (del), 
2013/18 (del), 2017/1 (del), 2017/2 in 2017/3,«.

10. člen
V 14. členu se:
– črta oznako »P5«;
– doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V prostorski enoti P5.1 so dovoljene rekonstrukcije, na-

domestne gradnje, vzdrževanje legalno zgrajenih objektov in 
spremembe namembnosti v skladu z 8. členom tega odloka.«.

11. člen
V 15. členu se:
– pod naslovom »Kolesarski in peš promet« doda nov 

drugi odstavek, ki se glasi:
»Uvoze preko hodnikov in kolesarskih stez je treba urediti 

s klančinami tako, da ostaneta kolesarska steza in hodnik na 
enaki višini (poglobljeni robnik, ki posega maksimalno 30 cm v 
širino kolesarske steze).«;

– pod naslovom »Mirujoči promet«:
– besedilo napovednega stavka v prvem odstavku 

nadomesti z besedilom, ki se glasi: »V območju zazidalnega 
načrta, razen v prostorskih enotah P4.1, P4.2, P5.1, P5.2 
in P5.3, je treba za obstoječe in nove objekte zagotoviti 
zadostno število parkirnih mest, glede na namembnosti v 
objektih in predvidene površine ter v skladu z naslednjimi 
normativi:«;

– za prvim odstavkom dodajo novi drugi, tretji in četrti 
odstavek, ki se glasijo:

»V prostorskih enotah P4.1, P4.2, P5.1, P5.2, P5.3 je 
treba za obstoječe in nove objekte zagotoviti zadostno število 
parkirnih mest, glede na namembnosti v objektih in predvidene 
površine ter v skladu z naslednjimi normativi:

Namembnost objektov Najmanjše število parkirnih mest za 
motorni promet (na BTP objekta ali 
dela objekta glede na namembnost)

Najmanjše število parkirnih mest za 
kolesarski promet (na BTP objekta ali 
dela objekta glede na namembnost)

12201 Stavbe javne uprave 1 PM/60 m2, od tega najmanj 30 % za 
obiskovalce

1 PM/100 m2

12510 Industrijske stavbe (do 200 m2) 1 PM/30 m2, ne manj kot 2 PM 1 PM/50 m2

12510 Industrijske stavbe (več kot 200 m2) 1 PM/60 m2 1 PM/80 m2

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča  
(s strankami)

1 PM/150 m2 3 PM

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča  
(brez strank)

3 PM 3 PM

12520 Rezervoarji, silosi in skladišča 
(razstavni, prodajni prostori)

1 PM/100 m2 1 PM/100 m2

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1 PM/5 sedežev (obiskovalcev), od 
tega najmanj 75 % PM za obiskovalce

1 PM/5 sedežev

12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo 
(zdravstveni dom, ambulante, veterinarske 
ambulante)

1 PM/20 m2 in ne manj kot 3 PM, od 
tega najmanj 50 % PM za obiskovalce

1 PM/20 m2

12650 Stavbe za šport (pretežno namenjene 
razvedrilu, wellness, fizioterapija, fitnes, 
kopališče, ipd.)

1 PM/25 m2, od tega najmanj 80 % PM 
za obiskovalce

1 PM/25 m2

24110 Športna igrišča (brez gledalcev) 1 PM/250 m2, od tega najmanj 80 % 
PM za obiskovalce

1 PM/250 m2, od tega najmanj 80 % 
PM za obiskovalce

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti  
(do 200 m2)

PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati

12304 Stavbe za storitvene dejavnosti  
(več kot 200 m2)

1 PM/25 m2, od tega najmanj 75 % 
obiskovalce ne manj kot 2 PM/lokal

1 PM/100 m2

12203 Druge poslovne stavbe  
(mešani poslovni program)

1 PM/60 m2, od tega najmanj 10 % PM 
za obiskovalce

1 PM/100 m2

12301 Trgovske stavbe (lokalna trgovina do 
200 m2)

PM ni treba zagotavljati PM ni treba zagotavljati

12301 Trgovske stavbe lokalna trgovina od 
200 do 500 m2

1 PM/40 m2, od tega najmanj 75 % PM 
za obiskovalce

2 PM/100 m2 BTP

12301 Trgovske stavbe (trgovina z 
neprehrambenimi izdelki)

1 PM/70 m2, od tega najmanj 75 % za 
obiskovalce 

1 PM/100 m2

12301 Trgovske stavbe (nad 500,00 m2) 1 PM/25 m2, od tega najmanj 75 % 
obisk.

1 PM/100 m2

12112 Gostilne, restavracije in točilnice: samo 
za potrebe območja, 

1 PM/4 sedeže in 1 PM/t.m. točilnega 
pulta, od tega najmanj 75 % za goste

1 PM/4 sedeže in 1PM/t.m. točilnega 
pulta

12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 1 PM/100 m2, od tega najmanj 10 % za 
obiskovalce

1 PM/100 m2
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Namembnost objektov Najmanjše število parkirnih mest za 
motorni promet (na BTP objekta ali 
dela objekta glede na namembnost)

Najmanjše število parkirnih mest za 
kolesarski promet (na BTP objekta ali 
dela objekta glede na namembnost)

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo  
(predšolska vzgoja)

2 PM/oddelek in dodatno 1 PM/oddelek 
za kratkotrajno park. staršev

2 PM/oddelek

12630 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo za potrebe 
dejavnosti tehnološkega parka

1 PM/30,00 m2, od tega najmanj 20 % 
za obisk.

1 PM/5 študentov + 1 PM/5 zaposlenih

javnega vodovodnega omrežja na celotnem obravnavanem 
območju, je potrebno dograditi vodovod na krajšem odseku 
ceste C5 in v cesti C6, ki je obdelan v PZI projektu št. 18/08, 
št. načrta 195/D-09_PZI: Prometna in komunalna ureditev na 
potrebe območja Litostroj – jug, v območju urejanja ŠP 2/1 
Ljubljana – I. faza, javno vodovodno omrežje, ki ga je oktobra 
2009 izdelal Komunala projekt. Vso tangirano interno vodo-
vodno omrežje je potrebno ukiniti. Načrtovane objekte je s 
posameznimi priključki potrebno priključiti na javno vodovodno 
omrežje. Za oskrbo novih objektov v prostorskih enotah P5.1, 
P5.2 in P5.3 je potrebno izvesti posamezne priključke na javni 
vodovod NL DN 150 v cesti C4.«.;

– dosedanji sedmi do dvanajsti odstavek postanejo 
osmi do trinajsti;

– se za dosedanjim zadnjim odstavkom doda nov od-
stavek, ki se glasi:

»Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je po-
trebno zaprositi upravljalca javnega vodovoda za soglasje za 
priključitev posameznih objektov in predložiti izvedbeno doku-
mentacijo.«;

– pod naslovom »Plinovodno omrežje«:
– se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Objekti na obravnavanem območju se za potrebe 

kuhe in tehnologije lahko priključijo na sistem zemeljskega pli-
na – nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim 
tlakom 100 mbar.«;

– se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V I. fazi je za oskrbo objektov v območjih P1, P2, P3, 

P4.1, P4.2, P5.1, P5.2 in P5.3 treba zgraditi nov glavni niz-
kotlačni plinovod N11004 dimenzije DN 50 po Maistrovi ulici, 
cesti C3 in cesti C4 z navezavo na obstoječ glavni nizkotlačni 
plinovod N11000 dimenzije DN 200. Za priključitev posameznih 
objektov (funkcionalnih enot) je treba izvesti priključne plino-
vode z navezavo na nov glavni distribucijski plinovod N11004 
dimenzije DN 50.«;

– pod naslovom »Vročevodno omrežje«:
– se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Objekti na obravnavanem območju se za potrebe 

ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode priključijo na sistem 
daljinskega ogrevanja – vročevodno omrežje. Za novogradnje 
in za energetsko sanirane objekte s hladilno močjo 250 kW in 
več se hlajenje izvede z uporabo toplote iz sistema daljinskega 
ogrevanja na podlagi študije izvedljivosti, skladno z Lokalnim 
energetskim konceptom (LEK) Mestne občine Ljubljana.«;

– se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V I. fazi je za oskrbo objektov v območjih P1, P2, P3, 

P4.1, P4.2, P5.1, P5.2 in P5.3 treba zgraditi nov glavni vroče-
vod T776 dimenzije DN 200 in DN 150 po cestah C3 in C4 z 
navezavo na obstoječ glavni vročevod T704 dimenzije DN 250. 
Za priključitev posameznih objektov (funkcionalnih enot) je 
treba izvesti priključne vročevode z navezavo na nov glavni 
vročevod T776 dimenzij DN 200 in DN 150.«;

– pod naslovom »Elektroenergetsko omrežje«:
– se v četrtem odstavku v obeh stavkih oznaka »P4« 

nadomesti z besedilom »P4.1, P4.2«;
– se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki 

se glasi:
»Po potrebi je dopustno izvesti transformatorske posta-

je ter namestiti disel agregate.«;

Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z inva-
lidskimi vozički je treba upoštevati predpise za projektiranje 
objektov brez grajenih ovir.

Za enosledna vozila je treba zagotoviti dodatnih 5 % par-
kirnih mest od normativno določenega števila parkirnih mest 
za motorna vozila.«;

– v dosedanjem drugem odstavku, ki postane peti odsta-
vek, črta oznaka »P4«;

– v dosedanjem tretjem odstavku, ki postane šesti odsta-
vek, črta oznaka »P4«;

– za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane šesti od-
stavek, doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»Za potrebe objektov v prostorskih enotah P4.1, P4.2, 
P5.1, P5.2 in P5.3 je treba zagotoviti parkirna mesta na terenu 
ali v kleti v območju pripadajoče prostorske enote ter na terenu 
ob obodnih cestah.«;

– dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo osmi do 
deseti odstavek;

– črtata dosedanja sedmi in osmi odstavek;
– v dosedanjem devetem odstavku, ki postane enajsti 

odstavek, besedilo »prostorskih enot P5 in« nadomesti z be-
sedilom »prostorske enote«;

– dosedanji deseti do štirinajsti odstavek postanejo dva-
najsti do šestnajsti odstavek.

12. člen
V 16. členu:
– se pod naslovom »Splošni pogoji« v prvem stavku dru-

gega odstavka beseda »obstoječe« nadomesti z besedama 
»obstoječo primarno«.

– pod naslovom »Kanalizacijsko omrežje«:
– se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Komunalne odpadne vode iz novo predvidenih objek-

tov na območju prostorskih enot P5.1, P5.2 in P5.3 je dopustno 
priključiti preko posameznih hišnih priključkov na javni kanal v 
cesti z oznako C4. Komunalne odpadne vode iz objekta F4.2 
v prostorski enoti P4.2 je dopustno priključiti preko hišnega 
priključka na javni kanal v cesti z oznako C4. Za ureditev od-
voda komunalne odpadne vode iz objekta H4.1 je potrebno v 
cesti C5 dograditi del javnega kanala do križišča s cesto C6 
ter kanal v cesti C6. V križišču cest C5 in C6 je potrebno pred-
videti prevezavo obstoječe interne kanalizacije na novo javno 
kanalizacijo. Vsa interna kanalizacija v prostorskih enotah P4.1 
in P4.2 se ukine.«;

– dosedanji četrti do štirinajsti odstavek postanejo peti 
do petnajsti odstavek;

– se za dosedanjim zadnjim odstavkom dodata nova 
šestnajsti in sedemnajsti odstavek, ki se glasita:

»Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je 
potrebno zaprositi upravljalca javne kanalizacije za soglasje 
za priključitev objekta in predložiti izvedbeno dokumentacijo.

Priključevanje objekta je možno z direktnim priključkom 
samo za odtoke s pritličij in nadstropij.«;

– pod naslovom »Vodovodno omrežje«:
– se v prvi alineji petega odstavka oznaka »P4« nado-

mesti z besedilom »P4.1, P4.2«;
– se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, 

ki se glasi:
»Za oskrbo načrtovanih objektov v prostorskih enotah 

P4.1 in P4.2 z vodo in za zagotavljanje požarne varnosti iz 
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– dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi 
in osmi odstavek;

– dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek, 
se spremeni tako, da se glasi:

»Elektrifikacijo predvidenih novogradenj in preureditev 
obstoječih elektroenergetskih naprav zaradi novogradenj je 
potrebno obdelati s projektom PGD in PZI, ki mora upoštevati 
Idejne rešitve št. ELR2-662-06; IDZ Elektroenergetsko napaja-
nje OU ŠP 2-1 Litostroj – južni del in del OU ŠR 2-1.«;

– za dosedanjim osmim odstavkom, ki postane deveti 
odstavek, se dodajo novi deseti do štirinajsti odstavek, ki se 
glasijo:

»Pred pričetkom zemeljskih del je potrebno pri Elektro 
Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto naročiti zakoličbo in nadzor 
pri gradnji. Naročilo se izvede z naročilnico.

Kolikor bi izvajalec pri izkopih naletel na elektroenerget-
ski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in pokli-
cati upravljalca elektroenergetskih naprav Elektro Ljubljana d.d.

Pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje za 
priključitev, v katerem bodo natančno dodeljeni tehnični pogoji 
in parametri priklopa.

K projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za predvidene novogradnje, je potrebno pridobiti 
soglasje Elektro Ljubljana d.d..

Kakršna koli dela na obstoječi elektroenergetski in-
frastrukturi, potrebna zaradi novogradenj, v celoti bremenijo 
investitorja.«;

– dosedanji deveti do enajsti odstavek postanejo pet-
najsti do sedemnajsti odstavek.

13. člen
V 17. členu se:
– pod naslovom »Varstvo pred hrupom«:

– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Območje zazidalnega načrta se nahaja v območju 

IV. stopnje varstva pred hrupom.«;
– drugi odstavek črta;

– na koncu člena dodata nova naslova in pripadajoče 
besedilo, ki se glasijo:

»Učinkovita raba energije v stavbah
V predvidenih objektih je treba najmanj 25 % moči za 

gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo vodo zagotoviti z aktivno 
uporabo enega ali več virov obnovljive energije ali s priključi-
tvijo na naprave za pridobivanje toplote ali hladu iz obnovljivih 
virov zunaj stavbe.

Za zalivanje zelenic in uporabo sanitarne vode je dopu-
stna uporaba deževnice, ki naj bo zbrana v ustreznem zadr-
ževalniku.

Varstvo okolja
Za gradnjo industrijskih stavb je treba za pridobitev grad-

benega dovoljenja predvideti zaščitne ukrepe, izdelati analizo 
tveganja ter na podlagi slednje pridobiti vodno soglasje.«.

14. člen
V 18. členu se pred dosedanjim prvim odstavkom dodajo 

novi prvi do četrti odstavek, ki se glasijo:
»Območje Litostroja je vpisano v register nepremične 

kulturne dediščine, profana stavbna dediščina, EŠD: 16661 
– Ljubljana – Tovarna Litostroj. Za poseg v kulturni spomenik, 
vplivno območje kulturnega spomenika ali varstveno območje 
dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za 
posege, ki ga izda organ, pristojen za varstvo kulturne dedi-
ščine.

Pred začetkom zemeljskih del je treba izvesti predhodne 
arheološke raziskave ali v času izvajanja zemeljskih del omo-
gočiti Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije dostop 
in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Najmanj deset 
dni pred začetkom zemeljskih del je treba pisno obvestiti Za-
vod za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto Ljubljana 
o dinamiki gradbenih del. Za predhodne arheološke raziskave 

je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in 
odstranitev, ki ga izda minister, pristojen za kulturo.

V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi ne-
varnost poškodovanja ali uničenja, lahko Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije to zemljišče z odločbo določi za 
arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheolo-
ških ostalin oziroma omeji ali prepove gospodarsko ali drugo 
rabo zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

Ob najdbi dediščine v času izvajanja gradbenih del v 
zemeljskih plasteh je treba najdbo nepoškodovano zavarovati 
na mestu odkritja in o najdbi takoj obvestiti Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Ljubljana.«.

Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek.

15. člen
V 20. členu pod naslovom »Načrt parcelacije« se v prvem 

odstavku:
– besedilo »P4 P = 13.243 m2« nadomesti z besedilom, 

ki se glasi:
»P4.1 P = 4.013 m2

P4.2 P = 9.230 m2«;
– besedilo »P5 P = 14.658 m2« nadomesti z besedilom, 

ki se glasi:
»P5.1 P = 9.972 m2

P5.2 P = 3.014 m2

P5.3 P = 1.672 m2«.

16. člen
V 22. členu se v prvem odstavku doda nov drugi stavek, 

ki se glasi: »V prostorskih enotah P5.1 in P5.2 je dopustna 
izvedba prizidkov oziroma nadstreškov B5.1 in B5.2.2 kot lo-
čena faza.«.

V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo »P1, P2, 
P3 in P4« nadomesti z besedilom »P1, P2, P3, P4.1 in P4.2« 
ter za označbo »C1« doda besedilo »v odseku, ki poteka vzpo-
redno z železnico do zavoja proti severu.«.

V petem odstavku se besedilo »P4, P5« nadomesti z 
besedilom »P4.1, P4.2, P5.1, P5.2, P5.3«.

V sedmem odstavku se oznaka »P4« nadomesti z oznako 
»P4.2«.

17. člen
V 24. členu:
– se v četrtem odstavku besedilo »P2 in P3« nadomesti 

z besedilom »P2, P3 in P5.2«;
– se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se 

glasi:
»V prostorski enoti P4.1 sta za objekt H4.1 obvezni grad-

beni liniji neposredno ob obodnih cestah C5 in C6.«;
– se dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, 

spremeni tako, da se glasi:
»V prostorski enoti P4.2 se lahko vodoravni gabariti objek-

ta F4.2 spremenijo, če to zahteva posebna funkcionalna zasno-
va; dopustno je izvesti tudi več samostojnih objektov, ki so med 
sabo povezani vsaj v kletni etaži, vendar tako, da se ne poveča 
faktor zazidanosti in da se zagotovi predpisan faktor zelenih 
površin. Jugo-zahodna stranica objekta F4.2 se mora dotikati 
gradbene meje minimalno za 50 % njene dolžine.«;

– se za dosedanjim petim odstavkom, ki postane šesti 
odstavek, dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:

»V prostorski enoti P5.2 je za objekt B5.2.1 obvezna 
gradbena linija neposredno ob obodni cesti C4.

V prostorski enoti P5.3 sta za objekt C5.3 obvezni grad-
beni liniji neposredno ob obodnih cestah C4 in C5.«;

– v dosedanjem šestem odstavku, ki postane deveti od-
stavek, se oznaka »P5« nadomesti z besedilom »P5.1, P5.3«.;

– dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta deseti in 
enajsti odstavek;

– se v dosedanjem devetem odstavku, ki postane dvanaj-
sti odstavek, besedilo »in P4« nadomesti z besedilom »P4.1, 
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P4.2 in s cest C3 in C4 v prostorski enoti P5.2« ter doda nov 
drugi stavek, ki se glasi: »Uvoz v garaže je dopustno izvesti tudi 
na notranjih napajalnih cestah C5, C8 in C9.«;

– dosedanja deseti in enajsti odstavek postaneta trinajsti 
in štirinajsti odstavek.

– se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Pri realizaciji zazidalnega načrta so dopustna odstopanja 

od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posame-
zne javne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacij-
ske infrastrukture ter etapnosti urejanja javnih prometnih površin 
(oblikovanje podetap, novih etap ipd.), če so pri nadaljnjem 
podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše 
s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše 
prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načr-
ta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta 
odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo 
z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zade-
vajo, oziroma upravljavci posamezne infrastrukture.«.

18. člen
V 25. členu se v prvem stavku črta besedilo »in P4« ter na 

koncu drugega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo 
»št. 7564, ki ga je maja 2013 izdelal LUZ d.d.«.

19. člen
Grafične karte, ki se glasijo:

1. Načrt namenske rabe prostora:
1.2 Načrt členitve površin s prikazom površin, 
namenjenih javnemu dobru M 1:2000
2. Načrt ureditvenega območja z načrtom 
parcelacije:
2.1 Načrt ureditvenega območja na geodetskem 
načrtu M 1:1000
2.2 Načrt obodne parcelacije gradbenih parcel in 
zakoličbe objektov in osi cest
na geodetskem načrtu M 1:1000
2.3 Načrt obodne parcelacije gradbenih parcel in 
zakoličbe objektov in osi cest
na katastrskem načrtu M 1:1000
3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s 
prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji
3.1 Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin 
– etapa I. M 1:1000
3.2 Zazidalna situacija z načrtom zelenih površin 
– etapa II. M 1:1000
3.3 Zazidalna situacija – kletna parkirna etaža M 1:1000
3.4 Značilni prerezi in pogledi M 1:1000
3.5 Prometno-tehnična situacija in višinska 
regulacija – etapa I. M 1:1000
3.6 Prometno-tehnična situacija in višinska 
regulacija – etapa II. M 1:1000
3.7 Načrt intervencijskih poti M 1:1000
3.8 Zbirni načrt komunalno-energetskih napeljav M 1:1000
3.9 Načrt odstranitve objektov M 1:2000,
se nadomestijo z novimi grafičnimi kartami z enakimi naslovi in 
so sestavni deli tega odloka.

20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-49/2011-61
Ljubljana, dne 8. julija 2013

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

MOKRONOG - TREBELNO

2679. Odlok o rebalansu B proračuna Občine 
Mokronog - Trebelno za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 
in 84/10 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12), določil Zakona 
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. 
US, 57/08, 94/10 – ZIU in 36/11) in 19. člena Statuta Občine 
Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Ob-
činski svet Občine Mokronog - Trebelno na 17. seji dne 7. 8. 
2013 sprejel

O D L O K
o rebalansu B proračuna Občine Mokronog - 

Trebelno za leto 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Mokronog - Trebelno za leto 
2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v EUR)
skupina/podskupine kontov proračun 

2013
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.924.890

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.407.408
70 DAVČNI PRIHODKI 2.520.067

700 Davki na dohodek in dobiček 2.271.234
703 Davki na premoženje 165.833
704 Domači davki na blago in storitve 83.000
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 887.341
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 91.277
711 Takse in pristojbine 6.000
712 Denarne kazni 10.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.000
714 Drugi nedavčni prihodki 754.064

72 KAPITALSKI PRIHODKI 87.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 87.000
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73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.430.482
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 596.961
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.833.521

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.337.295,12
40 TEKOČI ODHODKI 1.237.023,40

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 250.404,40
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 35.999,00
402 Izdatki za blago in storitve 868.620,00
403 Plačila domačih obresti 30.000,00
409 Rezerve 52.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.390.886,63
410 Subvencije 14.850,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 750.500,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 136.885,00
413 Drugi tekoči domači transferi 488.651,63
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.624.885,09
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.624.885,09
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 84.500,00
430 Investicijski transferi proračunskim 
upor.
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 84.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
upor.

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –412.405,12

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
TER VRAČILA 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 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 540.000
50 ZADOLŽEVANJE 540.000

500 Domače zadolževanje 540.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 146.500
55 ODPLAČILA DOLGA 146.500

550 Odplačila domačega dolga 146.500
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.) –18.905,12
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 393.500,00
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 412.405,12
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 18.905,12

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje pro-
gramske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne 
programe (GPR) in podprograme PPR), predpisane s program-
sko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je 
razdeljen na proračunske postavke (PP), te pa na podskupine 
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse;
– prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 

zaradi odvajanja odpadnih voda;
– prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 

zaradi odlaganja odpadkov;
– prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega 

proračuna in drugih javnih skladov za investicije;
– drugi namenski prihodki.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obvezno-

sti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Če se v tekočem letu proračun vplača namenski preje-

mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu 
ni izkazan, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdat-
kov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 
letu se prenesejo v proračun za tekoče leto, za to višino se 
poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika.

4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno odloča 
o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela 
proračuna.

Občinski svet lahko na predlog župana odloča o odpiranju 
novih proračunskih postavk v okviru veljavnega načrta razvoj-
nih programov.

Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih 
financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe 
v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru 
področja proračunske porabe.



Uradni list Republike Slovenije Št. 69 / 23. 8. 2013 / Stran 8109 

Župan s poletnim poročilom o izvrševanju proračuna v me-
secu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.

Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov kon-
to oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če 
pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika 
proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto 
se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru 
sredstev posameznega uporabnika.

5. člen
(začasno zadržanje izvrševanje proračuna)

Če med proračunskim letom, zaradi nastanka novih ob-
veznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj, 
povečajo ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede 
ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 
40. členom Zakona o Javnih financah.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah sprejetega proračuna.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

– v letu 2014 70 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spremeni 
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, 
katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno 
potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obliko-
van po ZJF.

O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz dru-
gega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.000 € odloča župan 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen
(proračunska rezervacija)

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-

vljena sredstva, ali za namene, da niso zagotovljena sredstva 
v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče na-
črtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
odloča župan.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt uporabnika.

10. člen
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu 

Občine Mokronog - Trebelno za leto 2013, se neposredno upo-
rabljajo določbe veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

11. člen
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
(zadolževanje)

V letu 2013 se Občina Mokronog - Trebelno namerava 
zadolžiti v višini 540.000 €.

13. člen
(poroštva)

Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, 
katerih ustanoviteljica je Občina Mokronog - Trebelno, lahko 
občina daje poroštva.

O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih pod-
jetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča 
občinski svet.

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 
Občina Mokronog - Trebelno, se smejo zadolževati le s so-
glasjem ustanovitelja. O dajanju soglasij odloča občinski svet.

Izdana soglasja in poroštva se štejejo v obseg možnega 
zadolževanja občine.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Občine Mokronog - 
Trebelno v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 410-0031/2013
Mokronog, dne 7. avgusta 2013

Župan
Občine Mokronog - Trebelno

Anton Maver l.r.
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MURSKA SOBOTA

2680. Sklep z javnim naznanilom o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev zazidalnega načrta za trgovsko 
cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska 
gradnja)

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 
50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Ura-
dni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09; 80/10 – 
ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 35/13 – Skl. US) ter na podlagi 21. in 33. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 
84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) ter 31. člena Statuta Me-
stne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07 
in 49/10) izdajam

S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka sprememb  
in dopolnitev zazidalnega načrta za trgovsko 

cono Murska Sobota – zahod  
(stanovanjska gradnja)

I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopol-

nitev zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – za-
hod (stanovanjska gradnja), katerega je izdelal ZEU-DNI d.o.o., 
Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota. Na območju obde-
lave je v veljavi prostorski akt Odlok o sprejetju zazidalnega 
načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (Uradni list 
RS, št. 46/03). V tem veljavnem aktu se bodo ob uveljavitvi 
novega akta določila delno spremenila.

II.
Dopolnjen osnutek prostorskega akta se bo javno raz-

grnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 
ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter go-
spodarske javne službe (III. vhod, 2 nadstropje). Del gra-
diva se bo razgrnil na sedežu Mestnih četrti mesta Murska 
Sobota, Trg zmage 4, Murska Sobota. Javna razgrnitev bo 
trajala najmanj 30 dni, in sicer od torka, 27. avgusta 2013 do 
četrtka, 26. septembra 2013. Ogled razgrnjenega osnutka bo 
možen v delovnem času mestne uprave ter pisarne mestnih 
četrti. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obrav-
nava, v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, 
Kardoševa ulica 2, Murska Sobota, v sredo, 11. septembra 
2013, ob 17. uri, kjer se bodo lahko podale ustne pripombe. 
Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska So-
bota: http://www.murska-sobota.si.

III.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega 

akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, ozi-
roma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno 
četrtka, 26. septembra 2013. Pripombe in pobude se lahko 
vpišejo v knjigo pripomb, ki bo priložena gradivu na mestni 
upravi oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Mur-
ska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter 
gospodarske javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska 
Sobota.

IV.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena 

in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za 
obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na 
mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska So-

bota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena 
in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

V.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 

spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si

Št. 3500-0003/2012-18(182)
Murska Sobota, dne 5. avgusta 2013

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI

2681. Sklep o začetku priprave Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje enote urejanja prostora 
z oznako ŠM-14 Območje centralnih dejavnosti 
s parkom – Šmartno vzhod ob obvoznici

Na podlagi 57. člena 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, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) je 
župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel

S K L E P
o začetku priprave Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za območje 
enote urejanja prostora z oznako ŠM-14 

Območje centralnih dejavnosti s parkom – 
Šmartno vzhod ob obvoznici

1. člen
(splošno)

Na podlagi pobude zasebnega investitorjev se za enoto 
urejanja prostora z oznako ŠM-14 začne postopek priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta.

S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa 
način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(v nadaljnjem besedilu: OPPN) za enoto urejanja prostora z 
oznako ŠM-14.

Pravna podlaga za pripravo OPPN so naslednji predpisi: 
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: 
ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Ob-
činskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 
št. 99/07) in Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorske-
ga načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

V skladu z občinskim prostorskim načrtom Občine Šmar-
tno pri Litiji je na predmetnem območju predvideno urejanje z 
občinskim podrobnim prostorskim načrtom in je namenjeno 
centralnim dejavnostim.

3. člen
(vsebina in oblika OPPN)

V prilogi 1 besedilnega dela odloka o izvedbenem delu 
občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji so 
podane še naslednje usmeritve za izdelavo občinskega po-
drobnega prostorskega načrta za območje ŠM-14:
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Načrtovalec OPPN-ja bo moral predati pripravljavcu, to je 
Občini Šmartno pri Litiji, štiri izvode akta v analogni obliki in en 
izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega 
pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma zapisu, ki ga uporablja 
pripravljavec.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec 
na podlagi prikaza stanja prostora. Strokovna rešitev mora biti 
izdelana v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni 
list RS, št. 99/07). 

Kolikor bo za predviden OPPN treba izvesti celovito pre-
sojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek za-
gotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom 
akta poslati pristojnem ministrstvu. 

Osnutek se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, 
Direktoratu za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska c. 48, 1000 
Ljubljana.

Pri izdelavi OPPN-ja je treba upoštevati vse predhodno iz-
delane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostor-
skega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in rudarstva, 
relevantna za izdelavo naloge.

Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih 
pripravi načrtovalec, so: 

– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve z podro-
čja rudarstva, izdelane na način, ki vključuje vse funkcionalne, 
urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve 
in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo; 

– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostor-
skega načrta; 

– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih 
stvarnih pravic; 

– druge morebitne dodatne strokovne podlage.

5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)

Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:

Faze Roki
Objava sklepa o začetku priprave akta avgust 2013
Izdelava osnutka z usklajevanji avgust 2013
Pridobitev smernic v roku 30 dni september 2013
Dopolnitev osnutka akta v skladu 
z zahtevami iz podanih smernic november 2013
I. obravnava na seji občinskega sveta januar 2013
Javna razgrnitev 30 dni in javna 
obravnava februar 2013
Stališča do podanih pripomb marec 2013
Priprava predloga OPPN april 2014
Pridobitev mnenj na usklajen predlog akta 
v roku 30 dni maj 2014
II. obravnava in sprejem akta 
z odlokom na  seji občinskega sveta junij 2014
Objava odloka v Uradnem listu RS julij 2014

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in 
mnenj na osnutek in predlog OPPN so:

1. Za področje razvoja poselitve:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za pro-

stor – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo 

– Dunajska 22, 1000 Ljubljana
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3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdar-

stvo, lovstvo in ribištvo – Dunajska 22, 1000
Zavod za gozdove Slovenije – Večna pot 2, 1000 Lju-

bljana
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje 

– Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
5. Za področje ohranjanja narave:
Zavod RS za varstvo narave – Tobačna ulica 5, 1000 

Ljubljana
6. Za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino – 

Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železni-

škim prometom in zračnega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo in PROSTOR, Direktorat za 

infrastrukturo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (zakonska 
podlaga: Zakon o cestah, Zakon o železniškem prometu, Za-
kon o letalstvu)

8. Za področje trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za pro-

met – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ener-

gijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
10. Za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševa-

nje – Vojkova 61, 1000 Ljubljana
11. Za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko – 

Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
12. Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija – Ponoviška c. 15, 

1270 Litija
13. Za področje lokalnih cest:
Občina Šmartno pri Litiji – Tomazinova 2. 15, 1275 Šmar-

tno pri Litiji
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona 

o varstvu okolja se poda vloga na ministrstvo pristojno za okolje 
za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite 
presoje vplivov na okolje (CPVO).

V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona 
o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje 
za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite 
presoje vplivov na okolje (CPVO).

Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predme-
tnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih 
pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora 
vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.

Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema 
poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načr-
tovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne 
podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru 
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne 
predpise in druge pravne akte.

Na usklajen predlog OPPN-ja morajo nosilci urejanja pro-
stora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci ure-
janja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, 
da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za območje pesko-

kopa zagotovi zasebni investitor.

8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na svetovnem spletu, na naslovu: http://www.smartno-litija.si, 

ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Št. 352-6/2013-4
Šmartno pri Litiji, dne 29. julija 2013

Župan
Občine Šmartno pri Litiji 

Milan Izlakar l.r.

2682. Sklep o začetku priprave Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za območje enote urejanja prostora z oznako 
JV_52 – turistična kmetija Gracar na Stari Gori 
pri Velikem Gabru

Na podlagi 57. člena 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, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) je 
župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel

S K L E P
o začetku priprave Odloka  

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za območje enote urejanja prostora z oznako 

JV_52 – turistična kmetija Gracar na Stari Gori 
pri Velikem Gabru

1. člen
(splošno)

Na podlagi pobude zasebnega investitorjev se za enoto 
urejanja prostora z oznako JV_52 začne postopek priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta.

S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa 
način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(v nadaljnjem besedilu: OPPN) za enoto urejanja prostora z 
oznako JV_52.

Pravna podlaga za pripravo OPPN so naslednji predpisi: 
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: 
ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Ob-
činskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 
št. 99/07) in Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorske-
ga načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

V skladu z občinskim prostorskim načrtom Občine Šmartno 
pri Litiji je na predmetnem območju predvideno urejanje z občin-
skim podrobnim prostorskim načrtom in je namenjeno ureditvi 
turistične kmetije Gracar na Stari Gori pri Velikem Gabru.

3. člen
(vsebina in oblika OPPN)

Na osnovi strokovnih podlag je potrebno v OPPN-ju opre-
deliti celostno ureditev turistične kmetije Gracar na Stari Gori 
pri Velikem Gabru.

Določila izvedbenega dela občinskega podrobnega pro-
storskega načrta so še:

zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne 
objekte naj se v prostor umešča skladno z obstoječo morfologi-
jo poselitvenega vzorca. Na zemljišču namenjenem za gradnjo 
stavbe je treba zasaditi vsaj 2 drevesi (dovoljene so avtohtone 
drevesne vrste); obvezna izgradnja in priključitev na vodovodno 
omrežje lokalnega vodovodnega sistema; obvezna izgradnja in 
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priključitev na kanalizacijsko omrežje lokalnega kanalizacijske-
ga sistema; obvezna priključitev na elektroenergetsko omrežje; 
pred gradnjo stavb je na območju OPPN obvezna izgradnja 
komunalne infrastrukture.

Namenska raba A (SKs)
Tipologija AE, D, C
FI – faktor izrabe (največ) 0,8
FZ – faktor zazidanosti (največ) 0,3
DZP – delež odprtih zelenih površin (najmanj) 10 %
Načrtovalec OPPN-ja bo moral predati pripravljavcu, to je 

Občini Šmartno pri Litiji, štiri izvode akta v analogni obliki in en 
izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega 
pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma zapisu, ki ga uporablja 
pripravljavec.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec 
na podlagi prikaza stanja prostora. Strokovna rešitev mora biti 
izdelana v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni 
list RS, št. 99/07).

Kolikor bo za predviden OPPN treba izvesti celovito pre-
sojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek za-
gotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom 
akta poslati pristojnem ministrstvu.

Osnutek se posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, 
Direktoratu za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska c. 48, 1000 
Ljubljana.

Pri izdelavi OPPN-ja je treba upoštevati vse predhodno 
izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja pro-
storskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave, relevan-
tna za izdelavo naloge.

Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih 
pripravi načrtovalec, so:

– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve, izde-
lane na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, kra-
jinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z 
ustreznim poročilom in utemeljitvijo;

– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostor-
skega načrta;

– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih 
stvarnih pravic;

– druge morebitne dodatne strokovne podlage.

5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)

Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:

Faze Roki
Objava sklepa o začetku priprave akta avgust 2013
Izdelava osnutka z usklajevanji avgust 2013
Pridobitev smernic v roku 30 dni september 2013
Dopolnitev osnutka akta v skladu  
z zahtevami iz podanih smernic oktober 2013
I. obravnava na seji občinskega sveta november 2013
Javna razgrnitev 30 dni in javna 
obravnava januar 2014
Stališča do podanih pripomb februar 2014
Priprava predloga OPPN marec 2014
Pridobitev mnenj na usklajen predlog akta 
v roku 30 dni april 2014
II. obravnava in sprejem akta z odlokom 
na  seji občinskega sveta maj 2014
Objava odloka v Uradnem listu RS maj/junij 2014

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in 
mnenj na osnutek in predlog OPPN so:

1. Za področje razvoja poselitve:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za pro-

stor – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo 

– Dunajska 22, 1000 Ljubljana
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdar-

stvo, lovstvo in ribištvo – Dunajska 22, 1000
Zavod za gozdove Slovenije – Večna pot 2, 1000 Lju-

bljana
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje 

– Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
5. Za področje ohranjanja narave:
Zavod RS za varstvo narave – Tobačna ulica 5, 1000 

Ljubljana
6. Za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino – 

Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železni-

škim prometom in zračnega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za in-

frastrukturo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (zakonska 
podlaga: Zakon o cestah, Zakon o železniškem prometu, Za-
kon o letalstvu)

8. Za področje trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za pro-

met – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ener-

gijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
10. Za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševa-

nje – Vojkova 61, 1000 Ljubljana
11. Za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko – 

Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
12. Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija – Ponoviška c. 15, 

1270 Litija
13. Za področje lokalnih cest:
Občina Šmartno pri Litiji – Tomazinova 2. 15, 1275 Šmar-

tno pri Litiji
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona 

o varstvu okolja se poda vloga na ministrstvo pristojno za okolje 
za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite 
presoje vplivov na okolje (CPVO).

Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predme-
tnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih 
pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora 
vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.

Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema 
poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načr-
tovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne 
podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru 
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne 
predpise in druge pravne akte.

Na usklajen predlog OPPN-ja morajo nosilci urejanja pro-
stora v 30 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci ure-
janja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, 
da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN-ja zagotovi zasebni 

investitor.
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8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na svetovnem spletu, na naslovu: http://www.smartno-litija.si, 
ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Št. 352-5/2013-3
Šmartno pri Litiji, dne 26. julija 2013

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

2683. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu 
občinskega prostorskega načrta Občine 
Šmartno pri Litiji

Na podlagi 46. člena 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, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) je 
župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Odloka o izvedbenemu delu občinskega 
prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji

1. člen
(splošno)

S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa 
način priprave spremembe in dopolnitev izvedbenega dela 
občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPN).

Pravna podlaga za pripravo OPN so naslednji predpisi: 
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: 
ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Ob-
činskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 
št. 99/07) in Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine 
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 22/08).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPN)

Izvedejo se spremembe in dopolnitve izvedbenega dela 
občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji in 
sicer le besedilnega dela odloka. Občina Šmartno pri Litiji je 
izvedla srečanje z vodstvom Upravne enote Litija in prejela do-
ločene predloge na besedilni del izvedbenega dela Občinskega 
prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji, ki bodo podlaga 
za hitrejše odločanje upravnega organa pri izdajanju dovoljenj 
za posege v prostor. Ugotovljeno je tudi bilo, da se določene 
določbe besedilnega dela odloka podvajajo, zato jih je smiselno 
črtati oziroma nadomestiti z takimi določbami, ki bodo nedvou-
mno izkazovale vsebino posameznih določb.

3. člen
(vsebina in oblika OPN)

Dopolnitev besedilnega dela izvedbenega dela občin-
skega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji se bo 
izvedla v:

– tretjem odstavku 11. člena odloka;
– šestem odstavku 11. člena odloka;
– sedmem odstavku 11. člena odloka;

– drugem odstavku 12. člena odloka;
– 14. členu odloka – dopolnitve se izvedejo v tabeli »obli-

kovanja fasade«;
– 15. členu odloka, in sicer se predlaga črtanja člena;
– šestem odstavku 16. člena odloka;
– 66. členu do 82. člena odloka in sicer se predlaga črta-

nja poglavja »oblike objektov«.

4. člen
(postopek in roki priprave OPN)

Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:

Faze Roki

Objava Sklepa o začetku priprave akta julij 2013

Izdelava osnutka z usklajevanji avgust 2013

Pridobitev 1. mnenja v roku 30 dni september 2013

Dopolnitev osnutka akta v skladu  
z zahtevami iz podanih smernic oktober 2013

Javna razgrnitev 30 dni in javna obravnava november 2013

Stališča do podanih pripomb december 2013

Priprava predloga OPPN januar 2013

Pridobitev mnenj na usklajen predlog akta 
v roku 30 dni februar 2013

Obravnava in sprejem akta z odlokom na  
seji občinskega sveta marec 2014

Objava odloka v Uradnem listu RS april 2014

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in 
mnenj na osnutek in predlog OPN so:

1. Za področje razvoja poselitve:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za pro-

stor – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo 

– Dunajska 22, 1000 Ljubljana
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdar-

stvo, lovstvo in ribištvo – Dunajska 22, 1000
Zavod za gozdove Slovenije – Večna pot 2, 1000 Ljub-

ljana
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje 

– Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
5. Za področje ohranjanja narave:
Zavod RS za varstvo narave – Tobačna ulica 5, 1000 

Ljubljana
6. Za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino – 

Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železni-

škim prometom in zračnega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za in-

frastrukturo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (zakonska 
podlaga: Zakon o cestah, Zakon o železniškem prometu, Za-
kon o letalstvu)

8. Za področje trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za pro-

met – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje rudarstva:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ener-

gijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
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10. Za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ener-

gijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
11. Za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševa-

nje – Vojkova 61, 1000 Ljubljana
12. Za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko – 

Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
13. Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija – Ponoviška c. 15, 

1270 Litija
14. Za področje lokalnih cest:
Občina Šmartno pri Litiji – Tomazinova 2. 15, 1275 Šmar-

tno pri Litiji.
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona 

o varstvu okolja se poda vloga na ministrstvo, pristojno za 
okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave 
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predme-
tnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih 
pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora 
vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.

Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema 
poziva na predloženi osnutek OPN podati prvo mnenje za 
načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora 
ne podajo mnenja, se šteje, da mnenja nimajo. V tem primeru 
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne 
predpise in druge pravne akte.

Na usklajen predlog OPN-ja morajo nosilci urejanja 
prostora v 30 dneh podati svoje drugo mnenje. V primeru, 
da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso 
podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ure-
ditvijo.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev 

OPN-ja z zagotovi Občina Šmartno pri Litiji.

7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na svetovnem spletu, na naslovu: http://www.smartno-litija.si, 
ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Št. 352-3/2007-334
Šmartno pri Litiji, dne 2. avgusta 2013

Župan
Občine Šmartno pri Litiji 

Milan Izlakar l.r.

MEDVODE

2684. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev 
za območje urejanja ŠP 9/5 Goričane

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP in 109/12) in 101. člena Statuta Občine Medvode 
(Uradni list RS, št. 29/06) je župan Občine Medvode sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
prostorskih ureditvenih pogojev za območje 

urejanja ŠP 9/5 Goričane

1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev 

občinskega prostorskega akta)
Veljavni občinski odlok o prostorskih ureditvenih pogojih 

za območje urejanja ŠP 9/5 Goričane, opredeljuje morfološko 
enoto F10 Obrežje kot območje, ki ostaja kot naravni obvodni 
prostor nezazidljivo in so na njem dovoljene ureditve zelenih 
površin, izgradnja sprehajalnih poti in mikrourbane opreme. V 
morfološki enoti 0 – območje javnih prometnic so dovoljeni le 
posegi, vezani na prometno in komunalno urejanje.

Lastnik zemljišča parcelne št. 182, k.o. Medvode, želi 
znotraj svojega zemljišča zgraditi poslovno-proizvodnji objekt, 
dopolnjen s stanovanji lastnikov oziroma zaposlenih.

Preko zemljišča investitorja segajo deli treh morfoloških 
enot: F10, 0 in 9/1. Pri načrtovanju novega objekta investitorja 
omejujejo določbe za morfološko enoto F10, po katerih gradnja 
na njegovem zemljišču ni mogoča in določbe za morfološko 
enoto 0, ki dovoljujejo izključno izgradnjo javnih prometnic in 
posegov vezanih na prometno in komunalno urejanje. Določbe 
za morfološko enoto 9/1, ki sega le preko manjšega južnega 
dela zemljišča niso v nasprotju z namero investitorja.

Za območje Občine Medvode je bila v sklopu priprav 
OPN, izdelana poplavna študija, ki je pokazala, da je večji 
severni del zemljišča izven območja poplav, zato ni razloga za 
omejitev gradnje na severnem delu zemljišča. Prometni režim 
v okolici obravnavanega posega se je spremenil, tako so dani 
pogoji za načrtovanje prometne infrastrukture v ožjem obsegu 
od opredeljenega v veljavnih prostorskih aktih.

S spremembo se bo del zemljišča investitorja opredelil 
kot nova morfološka enota F10A, znotraj katere bo s spremem-
bami posebnih določil veljavnega prostorskega akta možno 
realizirati načrtovano novogradnjo poslovno-proizvodnih in sta-
novanjskih objektov. Preostala zemljišča morfološke enote F10 
in zemljišča investitorja na območju, ki je poplavno ogroženo, 
pa se opredelijo kot območje morfološke enote F10B, za katero 
se ohranijo obstoječi pogoji za posege v prostor, ki veljajo za 
območje F10.

2. člen
(območje sprememb in dopolnitev  

občinskega prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev 

se nanaša na naslednjo plansko celoto in morfološki enoti:
– planska celota ŠP 9/5 Goričane, območje urejanja PD 

9/2 – druga proizvodna območja, del morfološke enote F10 
Obrežje in del morfološke enote 0.

3. člen
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev  

občinskega prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev obsega opredelitev novih mor-

foloških enot F10A iz dela morfološke enote F10 in 0 ter do-
polnitev posebnih meril in pogojev zanjo ter spremembe meril 
in pogojev infrastrukturnega urejanja za cesto C7 ter ohranitev 
obstoječih pogojev za posege v prostor, ki so do sedaj veljali 
za območje F10 za novo enoto F 10 B.

Namenska raba in vrsta dovoljenih posegov na območju 
opredeljena v 5. členu odloka se ne spreminja.

4. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega akta)
Potek priprave spremembe in dopolnitve PUP ŠP 9/5 

Goričane se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
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– začetek – sklep o pripravi in objava sklepa
– priprava osnutka sprememb PUP, 30 dni
– smernice nosilcev urejanja prostora, 30 dni
– priprava dopolnjenega osnutka sprememb PUP, 30 dni
– javna razgrnitev dopolnjenega sprememb PUP, sode-

lovanje javnosti, javna obravnava, 30 dni
– preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni 

osnutek sprememb PUP, priprava stališč, priprava predloga 
sprememb PUP, 10 dni

– mnenja nosilcev urejanja prostora, 30 dni
– sprejem usklajenega predloga sprememb PUP na 

občinskem svetu
– objava odloka o spremembah PUP in izdelava konč-

nega elaborata, 15 dni.
V primeru, da bo potrebna celovita presoja vplivov na 

okolje, se v postopek priprave ustrezno vključi tudi celovita 
presoja vplivov na okolje.

5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)

Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Sektor za 

CPVO, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana
2. Ministrstvo infrastrukturo in prostor, Agencija RS za 

okolje, Urad za upravljanje z vodami, Ul. Mirka Vadnova 5, 
4000 Kranj

3. ZVKDS, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljub-
ljana

4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne za-
deve, Urad za civilno obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana

5. Občina Medvode, Oddelek za gospodarske javne 
službe, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

6. JP Vodovod – Kanalizacija Ljubljana d.o.o., Vodovo-
dna cesta 90, 1000 Ljubljana

7. JP Komunala Kranj, EE Vodovod d.o.o., Ul. Mirka 
Vadnova 1, 4000 Kranj

8. JP Elektro Gorenjska d.d., Mirka Vadnova 3, 4000 
Kranj

9. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske briga-
de 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana

10. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, 1000 
Ljubljana

11. Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana
12. JP Snaga Ljubljana d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 

Ljubljana
13. Zavod kabelske TV Medvode, Cesta komandanta 

Staneta 15, 1215 Medvode
14. Slovenske železnice, Center za nepremičnine, Ko-

lodvorska 11, 1506 Ljubljana.

6. člen
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem)
Investitor pripravi in krije stroške v zvezi s pripravo 

sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za 
plansko celoto ŠP 9/5 Goričane, spremembo in dopolnitev pa 
sprejme Občinski svet Občine Medvode.

7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 350-12/2013-1
Medvode, dne 26. julija 2013

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.
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VLADA
2685. Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih 

pasov

Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o elektron-
skih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa načrt razporeditve radiofrekvenčnih 
pasov, s katerim so določene radiokomunikacijske storitve, 
povezane z določenimi radiofrekvenčnimi pasovi, način upo-
rabe radiofrekvenčnih pasov in druga vprašanja, povezana z 
njihovo uporabo.

2. člen
(uporabljeni izrazi)

(1) V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. aktivno zaznavalo (senzor) je merilni instrument v sto-

ritvi satelitskega raziskovanja Zemlje ali storitvi vesoljskega 
raziskovanja, ki pridobiva informacije s prenosom in sprejema-
njem radijskih valov;

2. bazna postaja je kopenska postaja v kopenski mobilni 
storitvi;

3. daljno vesolje je vesolje, ki je od Zemlje oddaljeno za 
najmanj 2 x 106 km;

4. dodelitev (radijske frekvence ali radiofrekvenčnega ka-
nala) je pooblastilo, ki ga izda uprava za radijsko postajo za 
uporabo radijske frekvence ali radiofrekvenčnega kanala in 
pod določenimi pogoji;

5. dovodna povezava je radijska povezava od zemeljske 
postaje na dani lokaciji do vesoljske postaje ali obratno, ki 
prenaša informacije za vesoljsko radiokomunikacijsko storitev, 
razen za fiksno satelitsko storitev. Dana lokacija je lahko na 
določeni fiksni točki ali na kateri koli fiksni točki znotraj dolo-
čenih področij;

6. ekvivalentna izotropna sevana moč je zmnožek moči, 
dovedene v anteno, in dobitka antene v dani smeri glede na 
izotropno anteno;

7. fiksna storitev je radiokomunikacijska storitev med do-
ločenimi fiksnimi točkami;

8. fiksna satelitska storitev je radiokomunikacijska stori-
tev med zemeljskimi postajami na danih položajih ob uporabi 
enega ali več satelitov. Dani položaj je lahko določena fiksna 
točka ali katera koli fiksna točka znotraj določenih področij; v 
nekaterih primerih vključuje ta storitev medsatelitske povezave 
(satelit–satelit), ki lahko delujejo tudi v medsatelitski storitvi. 
Fiksna satelitska storitev lahko vključuje še dovodne povezave 
za druge vesoljske radiokomunikacijske storitve;

9. geostacionarnosatelitska tirnica (orbita) je tirnica (orbi-
ta) geostacionarnega satelita;

10. geostacionarni satelit je zemeljski satelit, katerega 
perioda kroženja je enaka periodi kroženja Zemlje okoli njene 
osi, katerega krožna in istosmerna tirnica (orbita) leži v ravnini 
Zemljinega ekvatorja in ki tako ostane fiksen glede na Zemljo. 
V širšem smislu je to satelit, ki ostane približno fiksen glede 
na Zemljo;

11. industrijska, znanstvena in medicinska uporaba (s 
kratico ISM) je obratovanje opreme ali aparatov, namenjenih 
za proizvodnjo in lokalno (krajevno omejeno) uporabo radio-
frekvenčne energije za industrijske, znanstvene, medicinske, 
domače ali podobne namene, ki ne vključujejo telekomunika-
cijskega področja;

12. instrumentalni pristajalni sistem (ILS) je radionavi-
gacijski sistem, ki zagotavlja letalu horizontalno in vertikalno 
vodenje tik pred pristajanjem in med njim ter na določenih 
fiksnih točkah nakazuje razdaljo do referenčne pristajalne 
točke;

13. javno dopisovanje (javna korespondenca) so vsakr-
šne telekomunikacije, ki jih morajo za prenos sprejeti uradi in 
postaje, ker so na voljo javnosti;

14. kopenska mobilna postaja je mobilna postaja v ko-
penski mobilni storitvi, ki se lahko giblje po zemeljskem po-
vršju znotraj geografskih mej države ali celine;

15. kopenska mobilna storitev je mobilna storitev med 
baznimi postajami in kopenskimi mobilnimi postajami ali med 
kopenskimi mobilnimi postajami;

16. kopenska mobilna satelitska storitev je mobilna sa-
telitska storitev, v kateri so mobilne zemeljske postaje name-
ščene na kopnem;

17. kopenska postaja je postaja v mobilni storitvi, ki ni 
namenjena uporabi med gibanjem;

18. ladijska postaja je mobilna postaja v pomorski mobil-
ni storitvi, nameščena na plovilu, ki ni trajno zasidrano, razen 
mobilne reševalne postaje;

19. medsatelitska storitev je radiokomunikacijska stori-
tev, ki zagotavlja povezave med umetnimi komunikacijskimi 
sateliti;

20. meteorološka satelitska storitev je storitev satelitske-
ga raziskovanja Zemlje za meteorološke potrebe;

21. mobilna postaja je postaja v mobilni storitvi, name-
njena uporabi med gibanjem ali med zaustavitvami na nedo-
ločenih (poljubnih) točkah;

22. mobilna reševalna postaja je mobilna postaja v po-
morski mobilni storitvi ali zrakoplovni mobilni storitvi, name-
njena samo za reševanje in nameščena na reševalnem čolnu, 
reševalnem splavu ali drugi reševalni opremi;

23. mobilna storitev je radiokomunikacijska storitev med 
mobilnimi in kopenskimi postajami ali med mobilnimi posta-
jami;

24. mobilna satelitska storitev je radiokomunikacijska 
storitev med mobilnimi zemeljskimi postajami in eno ali več 
vesoljskimi postajami ali med vesoljskimi postajami, ki jih 
uporablja ta storitev, ali med mobilnimi zemeljskimi postajami 
prek ene ali več vesoljskih postaj. Ta storitev lahko vključuje 
tudi dovodne povezave, ki so potrebne za njeno delovanje;

25. mobilna zemeljska postaja je zemeljska postaja v 
mobilni satelitski storitvi, namenjena uporabi med gibanjem 
ali zaustavitvami na nedoločenih (poljubnih) točkah;

26. motenje je učinek neželene energije zaradi enega ali 
več oddajanj, sevanj ali indukcij pri sprejemanju v radiokomu-
nikacijskem sistemu, ki se kaže kot kakršno koli poslabšanje, 
napačna razlaga ali izguba informacije, čemur bi se lahko 
izognili, ko bi te neželene energije ne bilo;

27. naprava instrumentalnega pristajalnega sistema za 
uravnavanje strmine prileta je sistem vertikalnega vodenja, 
vgrajen v instrumentalni pristajalni sistem, ki prikazuje verti-
kalni odmik letala od njegove optimalne poti spuščanja;

28. obalna postaja je kopenska postaja v pomorski mo-
bilni storitvi;

29. odbojni (pasivni) satelit je satelit, ki odbija radioko-
munikacijske signale;

30. označevalni radijski svetilnik je oddajnik v zrakoplov-
ni radionavigacijski storitvi, ki vertikalno seva razločen vzorec 
in tako zagotavlja letalu informacije o njegovem položaju;

31. palubna komunikacijska postaja je mobilna postaja 
majhne (izhodne) moči v pomorski mobilni storitvi za notranje 
komuniciranje na ladji ali med ladjo, njenimi reševalnimi čolni 
in reševalnimi splavi pri vajah reševanja z reševalnimi čolni 
ali samem reševanju ali za komuniciranje v skupini vlečenih 
ali rinjenih ladij, pa tudi za sporočanje navodil pri vezanju in 
sidranju ladij;

32. pasivno zaznavalo (senzor) je merilni instrument 
v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje ali storitvi vesolj-
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skega raziskovanja, ki pridobiva informacije s sprejemanjem 
radijskih valov naravnega izvora;

33. pomorska mobilna storitev je mobilna storitev med 
obalnimi postajami in ladijskimi postajami ali med ladijskimi 
postajami ali med dodanimi palubnimi komunikacijskimi po-
stajami. V tej storitvi lahko sodelujejo tudi mobilne reševalne 
postaje in postaje javljalnikov kraja nuje;

34. pomorska mobilna satelitska storitev je mobilna sa-
telitska storitev, pri kateri so mobilne zemeljske postaje name-
ščene na ladjah. V tej storitvi lahko sodelujejo tudi reševalne 
postaje in postaje javljalnikov kraja nuje;

35. pomorska radionavigacijska storitev je radionavi-
gacijska storitev, namenjena koristim in varnosti obratovanja 
ladij;

36. postaja na zrakoplovu je mobilna postaja v zrako-
plovni mobilni storitvi, ki ni mobilna reševalna postaja in je 
nameščena v zrakoplovu;

37. postaja je eden ali več oddajnikov ali sprejemnikov 
ali kombinacija oddajnikov in sprejemnikov, vključno s potreb-
no opremo, potrebnih na enem mestu za izvajanje radiokomu-
nikacijske storitve ali radioastronomske storitve;

38. postaja javljalnik kraja nuje je postaja v mobilni sto-
ritvi, katere oddajanja so namenjena za olajševanje iskalnih 
in reševalnih dejavnosti;

39. postaja radijskega svetilnika je postaja v radiona-
vigacijski storitvi, katere oddajanje omogoča mobilni postaji, 
da določi svoj položaj ali smer glede na postajo radijskega 
svetilnika;

40. prizemna postaja je postaja, ki izvaja prizemne ra-
diokomunikacije;

41. prizemne radiokomunikacije so vsakršne radioko-
munikacije razen vesoljskih radiokomunikacij ali radioastro-
nomije;

42. radarski svetilnik (radarska signalna naprava) je od-
dajnik – sprejemnik s fiksno navigacijsko točko, ki jo po tem, 
ko jo vzbudi/sproži radar, samodejno vrne razločen signal, 
prikazan na zaslonu vzbujajočega/prožilnega radarja, kadar 
zagotavlja informacije o oddaljenosti, smeri in identifikaciji;

43. radijski valovi so elektromagnetni valovi s frekvenca-
mi, nižjimi od 3 000 GHz, ki se v prostoru širijo brez umetnega 
vodila;

44. radijski višinomer je radionavigacijska oprema v 
letalu ali vesoljskem plovilu za ugotavljanje višine letala ali 
vesoljska plovila nad površjem Zemlje ali nad drugo površino;

45. radioastronomija je astronomija na podlagi sprejema 
radijskih valov vesoljskega izvora;

46. radioastronomska postaja je postaja v radioastro-
nomski storitvi;

47. radioastronomska storitev je storitev, ki vključuje 
radioastronomijo;

48. radiodeterminacijska satelitska storitev je radio-
determinacijska storitev, ki vključuje uporabo ene ali več 
vesoljskih postaj. Vključuje tudi dovodne povezave za lastno 
delovanje;

49. radiodeterminacijska storitev je radiokomunikacijska 
storitev, namenjena določanju položaja, hitrosti oziroma dru-
gih lastnosti objekta ali pridobivanju informacij v zvezi s temi 
parametri s pomočjo lastnosti razširjanja radijskih valov;

50. radiodifuzna storitev je radiokomunikacijska storitev, 
pri kateri so prenosi namenjeni neposrednemu splošnemu 
javnemu prenosu. Ta storitev lahko vključuje zvokovni prenos, 
televizijski (slikovni) prenos in druge vrste prenosa;

51. radiodifuzna satelitska storitev je radiokomunikacij-
ska storitev, pri kateri so signali, ki jih oddajajo ali ponovno 
oddajajo vesoljske postaje, namenjeni neposrednemu splo-
šnemu javnemu sprejemu. Pojem »neposredni sprejem« ob-
sega individualni in skupinski sprejem;

52. radiofrekvenčni pas je del radiofrekvenčnega spek-
tra, ki je omejen z določenima mejnima frekvencama;

53. radiofrekvenčni spekter je omejena naravna dobrina, 
ki je niz vseh radijskih frekvenc in katere uporaba je mogoča 

na način in pod pogoji, ki jih določajo zakon in predpisi, izdani 
na njegovi podlagi;

54. radiogoniometrija je radiodeterminacija, ki uporab-
lja sprejem radijskih valov za ugotavljanje smeri postaje ali 
objekta;

55. radiolokacijska storitev je radiokomunikacijska stori-
tev, namenjena določitvi položaja objekta v prostoru in času;

56. radionavigacijska storitev je radiokomunikacijska 
storitev, pri kateri se radijski valovi uporabljajo za navigacijske 
potrebe, vključno z opozarjanjem na ovire (na primer določa-
nje položaja oziroma vodenje v določeni smeri);

57. radionavigacijska satelitska storitev je radionaviga-
cijska storitev, pri kateri sodeluje ena ali več vesoljskih postaj. 
Vključuje lahko tudi dovodne povezave, ki so potrebne za 
njeno delovanje;

58. razporeditev (radiofrekvenčnega pasu) je vpis dane-
ga radiofrekvenčnega pasu v preglednico frekvenčnih razpo-
reditev za uporabo ene ali več prizemnih ali vesoljskih radio-
komunikacijskih ali, pod določenimi pogoji, radioastronomskih 
storitev. Ta pojem se uporablja tudi za zadevni radiofrekvenčni 
pas;

59. razred oddajanja je niz značilnosti oddajanja, ozna-
čen s standardnimi simboli, npr. tip modulacije glavne nosilne 
frekvence, modulacijski signal, tip informacije za prenos in, če 
je primerno, vsaka dodatna značilnost signala;

60. satelitska povezava je radijska povezava med od-
dajno zemeljsko postajo in sprejemno zemeljsko postajo po 
enem satelitu. Satelitska povezava obsega eno navzgornjo in 
eno navzdolnjo povezavo;

61. satelitski sistem je vesoljski sistem, ki uporablja 
enega ali več umetnih zemeljskih satelitov;

62. satelitsko omrežje je satelitski sistem ali njegov del, 
ki obsega samo en satelit in sodelujočo zemeljsko postajo;

63. srednja moč (radijskega oddajnika) je povprečna 
moč, ki jo oddajnik dovede v antenski prenosni vod v ča-
sovnem intervalu, dovolj dolgem v primerjavi z najnižjo fre-
kvenco, ki nastane z modulacijo pri normalnih obratovalnih 
pogojih;

64. storitev meteorološke podpore je radiokomunikacij-
ska storitev za meteorološka, vključno hidrološka, opazovanja 
in raziskovanja;

65. storitev satelitskega raziskovanja Zemlje je radioko-
munikacijska storitev med zemeljskimi in eno ali več vesoljski-
mi postajami, ki lahko vključuje tudi povezave med vesoljskimi 
postajami, pri katerih:

– se informacije v zvezi z značilnostmi Zemlje in njenih 
naravnih pojavov, vključno s podatki v zvezi s stanjem okolja, 
pridobivajo z aktivnimi ali pasivnimi senzorji na zemeljskih 
satelitih;

– se podobne informacije zbirajo iz opazovalnic v zraku 
ali na Zemlji;

– se takšne informacije lahko pošiljajo zemeljskim posta-
jam v okviru zadevnega sistema;

– je lahko vključeno tudi pošiljanje vprašanj opazoval-
nicam.

Ta storitev prav tako lahko vključuje dovodne povezave 
za potrebe lastnega delovanja;

66. storitev standardne frekvence in časovnih signa-
lov je radiokomunikacijska storitev za znanstvene, tehnične 
ali druge namene, ki zagotavlja prenos določenih frekvenc, 
časovnih signalov ali obojega z določeno natančnostjo, za 
splošno sprejemanje;

67. storitev standardne frekvence in časovnih signalov 
po satelitu je radiokomunikacijska storitev, ki uporablja ve-
soljske postaje na zemeljskih satelitih za iste namene kakor 
storitev standardne frekvence in signala časa. Ta storitev 
lahko vključuje tudi dovodne povezave, ki so potrebne za 
njeno delovanje;

68. storitev vesoljskih raziskav je radiokomunikacijska 
storitev, ki uporablja vesoljska plovila ali druge objekte v ve-
solju za znanstvene ali tehnične/tehnološke raziskave;
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69. storitev za vesoljsko obratovanje je radiokomunika-
cijska storitev, ki se ukvarja izključno z obratovanjem vesolj-
skih plovil, zlasti z vesoljskim sledenjem, vesoljsko telemetrijo 
in vesoljskim daljinskim krmiljenjem. Te storitve so navadno 
zagotovljene v okviru službe, v kateri obratuje vesoljska po-
staja;

70. telemetrija je uporaba telekomunikacij za samodejno 
prikazovanje ali zapisovanje meritev, pridobljenih na daljavo 
od merilnega instrumenta;

71. tirnica (orbita) je pot glede na določeni referenčni 
okvir, ki jo opisuje masno središče satelita ali drugega objekta 
v vesolju, izpostavljenega predvsem naravnim silam, zlasti 
sili težnosti;

72. troposfersko sipanje je razširjanje radijskih valov 
s sipanjem zaradi nepravilnosti ali nezveznosti v fizikalnih 
lastnostih troposfere;

73. uskladitvena oddaljenost je razdalja na danem azi-
mutu od zemeljske postaje, izza katere prizemna postaja, ki 
souporablja isti radiofrekvenčni pas, ne povzroča motečih 
oddajanj, večjih od dopustne ravni, niti ni sama prizadeta 
zaradi njih;

74. varnostna storitev je katera koli radiokomunikacijska 
storitev, ki se trajno ali občasno uporablja za varovanje člove-
ških življenj ali imetja;

75. vesoljski sistem je vsaka skupina delujočih zemelj-
skih postaj, ki uporablja vesoljske radiokomunikacije za do-
ločene namene;

76. visokoleteča aeronavtična ploščad je postaja na 
objektu, ki je na višini 20 do 50 km nad Zemljo in na nazivni 
fiksni točki glede na Zemljo;

77. vesoljska postaja je postaja, nameščena na objektu, 
ki je zunaj ali je namenjen, da bo zunaj, ali je bil zunaj večin-
skega dela Zemljine atmosfere;

78. vesoljske radiokomunikacije so vsakršne radiokomu-
nikacije, ki vključujejo uporabo ene ali več vesoljskih postaj ali 
uporabo enega ali več odbojnih (pasivnih) satelitov ali drugih 
vesoljskih objektov;

79. zrakoplovna mobilna storitev je mobilna storitev med 
zrakoplovnimi postajami in postajami na zrakoplovih ali med 
postajami na zrakoplovih, pri kateri lahko sodelujejo reševal-
ne mobilne postaje, pa tudi postaje javljalnikov kraja nuje na 
odrejenih radijskih frekvencah za klice v sili ali nesreči;

80. zrakoplovna mobilna (R) storitev je zrakoplovna mo-
bilna storitev, rezervirana za komunikacije v zvezi z varnostjo 
in regularnostjo poletov, predvsem vzdolž notranjih (nacional-
nih) ali mednarodnih civilnih zračnih poti;

81. zrakoplovna mobilna (OR) storitev je zrakoplovna 
mobilna storitev za komunikacije, vključno s komunikacijami 
za usklajevanje poletov predvsem zunaj notranjih (nacional-
nih) ali mednarodnih civilnih zračnih poti;

82. zrakoplovna mobilna satelitska storitev je mobilna 
satelitska storitev, v kateri so mobilne zemeljske postaje na-
meščene na zrakoplovih. V njej lahko sodelujejo tudi mobilne 
reševalne postaje in postaje javljalnikov kraja nuje;

83. zrakoplovna mobilna satelitska (R) storitev je zra-
koplovna mobilna satelitska storitev, rezervirana za komuni-
kacije v zvezi z varnostjo in regularnostjo poletov, predvsem 
vzdolž notranjih (nacionalnih) ali mednarodnih civilnih zračnih 
poti;

84. zrakoplovna mobilna satelitska (OR) storitev je zra-
koplovna mobilna satelitska storitev za komunikacije, vključno 
s komunikacijami za usklajevanje poletov, predvsem zunaj 
notranjih (domačih) ali mednarodnih civilnih zračnih poti;

85. zrakoplovna postaja je kopenska postaja v zrako-
plovni mobilni storitvi. V nekaterih primerih je lahko zrako-
plovna postaja nameščena na primer na ladji ali na pomorski 
ploščadi;

86. zrakoplovna radionavigacijska storitev je radionavi-
gacijska storitev v korist in za varno obratovanje zrakoplovov;

87. zemeljska postaja je postaja, nameščena na površju 
Zemlje ali v glavnem delu Zemljinega ozračja in je namenjena 

za komunikacijo z eno ali več vesoljskimi postajami ali z eno 
ali več postajami iste vrste prek enega ali več odbojnih (pa-
sivnih) satelitov ali drugih objektov v vesolju;

88. zemeljska postaja na zrakoplovu je mobilna ze-
meljska postaja v zrakoplovni mobilni satelitski storitvi, ki je 
nameščena v zrakoplovu.

3. člen
(uporaba radiofrekvenčnih pasov)

(1) Posamezen radiofrekvenčni pas se uporablja le za 
tiste radiokomunikacijske storitve, za katere je ta radiofre-
kvenčni pas razporejen v skladu s to uredbo.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko 
posamezna vrsta radijske opreme uporablja določen radio-
frekvenčni pas, ki ni razporejen zanjo s to uredbo, če je ta 
uporaba v skladu s predpisi Evropske unije, odločitvami in 
priporočili Konference evropskih uprav za pošto in telekomu-
nikacije, Mednarodne telekomunikacijske zveze (v nadaljnjem 
besedilu: ITU) in standardi Evropskega inštituta za telekomu-
nikacijske standarde ter ne povzroča motenj radiokomunika-
cijskim storitvam, za katere je radiofrekvenčni pas razporejen 
v skladu s to uredbo.

(3) Elektronske komunikacijske storitve se izvajajo v 
tistih radiofrekvenčnih pasovih, ki so s predpisi Evropske unije 
opredeljeni kot razpoložljivi za te storitve.

(4) V radiofrekvenčnih pasovih iz prejšnjega odstavka 
se upoštevata načeli tehnološke in storitvene nevtralnosti iz 
28. in 29. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni 
list RS, št. 109/12).

4. člen
(načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov)

Načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov je določen v 
Prilogi I, ki je sestavni del te uredbe.

5. člen
(radiokomunikacijske storitve)

(1) Radiokomunikacijske storitve, za katere je razporejen 
določen radiofrekvenčni pas, so razdeljene v dve skupini, in 
sicer na primarne radiokomunikacijske storitve in na sekun-
darne radiokomunikacijske storitve.

(2) Primarne radiokomunikacijske storitve imajo pred-
nost pred sekundarnimi. Če je v radiofrekvenčnem pasu na-
štetih več radiokomunikacijskih storitev iste skupine, imajo ne 
glede na vrstni red zapisa enak status.

(3) Za podrobnejšo določitev radiofrekvenčnih pasov 
oziroma radiokomunikacijskih storitev so lahko v poljih poleg 
teh storitev ali ob spodnjem robu polja dodane opombe, ki so 
navedene v prilogi II, ki je sestavni del te uredbe.

6. člen
(prenehanje uporabe)

Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati 
Uredba o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni 
list RS, št. 107/04, 99/08, 3/10 in 109/12 – ZEKom-1).

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem list Republike Slovenije.

Št. 00727-17/2013
Ljubljana, dne 22. avgusta 2013
EVA 2013-3330-0085

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica



Stran 8120 / Št. 69 / 23. 8. 2013 Uradni list Republike Slovenije

Priloga I: Načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov 
 
 

RADIO- 
FREKVENČNI PAS1 RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV2 3 

<8,3 kHz Nerazporejeno 
5.53, 5.54 

8,3–9 kHz STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 5.54A 

9–11,3 kHz STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 5.54A 
RADIONAVIGACIJSKA 

11,3–14 kHz RADIONAVIGACIJSKA 

14–19,95 kHz FIKSNA 
POMORSKA MOBILNA 5.57 

19,95–20,05 kHz STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH 
SIGNALOV (20kHz) 

20,05–70 kHz FIKSNA 
POMORSKA MOBILNA 5.57 

70–72 kHz RADIONAVIGACIJSKA 5.60 

72–84 kHz 
FIKSNA 
POMORSKA MOBILNA 5.57 
RADIONAVIGACIJSKA 5.60 

84–86 kHz RADIONAVIGACIJSKA 5.60 

86–90 kHz 
FIKSNA 
POMORSKA MOBILNA 5.57 
RADIONAVIGACIJSKA 

90–110 kHz 

RADIONAVIGACIJSKA 5.62 
Fiksna 
 
5.64 

110–112 kHz 

FIKSNA 
POMORSKA MOBILNA 
RADIONAVIGACIJSKA 
 
5.64 

112–115 kHz RADIONAVIGACIJSKA 5.60 

                                                      
1 Enota za frekvenco je en hertz (1 Hz), za njene mnogokratnike pa se uporabljajo še naslednje sestavljene 
enote: 
- 1.000 Hz = 1 kHz (en kilohertz), 
- 1.000.000 Hz = 1 MHz (en megahertz), 
- 1.000.000.000 Hz = 1 GHz (en gigahertz). 
2 Opombe, ki so zapisane ob spodnjem robu polja v preglednici pri posameznem radiofrekvenčnem pasu, 
se nanašajo na vse radiokomunikacijske storitve, za katere je razporejen ta radiofrekvenčni pas. Opombe, 
ki so napisane na desni strani posamezne radiokomunikacijske storitve, se nanašajo samo na to storitev. 
3 Primarne radiokomunikacijske storitve so zapisane z veliki črkami (primer: FIKSNA), sekundarne 
radiokomunikacijske storitve pa so zapisane z malimi črkami (primer: mobilna). 
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RADIO- 
FREKVENČNI PAS1 RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV2 3 

115–117.6 kHz 

RADIONAVIGACIJSKA 5.60 
Fiksna 
Pomorska mobilna 
 
5.64 

117,6–126 kHz 

FIKSNA 
POMORSKA MOBILNA 
RADIONAVIGACIJSKA 5.60 
 
5.64 

126–129 kHz RADIONAVIGACIJSKA 5.60 

129–130 kHz 

FIKSNA 
POMORSKA MOBILNA 
RADIONAVIGACIJSKA 5.60 
 
5.64 

130–148,5 kHz 

FIKSNA 
POMORSKA MOBILNA 
Radioamaterska 5.67A 
 
5.64 

148,5–255 kHz RADIODIFUZNA 

255–283,5 kHz RADIODIFUZNA 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 

283,5–315 kHz 

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 
POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA (postaje javljalniki kraja 
nuje) 5.73 
 
5.74 

315–325 kHz ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 
Pomorska radionavigacijska (postaje javljalniki kraja nuje) 5.73 

325–405 kHz ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 

405–415 kHz RADIONAVIGACIJSKA 5.76 

415–435 kHz POMORSKA MOBILNA 5.79 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 

435–472 kHz 

POMORSKA MOBILNA 5.79 
Zrakoplovna radionavigacijska 
 
5.82 

472–479 kHz 

POMORSKA MOBILNA 5.79 
Radioamaterska 5.80A 
Zrakoplovna radionavigacijska 
 
5.82 

479–495 kHz POMORSKA MOBILNA 5.79, 5.79A 
Zrakoplovna radionavigacijska 5.82 

495–505 kHz POMORSKA MOBILNA 
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RADIO- 
FREKVENČNI PAS1 RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV2 3 

505–526,5 kHz POMORSKA MOBILNA 5.79A, 5.84 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 

526,5–1 606,5 kHz RADIODIFUZNA 

1 606,5–1 625 kHz 

FIKSNA 
POMORSKA MOBILNA 5.90 
KOPENSKA MOBILNA 
 
5.92 

1 625–1 635 kHz RADIOLOKACIJSKA 

1635–1800 kHz 

FIKSNA 
POMORSKA MOBILNA 5.90 
KOPENSKA MOBILNA 
 
5.92 

1800–1810 kHz RADIOLOKACIJSKA 

1810–1850 kHz 
RADIOAMATERSKA 
 
5.99, 5.100 

1850–2000 kHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
Radioamaterska 
 
5.92, 5.103 

2000–2025 kHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 
 
5.92, 5.103 

2025–2045 kHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 
Storitev meteorološke podpore 5.104 
 
5.92, 5.103 

2045–2160 kHz 

FIKSNA 
POMORSKA MOBILNA 
KOPENSKA MOBILNA 
 
5.92 

2160–2170 kHz RADIOLOKACIJSKA 

2170–2173,5 kHz POMORSKA MOBILNA 

2173,5–2190,5 kHz 
MOBILNA (nuja in klic) 
 
5.108, 5.109, 5.110, 5.111 

2190,5–2194 kHz POMORSKA MOBILNA 

2194–2300 kHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 
 
5.92, 5.103 
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RADIO- 
FREKVENČNI PAS1 RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV2 3 

2300–2498 kHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 
RADIODIFUZNA 5.113 
 
5.103 

2498–2501 kHz STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH 
SIGNALOV (2500 kHz) 

2501–2502 kHz 
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH 
SIGNALOV  
Storitev vesoljskih raziskav 

2502–2625 kHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 
 
5.92, 5.103 

2625–2650 kHz 

POMORSKA MOBILNA 
POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 
 
5.92 

2650–2850 kHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 
 
5.92, 5.103 

2850–3025 kHz 
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 
 
5.111, 5.115 

3025–3155 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 

3155–3200 kHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 
 
5.116 

3200–3230 kHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 
RADIODIFUZNA 5.113 
 
5.116 

3230–3400 kHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
RADIODIFUZNA 5.113 
 
5.116 

3400–3500 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 

3500–3800 kHz 

RADIOAMATERSKA 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
 
5.92 

3800–3900 kHz 
FIKSNA 
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 
KOPENSKA MOBILNA 
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RADIO- 
FREKVENČNI PAS1 RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV2 3 

3900–3950 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 

3950–4000 kHz FIKSNA 
RADIODIFUZNA 

4000–4063 kHz FIKSNA 
POMORSKA MOBILNA 5.127 

4063–4438 kHz POMORSKA MOBILNA 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 
5.132 

4438–4488 kHz 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 
Radiolokacijska 5.132A 

4488–4650 kHz FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 

4650–4700 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 

4700–4750 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 

4750–4850 kHz 

FIKSNA 
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 
KOPENSKA MOBILNA 
RADIODIFUZNA 5.113 

4850–4995 kHz 
FIKSNA 
KOPENSKA MOBILNA 
RADIODIFUZNA 5.113 

4995–5003 kHz STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH 
SIGNALOV (5 000 kHz) 

5003–5005 kHz 
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH 
SIGNALOV  
Storitev vesoljskih raziskav 

5005–5060 kHz FIKSNA 
RADIODIFUZNA 5.113 

5060–5250 kHz FIKSNA 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne 

5250–5275 kHz 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
Radiolokacijska 5.132A 

5275–5450 kHz FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 

5450–5480 kHz 
FIKSNA 
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 
KOPENSKA MOBILNA 

5480–5680 kHz 
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 
 
5.111, 5.115 

5680–5730 kHz 
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 
 
5.111, 5.115 

5730–5900 kHz FIKSNA 
KOPENSKA MOBILNA 
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RADIO- 
FREKVENČNI PAS1 RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV2 3 

5900–5950 kHz 
RADIODIFUZNA 5.134 
 
5.136 

5950–6200 kHz RADIODIFUZNA 

6200–6525 kHz 
POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.130, 5.132 
 
5.137 

6525–6685 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 

6685– 6765 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 

6765–7000 kHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 
 
5.138 

7000–7100 kHz RADIOAMATERSKA  
RADIOAMATERSKA SATELITSKA 

7100–7200 kHz RADIOAMATERSKA 

7200–7300 kHz RADIODIFUZNA 

7300–7400 kHz 
RADIODIFUZNA 5.134 
 
5.143, 5.143B 

7400–7450 kHz 
RADIODIFUZNA 
 
5.143B 

7450–8100 kHz FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 

8100–8195 kHz FIKSNA 
POMORSKA MOBILNA 

8195–8815 kHz 
POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 
 
5.111 

8815–8965 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 

8965–9040 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 

9040–9305 kHz FIKSNA 

9305–9355 kHz FIKSNA 
Radiolokacijska 5.145A 

9355–9400 kHz FIKSNA 

9400–9500 kHz 
RADIODIFUZNA 5.134 
 
5.146 

9500–9900 kHz 
RADIODIFUZNA 
 
5.147 
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RADIO- 
FREKVENČNI PAS1 RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV2 3 

9900–9995 kHz FIKSNA 

9995–10 003 kHz 

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH 
SIGNALOV (10 000 kHz) 
 
5.111 

10 003–10 005 kHz 

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH 
SIGNALOV 
Storitev vesoljskih raziskav 
 
5.111 

10 005–10 100 kHz 
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 
 
5.111 

10 100–10 150 kHz FIKSNA 
Radioamaterska 

10 150–11 175 kHz FIKSNA 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) 

11 175–11 275 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 

11 275–11 400 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 

11 400–11 600 kHz FIKSNA 

11 600–11 650 kHz 
RADIODIFUZNA 5.134 
 
5.146 

11 650–12 050 kHz 
RADIODIFUZNA 
 
5.147 

12 050–12 100 kHz 
RADIODIFUZNA 5.134 
 
5.146 

12 100–12 230 kHz FIKSNA 

12 230–13 200 kHz POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 

13 200–13 260 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 

13 260–13 360 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 

13 360–13 410 kHz 

FIKSNA 
RADIOASTRONOMSKA 
 
5.149 

13 410–13 450 kHz FIKSNA 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) 

13 450–13 550 kHz 
FIKSNA 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) 
Radiolokacijska 5.132A 

13 550–13 570 kHz 

FIKSNA 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) 
 
5.150 
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RADIO- 
FREKVENČNI PAS1 RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV2 3 

13 570–13 600 kHz 
RADIODIFUZNA 5.134 
 
5.151 

13 600–13 800 kHz RADIODIFUZNA 

13 800–13 870 kHz 
RADIODIFUZNA 5.134 
 
5.151 

13 870–14 000 kHz FIKSNA 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) 

14 000–14 250 kHz RADIOAMATERSKA 
RADIOAMATERSKA SATELITSKA 

14 250–14 350 kHz RADIOAMATERSKA 

14 350–14 990 kHz FIKSNA 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) 

14 990–15 005 kHz 

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH 
SIGNALOV (15 000 kHz) 
 
5.111 

15 005–15 010 kHz 
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH 
SIGNALOV  
Storitev vesoljskih raziskav 

15 010–15 100 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 

15 100–15 600 kHz RADIODIFUZNA 

15 600–15 800 kHz 
RADIODIFUZNA 5.134 
 
5.146 

15 800–16 100 kHz FIKSNA 

16 100–16 200 kHz FIKSNA 
Radiolokacijska 5.145A 

16 200–16 360 kHz FIKSNA 

16 360–17 410 kHz POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 

17 410–17 480 kHz FIKSNA 

17 480–17 550 kHz 
RADIODIFUZNA 5.134 
 
5.146 

17 550–17 900 kHz RADIODIFUZNA 

17 900–17 970 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 

17 970–18 030 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 

18 030–18 052 kHz FIKSNA 

18 052–18 068 kHz FIKSNA 
Storitev vesoljskih raziskav 

18 068–18 168 kHz RADIOAMATERSKA 
RADIOAMATERSKA SATELITSKA 
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18 168–18 780 kHz FIKSNA 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne 

18 780–18 900 kHz POMORSKA MOBILNA 

18 900–19 020 kHz 
RADIODIFUZNA 5.134 
 
5.146 

19 020–19 680 kHz FIKSNA 

19 680–19 800 kHz POMORSKA MOBILNA 5.132 

19 800–19 990 kHz FIKSNA 

19 990–19 995 kHz 

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH 
SIGNALOV  
Storitev vesoljskih raziskav 
 
5.111 

19 995–20 010 kHz 

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH 
SIGNALOV (20 000 kHz) 
 
5.111 

20 010–21 000 kHz FIKSNA 
Mobilna 

21 000–21 450 kHz RADIOAMATERSKA 
RADIOAMATERSKA SATELITSKA 

21 450–21 850 kHz RADIODIFUZNA 

21 850–21 870 kHz FIKSNA 

21 870–21 924 kHz FIKSNA 5.155B 

21 924–22 000 kHz ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 

22 000–22 855 kHz POMORSKA MOBILNA 5.132 

22 855–23 000 kHz FIKSNA 

23 000–23 200 kHz FIKSNA 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne (R) 

23 200–23 350 kHz FIKSNA 5.156A 
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 

23 350–24 000 kHz FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.157 

24 000–24 450 kHz FIKSNA 
KOPENSKA MOBILNA 

24 450–24 600 kHz 
FIKSNA 
KOPENSKA MOBILNA 
Radiolokacijska 5.132A 

24 600–24 890 kHz FIKSNA 
KOPENSKA MOBILNA 

24 890–24 990 kHz RADIOAMATERSKA 
RADIOAMATERSKA SATELITSKA 

24 990–25 005 kHz STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH 
SIGNALOV (25 000 kHz) 
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25 005–25 010 kHz 
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH 
SIGNALOV  
Storitev vesoljskih raziskav 

25 010–25 070 kHz FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 

25 070–25 210 kHz POMORSKA MOBILNA 

25 210–25 550 kHz FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 

25 550–25 670 kHz 
RADIOASTRONOMSKA 
 
5.149 

25 670–26 100 kHz RADIODIFUZNA 

26 100–26 175 kHz POMORSKA MOBILNA 5.132 

26 175–26 200 kHz FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 

26 200–26 350 kHz 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
Radiolokacijska 5.132A 

26 350–27 500 kHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
 
5.150 

27 500–28 000 kHz 
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 
FIKSNA 
MOBILNA 

28 000–29 700 kHz RADIOAMATERSKA 
RADIOAMATERSKA SATELITSKA 

29,7–30,005 MHz MOBILNA 

30,005–30,01 MHz MOBILNA 

30,01–37,50 MHz MOBILNA 

37,50–38,25 MHz 

MOBILNA 
Radioastronomska 
 
5.149 

38,250–39 MHz FIKSNA 
MOBILNA 

39–39,5 MHz 
FIKSNA 
MOBILNA 
Radiolokacijska 5.132A 

39,5–39,986 MHz FIKSNA 
MOBILNA 

39,986–40,020 MHz 
FIKSNA 
MOBILNA 
Storitev vesoljskih raziskav 

40,02–40,66 MHz 
MOBILNA 
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40,66–40,70 MHz 

MOBILNA 
Radioamaterska 
 
5.150 

40,70–40,98 MHz MOBILNA 

40,980–41,015 MHz MOBILNA 
Storitev vesoljskih raziskav 

41,015–44 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
 
5.161B 

44–46,4 MHz MOBILNA 
5.162A 

46,4–47,0 MHz MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
5.162A 

47–68 MHz 

KOPENSKA MOBILNA 
Radioamaterska 
 
5.162A, 5.164 

68,00–74,8 MHz 

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne  
Radioamaterska 
Radioastronomska 
 
5.149 

74,8–75,2 MHz 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 
 
5.180 

75,2–87,5 MHz MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 

87,5–100,0 MHz RADIODIFUZNA 

100–108 MHz RADIODIFUZNA 

108,0–117,975 MHz 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 
 
5.197A 

117,975–137 MHz 

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
 
5.111, 5.200 

137,000–137,025 MHz 

METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA 
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208A,  
5.208B, 5.209_Hlk101594244 
Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje–Zemlja) 
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 
 
5.208 
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137,025–137,175 MHz 

METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA 
Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209 
Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje–Zemlja) 
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 
 
5.208 

137,175–137,825 MHz 

METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA 
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208A, 5.208B, 
5.209 
Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje–Zemlja) 
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 
 
5.208 

137,825–138,000 MHz 

METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA 
Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209 
Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje–Zemlja) 
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 
 
5.208 

138,0–143,6 MHz 
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 
 
5.211  

143,60–143,65 MHz 

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) 
 
5.211  

143,65–144,00 MHz 
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR) 
 
5.211  

144–146 MHz RADIOAMATERSKA 
RADIOAMATERSKA SATELITSKA 

146,0–148,0 MHz MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 

148,0–149,9 MHz 

MOBILNA 
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.209 
 
5.218, 5.219, 5.221 

149,90–150,05 MHz 

MOBILNA 
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.209, 5.224A 
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.224B 
 
5.220, 5.222, 5.223 

150,05–153,0 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
RADIOASTRONOMSKA 
 
5.149 
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153–154 MHz 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
Storitev meteorološke podpore 

154–156,4875 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 
 
5.226 

156,4875–
156,5625 MHz 

POMORSKA MOBILNA (nuja in klic po DSC) 
 
5.111, 5.226, 5.227 

156,5625–
156,7625 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne (R) 
 
5.226 

156,7625–
156,7875 MHz 

POMORSKA MOBILNA 
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 
 
5.111, 5.226, 5.228 

156,7875–
156,8125 MHz 

POMORSKA MOBILNA (nuja in klic) 
 
5.111, 5.226 

156,8125–
156,8375 MHz 

POMORSKA MOBILNA) 
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 
 
5.111, 5.226, 5.228 

156,8375–
161,9625 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
 
5.226 

161,9625–
161,9875 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.228F 
 
5.226, 5.228A, 5.228B 

161,9875–
162,0125 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
5.226 

162,0125–
162,0375225 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.228F 
 
5.226, 5.228A, 5.228B 

162,0375–174 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
 
5.226 
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174–223 MHz RADIODIFUZNA 

223–230 MHz 
RADIODIFUZNA 
Fiksna 
Mobilna 

230–235 MHz MOBILNA 

235–267 MHz 
MOBILNA 
 
5.111, 5.199, 5.254, 5.256 

267–272,0 MHz 

MOBILNA 
Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje–Zemlja) 
 
5.254, 5.257 

272–273 MHz 

STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja) 
FIKSNA 
MOBILNA 
 
5.254 

273–312 MHz 
MOBILNA 
 
5.254 

312–315 MHz MOBILNA 
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.254, 5.255 

315–322 MHz 
MOBILNA 
 
5.254 

322,0–328,65 MHz 

MOBILNA 
RADIOASTRONOMSKA 
 
5.149 

328,65–335,4 MHz ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.258 

335,4–380,0 MHz 
MOBILNA 
 
5.254 

380,0–385,0 MHz 
MOBILNA 
 
5.254 

385–387 MHz 
MOBILNA 
 
5.254 

387–390 MHz 
MOBILNA 
Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.254, 
5.255_Hlk101594244 

390–395 MHz 
MOBILNA 
 
5.254 

395–399,9 MHz 
MOBILNA 
 
5.254 
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399,90–400,0500 MHz 

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.209, 5.224A 
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 5.222, 5.224B, 5.260 
 
5.220 

400,0500–
400,150 MHz 

STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH 
SIGNALOV PO SATELITU (400,1 MHz) 5.261 

400,15–401,00 MHz 

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208A,  
5.208B, 5.209_Hlk101594244 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) 5.263 
STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja) 
 
5.264 

401–402 MHz 

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(Zemlja–vesolje) 
METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 

402–403 MHz 

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(Zemlja–vesolje) 
METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
Fiksna 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne 

403–406 MHz 
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 
Fiksna 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne 

406,0–406,1 MHz 
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
 
5.266, 5.267 

406,1–410,0 MHz 

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
RADIOASTRONOMSKA 
 
5.149 

410–420 MHz 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
 
5.268 

420–430 MHz MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
Radiolokacijska 

430–432 MHz 

RADIOAMATERSKA 
RADIOLOKACIJSKA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.275 
FIKSNA 5.275 

432–438 MHz 

RADIOAMATERSKA 
RADIOAMATERSKA SATELITSKA 
RADIOLOKACIJSKA 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 5.279A 
 
5.138, 5.280, 5.282 
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438–440 MHz 

RADIOAMATERSKA 
RADIOLOKACIJSKA  
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.275 
FIKSNA 5.275 

440–450 MHz 

MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
Radiolokacijska 
 
5.286 

450–455 MHz 
MOBILNA 5.286AA 
 
5.209, 5.286, 5.286A 

455–456 MHz 
MOBILNA 5.286AA 
 
5.209, 5.286A 

456–459 MHz 
MOBILNA 5.286AA 
 
5.287 

459–460 MHz 
MOBILNA 5.286AA 
 
5.209, 5.286A 

460–470 MHz 

 
FIKSNA 
MOBILNA 5.286AA 
Meteorološka satelitska (vesolje–Zemlja) 
 
5.287, 5.289 

470–790 MHz 

RADIODIFUZNA 
Mobilna 
Radioastronomska 
5.149, 5.306, 5.311A, 5.312A 

790–862 MHz 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.316B, 5.317A 
RADIODIFUZNA 

862–870 MHz FIKSNA  
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A 

870–876 MHz FIKSNA  
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A 

876–880 MHz FIKSNA  
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A 

  

880–915 MHz 
FIKSNA  
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A 
Radiolokacijska 

915–921 MHz 
FIKSNA  
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A 
Radiolokacijska 

921–925 MHz 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A 
Radiolokacijska 
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925–960 MHz 
FIKSNA  
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.317A 
Radiolokacijska 

960–1164 MHz ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.328 
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.327A 

1164–1215 MHz 

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.328 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 
(vesolje–Zemlja) (vesolje–vesolje) 5.328B 
 
5.328A 

1215–1240 MHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 
RADIOLOKACIJSKA 
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
(vesolje–vesolje) 5.328B, 5.329, 5.329A 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 
RADIONAVIGACIJSKA 5.331 
 
5.332 

1240–1300 MHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 
RADIOLOKACIJSKA 
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
(vesolje–vesolje) 5.328B, 5.329, 5.329A 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 
RADIONAVIGACIJSKA 5.331 
Radioamaterska 
Radioamaterska satelitska 5.282 
 
5.332, 5.335A 

1300–1350 MHz 

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337 
RADIOLOKACIJSKA 
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
 
5.149, 5.337A 

1350–1400 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
RADIOLOKACIJSKA 
 
5.149, 5.338A, 5.339 

1400–1427 MHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340, 5.341 
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1427–1429 MHz 

STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (Zemlja–vesolje) 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
 
5.338A, 5.341 

1429–1452 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
 
5.338A, 5.341 

1452–1492 MHz 

RADIODIFUZNA  
RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.208B_Hlk101594244 
Fiksna 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne 
 
5.341, 5.345 

1492–1518 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne  
 
5.341 

1518–1525 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne  
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.348, 5.351A 
 
5.341 

1525–1530 MHz 

STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja) 
FIKSNA 
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208B, 5.351A 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne 
 
5.341, 5.351, 5.354 

1530–1535 MHz 

STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208B, 5.351A, 
5.353A 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne 
 
5.341, 5.351, 5.354 

1535–1559 MHz 
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208B, 5.351A 
 
5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.356, 5.357, 5.357A 

1559–1610 MHz 

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
(vesolje–vesolje) 5.328B, 5.208B, 5.209 
 
5.341 

1610–1610,6 MHz 

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 
 
5.341, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372 
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1610,6–1613,8 MHz 

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A 
RADIOASTRONOMSKA 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 
 
5.149, 5.341, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372 

1613,8–1626,5 MHz 

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 
Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) 5.208B 
 
5.341, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372 

1626,5–1660 MHz 
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A 
 
5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.357A, 5.374, 5.375, 5.376 

1660–1660,5 MHz 

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A 
RADIOASTRONOMSKA 
 
5.149, 5.341, 5.351, 5.354, 5.376A 

1660,5–1668,0 MHz 

RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
Fiksna 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne 
 
5.149, 5.341, 5.379A 

1668,0–1668,4 MHz 

MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A, 5.379B, 
5.379C 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
Fiksna 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne 
 
5.149, 5.341, 5.379A 

1668,4–1670 MHz 

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A, 5.379B, 
5.379C 
RADIOASTRONOMSKA 
 
5.149, 5.341, 5.379D 

1670–1675 MHz 

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 
FIKSNA 
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA 
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A, 5.379B 
 
5.341, 5.379D, 5.380A 
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1675–1690 MHz 

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 
FIKSNA 
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
 
5.341 

1690–1700 MHz 

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
Fiksna 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne 
 
5.289, 5.341 

1700–1710 MHz 

FIKSNA 
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
 
5.289, 5.341 

1710–1785 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 5.384A 
 
5.149, 5.341, 5.385 

1785–1800 MHz FIKSNA 
MOBILNA 

1800–1805 MHz FIKSNA 
MOBILNA 

1805–1880 MHz FIKSNA 
MOBILNA 5.384A 

1880–1900 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 5.384A, 5.388A 
 
5.388 

1900–1930 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 5.388A 
 
5.388 

1930–1980 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 5.388A 
 
5.388 

1980–2010 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A 
 
5.388, 5.389A 

2010–2025 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 5.388A 
 
5.388 
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2025–2110 MHz 

STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (Zemlja–vesolje) 
(vesolje–vesolje) 
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(Zemlja–vesolje) (vesolje–vesolje) 
FIKSNA 
MOBILNA 5.391 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja–vesolje) 
(vesolje–vesolje) 
 
5.392 

2110–2120 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 5.388A 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) 
(Zemlja–vesolje) 
 
5.388 

2120–2170 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 5.388A 
 
5.388 

2170–2200 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.351A 
 
5.388, 5.389A 

2200–2290 MHz 

STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja) 
(vesolje–vesolje) 
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(vesolje–Zemlja) (vesolje–vesolje) 
FIKSNA 
MOBILNA 5.391 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) 
(vesolje–vesolje) 
 
5.392 

2290–2300 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) 
(vesolje–Zemlja) 

2300–2400 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 5.384A 
Radioamaterska 
Radiolokacijska 
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2400–2450 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
Radioamaterska 
Radioamaterska satelitska 
 
5.150, 5.282 

2450–2483,5 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
Radiolokacijska 
 
5.150 

2483,5–2500 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.351A 
RADIODETERMINACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
5.398 
Radiolokacijska 
 
5.1505.402 

2500–2520 MHz FIKSNA 5.410 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A 

2520–2655 MHz 

FIKSNA 5.410 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A 
 
5.339 

2655–2670 MHz 

FIKSNA 5.410 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 
Radioastronomska 
Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 
 
5.149, 5.208B_Hlk101594244 

2670–2690 MHz 

FIKSNA 5.410 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.384A 
Radioastronomska 
 
5.149 

2690–2700 MHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340 

2700–2900 MHz 

ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337 
Radiolokacijska 
 
5.423 
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2900–3100 MHz 

RADIOLOKACIJSKA 5.424A 
RADIONAVIGACIJSKA 5.426 
 
5.425, 5.427 

3100–3300 MHz 

RADIOLOKACIJSKA 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 
Storitev vesoljskih raziskav (aktivno) 
 
5.149 

3300–3400 MHz 
RADIOLOKACIJSKA 
 
5.149 

3400–3600 MHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.430A 
Radioamaterska 
Radiolokacijska 

3600–4200 MHz 
FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
Mobilna 

4200–4400 MHz 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.438 
 
5.440 

4400–4500 MHz FIKSNA 
MOBILNA 

4500–4800 MHz 
FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.441 
MOBILNA 

4800–4990 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 5.442 
Radioastronomska 
 
5.149, 5.339 

4990–5000 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
RADIOASTRONOMSKA 
 
5.149, 5.443B 

5000–5010 MHz 

ZRAKOPLOVNA MOBILNA SATELITSKA (R) 5.443AA 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 

5010–5030 MHz 

ZRAKOPLOVNA MOBILNA SATELITSKA (R) 5.443AA 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
(vesolje–vesolje) 
 
5.328B, 5.443B 
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5030–5091 MHz 

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.443C 
ZRAKOPLOVNA MOBILNA SATELITSKA (R) 5.443D 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 
 
5.444 

5091–5150 MHz 

ZRAKOPLOVNA MOBILNA 5.444B 
ZRAKOPLOVNA MOBILNA SATELITSKA (R) 5.443AA 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 
 
5.444, 5.444A 

5150–5250 MHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.447A 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.446B 
 
5.446C, 5.447B, 5.447C 

5250–5255 MHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 
RADIOLOKACIJSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 5.447D 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.447F 
 
5.448A 

5255–5350 MHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 
RADIOLOKACIJSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.447F 
 
5.448A 

5350–5460 MHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 5.448B 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.448C 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.449 
RADIOLOKACIJSKA 5.448D 

5460–5470 MHz 

RADIONAVIGACIJSKA 5.449 
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 
STORTEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 
RADIOLOKACIJSKA 5.448D 
 
5.448B 

5470–5570 MHz 

POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A 
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 
RADIOLOKACIJSKA 5.450B 
 
5.448B 
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5570–5650 MHz 

POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A 
RADIOLOKACIJSKA 5.450B 
 
5.452 

5650–5725 MHz 

RADIOLOKACIJSKA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A 
Radioamaterska 
 
5.282 

5725–5830 MHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
RADIOLOKACIJSKA 
Radioamaterska 
Mobilna 
 
5.150 

5830–5850 MHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
RADIOLOKACIJSKA 
Radioamaterska 
Radioamaterska satelitska (vesolje–Zemlja) 
 
5.150 

5850–5925 MHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
MOBILNA 
 
5.150 

5925–6700 MHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 
 
5.149, 5.440, 5.458 

6700–7075 MHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.441 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 
 
5.458, 5.458A, 5.458B, 5.458C 

7075–7145 MHz 

FIKSNA 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 
 
5.458 



Uradni list Republike Slovenije Št. 69 / 23. 8. 2013 / Stran 8145  

 26 

RADIO- 
FREKVENČNI PAS1 RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV2 3 

7145–7235 MHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja–vesolje) 5.460 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 
Storitev za vesoljsko obratovanje (Zemlja–vesolje) 
 
5.458 

7235–7250 MHz 

FIKSNA 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) 
Storitev za vesoljsko obratovanje (Zemlja–vesolje) 
Storitev vesoljskih raziskav (Zemlja–vesolje) 
 
5.458 

7250–7300 MHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA 
 
5.461 

7300–7450 MHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
 
5.461 

7450–7550 MHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
 
5.461A 

7550–7750 MHz 
FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 

7750–7900 MHz 
FIKSNA 
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.461B 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 

7900– 8025 MHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
MOBILNA 
 
5.461 

8025–8175 MHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(vesolje–Zemlja) 
FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
MOBILNA 5.463 
 
5.462A 
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8175–8215 MHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(vesolje–Zemlja) 
FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)  
MOBILNA 5.463 
 
5.462A 

8215–8400 MHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(vesolje–Zemlja) 
FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
MOBILNA 5.463 
 
5.462A 

8400–8500 MHz FIKSNA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) 5.465 

8500–8550 MHz RADIOLOKACIJSKA 

8550–8650 MHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 
RADIOLOKACIJSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 
 
5.469A 

8650–8750 MHz RADIOLOKACIJSKA 

8750–8850 MHz RADIOLOKACIJSKA 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.470 

8850–9000 MHz RADIOLOKACIJSKA 
POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.472 

9000–9200 MHz ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337 
RADIOLOKACIJSKA 

9200–9300 MHz 

RADIOLOKACIJSKA 
POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.472 
 
5.474 

9300–9500 MHz 

RADIONAVIGACIJSKA 
RADIOLOKACIJSKA 
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 
 
5.427, 5.474, 5.475, 5.475A, 5.475B, 5.476A 

9500–9800 MHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 
RADIOLOKACIJSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 
 
5.476A 
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9800–9900 MHz 

RADIOLOKACIJSKA 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 
Storitev vesoljskih raziskav (aktivno) 
 
5.478A, 5.478B 

9900–10 000 MHz 
RADIOLOKACIJSKA 
 
5.479 

10–10,15 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
RADIOLOKACIJSKA 
Radioamaterska 
 
5.479 

10,15–10,3 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
RADIOLOKACIJSKA 
Radioamaterska 

10,3–10,45 GHz 

FIKSNA 
RADIOLOKACIJSKA 
Radioamaterska 
Mobilna 

10,45–10,50 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
RADIOLOKACIJSKA 
Radioamaterska 
Radioamaterska satelitska 

10,50–10,55 GHz 
FIKSNA 
MOBILNA 
Radiolokacijska 

10,55–10,60 GHz 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
Radiolokacijska 

10,60–10,68 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
Radiolokacijska 
 
5.149, 5.482, 5.482A 

10,68–10,70 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340 
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10,70–11,70 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.441, 5.484A 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 

11,70–12,50 GHz 

FIKSNA 
RADIODIFUZNA 
RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.492 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
 
5.487, 5.487A,  

12,50–12,75 GHz FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A 

12,75–13,25 GHz FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.441 

13,25–13,40 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.497 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 
 
5.498A 

13,40–13,75 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 
RADIOLOKACIJSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 
Storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska 
(Zemlja–vesolje) 
 
5.501A, 5.501B 

13,75–14 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484A 
RADIOLOKACIJSKA 
Storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska 
(Zemlja–vesolje) 
Storitev vesoljskih raziskav 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje 
 
5.502, 5.503 

14–14,25 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506 
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A 
Storitev vesoljskih raziskav 
 
5.504A 

14,25–14,30 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506 
RADIONAVIGACIJSKA 5.504 
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A 
Storitev vesoljskih raziskav 
 
5.504A 
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14,30–14,4 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506 
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A 
Radionavigacijska satelitska 
 
5.504A 

14,40–14,47 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506 
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A 
 
5.504A 

14,47–14,50 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506 
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A 
Radioastronomska 
 
5.149, 5.504A 

14,50–14,80 GHz 
FIKSNA 
MOBILNA 
Storitev raziskovanja vesolja 

14,80–15,35 GHz 
FIKSNA 
MOBILNA 
Storitev raziskovanja vesolja 

15,35–15,40 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340 

15,40–15,43 GHz 

RADIOLOKACIJSKA 5.511E, 5.511F 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 
 
5.511D 

15,43–15,63 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.511A 
RADIOLOKACIJSKA 5.511E, 5.511F 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 
 
5.511C 

15,63–15,70 GHz 

RADIOLOKACIJSKA 5.511E, 5.511F 
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 
 
5.511D 

15,70–16,60 GHz RADIOLOKACIJSKA 

16,60–17,10 GHz RADIOLOKACIJSKA  
Storitev vesoljskih raziskav (Zemlja–vesolje) 

17,10–17,20 GHz RADIOLOKACIJSKA 
Mobilna 
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17,20–17,30 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno)  
RADIOLOKACIJSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 
Mobilna 
 
5.513A 

17,30–17,70 GHz FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.516 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516A, 5.516B 
Radiolokacijska 

17,70–18,10 GHz 
FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.516 

18,10–18,40 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje 5.520 
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
 
5.519 

18,40–18,60 GHz 
FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A 
MOBILNA 

18,60–18,80 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.522B B 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 
 
5.522A 

18,80–19,30 GHz 
FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.523A 
MOBILNA 

19,30–19,70 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) (Zemlja–vesolje) 
5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E 
MOBILNA 

19,70–20,10 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A, 5.516B 
Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) 
 
5.525 

20,10–20,20 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A, 5.516B 
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
 
5.525, 5.526, 5.527, 5.528 
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20,20–21,20 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
Storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska 
(vesolje–Zemlja) 

21,20–21,40 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno)  
FIKSNA 
MOBILNA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 

21,40–22 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.208B 
 
5.530A, 5.530B, 5.530C, 5.530D 

22–22,21 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.149 

22,21–22,50 GHz 

SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) 
FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.149, 5.532 

22,50–22,55 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 

22,55–23,15 GHz 

FIKSNA 
MEDSATELITSKA 5.338A 
MOBILNA  
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja-vesolje) 5.532A 
 
5.149 

23,15–23,55 GHz 
FIKSNA 
MEDSATELITSKA 5.338A 
MOBILNA 

23,55–23,60 GHz 
FIKSNA 
MEDSATELITSKA 
MOBILNA 

23,60–24 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340 
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24–24,05 GHz 

RADIOAMATERSKA 
RADIOAMATERSKA SATELITSKA 
 
5.150 

24,05–24,25 GHz 

RADIOLOKACIJSKA 
Radioamaterska 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 
Fiksna 
Mobilna 
 
5.150 

24,25–24,45 GHz FIKSNA 
MOBILNA 

24,45–24,50 GHz FIKSNA 
MEDSATELITSKA 

24,50–24,65 GHz FIKSNA 
MEDSATELITSKA 

24,65–24,75 GHz 
FIKSNA  
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.532B 
MEDSATELITSKA 

24,75–25,25 GHz FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.532B 

25,25–25,50 GHz 

FIKSNA 
MEDSATELITSKA 5.536 
MOBILNA 
Storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska 
(Zemlja–vesolje) 

25,50–26,50 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(vesolje–Zemlja) 
FIKSNA 
MEDSATELITSKA 5.536 
MOBILNA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja)  
Storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska 
(Zemlja–vesolje) 
 
5.536A 

26,50–27,50 GHz 
FIKSNA 
MEDSATELITSKA 5.536 
MOBILNA 

27,50–28,50 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) (vesolje–Zemlja) 
5.484A, 5.516B, 5.539 
 
5.538, 5.540 
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28,50–29,10 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484A, 5.516B, 
5.523A, 5.539 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) 
5.541 
 
5.540 

29,10–29,50 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.516B, 5.523C, 
5.523E, 5.535A, 5.539, 5.541A 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) 
5.541 
 
5.540 

29,50–29,90 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484A, 5.516B, 5.539 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlje–vesolje) 
5.541 
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 
 
5.540 

29,90–30,00 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484A, 5.516B, 5.539 
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) 
5.541, 5.543 
 
5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540 

30–31 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) (vesolje–Zemlja) 
5.338A 
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
Storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska 
(vesolje–Zemlja) 

31–31,30 GHz 

FIKSNA 5.338A 
MOBILNA 
Storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska 
(vesolje–Zemlja) 
Storitev vesoljskih raziskav 5.544  
  
5.149 

31,30–31,50 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340 
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31,50–31,80 GHz 

STORITEV SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
Fiksna 
Mobilna razen zrakoplovne mobilne 
 
5.149 

31,80–32 GHz 

FIKSNA 5.547A 
RADIONAVIGACIJSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) 
(vesolje–Zemlja) 
 
5.547, 5.548 

32–32,30 GHz 

FIKSNA 5.547A 
RADIONAVIGACIJSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) 
(vesolje–Zemlja) 
 
5.547, 5.548 

32,30–33 GHz 

FIKSNA 5.547A 
MEDSATELITSKA 
RADIONAVIGACIJSKA 
 
5.547, 5.548 

33–33,40 GHz 

FIKSNA 5.547A 
RADIONAVIGACIJSKA 
 
5.547 

33,40–34,20 GHz RADIOLOKACIJSKA 

34,20–34,70 GHz 
RADIOLOKACIJSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) 
(Zemlja–vesolje) 

34,70–35,20 GHz RADIOLOKACIJSKA 
Storitev vesoljskih raziskav 

35,20–35,5 GHz STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 
RADIOLOKACIJSKA 

35,5–36 GHz 

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 
RADIOLOKACIJSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 
 
5.549A 
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36–37 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
FIKSNA 
MOBILNA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.149, 5.550A 

37–37,50 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) 
 
5.547 

37,50–38 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja) 
 
5.547 

38–39,50 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja) 
 
5.547 

39,50–40 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B 
MOBILNA 
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja) 
 
5.547 

40–40,50 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B 
MOBILNA 
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja–vesolje) 
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja) 

40,50–41,00 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
RADIODIFUZNA 
RADIODIFUZNA SATELITSKA 
Mobilna 
 
5.547 
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41,00–42,50 GHz 

FIKSNA 
RADIODIFUZNA 
RADIODIFUZNA SATELITSKA 
Mobilna 
 
5.547, 5.551H, 5.551I 

42,50–43,50 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
RADIOASTRONOMSKA 
 
5.149, 5.547 

43,50–47,00 GHz 

MOBILNA 5.553 
MOBILNA SATELITSKA 
RADIONAVIGACIJSKA 
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 
 
5.554 

47–47,20 GHz RADIOAMATERSKA 
RADIOAMATERSKA SATELITSKA 

47,20–47,50 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552 
MOBILNA 
Radioamaterska 
 
5.552A 

47,50–47,90 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B, 5.554A 
MOBILNA 
Radioamaterska 

47,90–48,20 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552 
MOBILNA 
Fiksna 
Radioamaterska 
 
5.552A 

48,20–48,54 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B, 5.554A, 
5.555B 
MOBILNA 
Radioamaterska 

48,54–49,44 GHz 

FIKSNA  
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552 
MOBILNA 
RADIOASTRONOMSKA 5.555 
 
5.149, 5.340 
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49,44–50,20 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.338A, 5.552 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B, 5.554A, 
5.555B 
MOBILNA 

50,20–50,40 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340 

50,40–51,40 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.338A 
MOBILNA 
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 

51,40–52,6 GHz 

FIKSNA 5.338A 
MOBILNA 
 
5.547, 5.556 

52,6–54,25 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340, 5.556 

54,25–55,78 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
MEDSATELITSKA 5.556A 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 

55,78–56,9 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
FIKSNA 5.557A 
MEDSATELITSKA 5.556A 
MOBILNA 5.558 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.547 

56,9–57,0 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
FIKSNA 
MEDSATELITSKA 5.558A 
MOBILNA 5.558 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.547 
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57–58,2 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
FIKSNA 
MEDSATELITSKA 5.556A 
MOBILNA 5.558 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.547 

58,20–59 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
FIKSNA 
MOBILNA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.547, 5.556 

59–59,3 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
FIKSNA  
MEDSATELITSKA 5.556A 
MOBILNA 5.558 
RADIOLOKACIJSKA 5.559 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 

59,3–61 GHz 

FIKSNA 
MEDSATELITSKA 
MOBILNA 5.558 
RADIOLOKACIJSKA 5.559 

61–61,5 GHz 

FIKSNA 
MEDSATELITSKA 
MOBILNA 5.558 
RADIOLOKACIJSKA 5.559 
 
5.138 

61,5–63 GHz 

FIKSNA 
MEDSATELITSKA 
MOBILNA 5.558 
RADIOLOKACIJSKA 5.559 

63–64 GHz 

FIKSNA 
MEDSATELITSKA 
MOBILNA 5.558 
RADIOLOKACIJSKA 5.559 

64–65 GHz 

FIKSNA 
MEDSATELITSKA 
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 
 
5.547, 5.556 
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65–66 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
FIKSNA 
MEDSATELITSKA  
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne  
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 
 
5.547 

66–71 GHz 

MEDSATELITSKA  
MOBILNA 5.553, 5.558 
MOBILNA SATELITSKA 
RADIONAVIGACIJSKA 
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 
 
5.554 

71–74 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA 
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 

74–75,5 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA 
RADIODIFUZNA 
RADIODIFUZNA SATELITSKA 
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 
 
5.561 

75,5–76 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA 
RADIODIFUZNA 
RADIODIFUZNA SATELITSKA 
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 
 
5.561 

76–77,5 GHz 

RADIOASTRONOMSKA 
RADIOLOKACIJSKA 
Radioamaterska 
Radioamaterska satelitska  
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 
 
5.149 

77,5–78 GHz 

RADIOAMATERSKA 
RADIOAMATERSKA SATELITSKA  
Radioastronomska 
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 
 
5.149 
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78–79 GHz 

RADIOLOKACIJSKA 
Radioamaterska 
Radioamaterska satelitska  
Radioastronomska 
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 
 
5.149, 5.560 

79–81 GHz 

RADIOASTRONOMSKA 
RADIOLOKACIJSKA 
Radioamaterska 
Radioamaterska satelitska  
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 
 
5.149 

81–84 GHz 

FIKSNA 5.338A 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
MOBILNA 
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
RADIOASTRONOMSKA 
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) 
Radioamaterska 
Radioamaterska satelitska  
 
5.149, 5.561A 

84–86 GHz 

FIKSNA 5.338A 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
MOBILNA 
RADIOASTRONOMSKA 
 
5.149 

86–92 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340 

92–94 GHz 

FIKSNA 5.338A 
MOBILNA  
RADIOASTRONOMSKA 
RADIOLOKACIJSKA  
 
5.149 

94–94,1 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 
RADIOLOKACIJSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 
Radioastronomska 
 
5.562, 5.562A 
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94,1–95 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
RADIOASTRONOMSKA 
RADIOLOKACIJSKA 
 
5.149 

95–100 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
RADIOASTRONOMSKA 
RADIOLOKACIJSKA 
RADIONAVIGACIJSKA 
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 
 
5.149, 5.554 

100–102 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340, 5.341 

102–105 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
RADIOASTRONOMSKA 
 
5.149, 5.341 

105–109,50 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B 
 
5.149, 5.341 

109,50–111,80 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340, 5.341 

111,80–114,25 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B 
 
5.149, 5.341 

114,25–116 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340, 5.341 
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116,00–119,98 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
MEDSATELITSKA 5.562C 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.341 

119,98–122,25 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
MEDSATELITSKA 5.562C 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.138, 5.341 

122,25–123,00 GHz 

FIKSNA 
MEDSATELITSKA 
MOBILNA 5.558 
Radioamaterska 
 
5.138 

123–130 GHz 

FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
RADIONAVIGACIJSKA 
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 
Radioastronomska 
 
5.149, 5.554 

130–134 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(aktivno) 5.562E 
FIKSNA 
MEDSATELITSKA 
MOBILNA 5.558 
RADIOASTRONOMSKA 
 
5.149 

134–136 GHz 
RADIOAMATERSKA 
RADIOAMATERSKA SATELITSKA 
Radioastronomska 

136–141 GHz 

RADIOASTRONOMSKA 
RADIOLOKACIJSKA 
Radioamaterska 
Radioamaterska satelitska 
 
5.149 

141–148,5 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
RADIOASTRONOMSKA 
RADIOLOKACIJSKA 
 
5.149 
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148,5–151,5 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340 

151,5–155,5 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
RADIOASTRONOMSKA 
RADIOLOKACIJSKA 
 
5.149 

155,5–158,5 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 5.562F 
FIKSNA 
MOBILNA 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B 
 
5.149, 5.562G 

158,5–164 GHz 

FIKSNA  
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA 
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 

164–167 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340 

167–174,5 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MEDSATELITSKA 
MOBILNA 5.558 
 
5.149 

174,5–174,8 GHz 
FIKSNA 
MEDSATELITSKA 
MOBILNA 5.558 

174,80–182,00 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
MEDSATELITSKA 5.562H 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 

182–185 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340 
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185–190 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
MEDSATELITSKA 5.562H 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 

190,00–191,80 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)  
 
5.340 

191,80–200 GHz 

FIKSNA 
MEDSATELITSKA 
MOBILNA 5.558 
MOBILNA SATELITSKA 
RADIONAVIGACIJSKA 
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 
 
5.149, 5.341, 5.554 

200–209 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340, 5.341, 5.563A 

209–217 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
MOBILNA 
RADIOASTRONOMSKA 
 
5.149, 5.341 

217–226 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
MOBILNA 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B 
 
5.149, 5.341 

226–231,50 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340 

231,50–232 GHz 
FIKSNA 
MOBILNA 
Radiolokacijska 

232,00–235,00 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA 
Radiolokacijska 
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RADIO- 
FREKVENČNI PAS1 RADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV2 3 

235–238 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.563A, 5.563B 

238–240 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 
MOBILNA 
RADIOLOKACIJSKA 
RADIONAVIGACIJSKA 
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 

240,00–241,00 GHz 
FIKSNA 
MOBILNA 
RADIOLOKACIJSKA 

241–248 GHz 

RADIOASTRONOMSKA 
RADIOLOKACIJSKA 
Radioamaterska 
Radioamaterska satelitska 
 
5.138, 5.149 

248–250 GHz 

RADIOAMATERSKA 
RADIOAMATERSKA SATELITSKA 
Radioastronomska 
 
5.149 

250–252 GHz 

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE 
(pasivno) 
RADIOASTRONOMSKA 
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 
 
5.340, 5.563A 

252–265 GHz 

FIKSNA 
MOBILNA 
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
RADIOASTRONOMSKA 
RADIONAVIGACIJSKA 
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA 
 
5.149, 5.554 

265–275 GHz 

FIKSNA 
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 
MOBILNA 
RADIOASTRONOMSKA 
 
5.149, 5.563A 

275–3 000 GHz (ni razporeditve) 
5.565 

 
 



Stran 8166 / Št. 69 / 23. 8. 2013 Uradni list Republike Slovenije
 

 47 

 
Priloga II: Opombe 
 
Opombe se nanašajo na Republiko Slovenijo in so povzete po 5. členu Pravilnika o 
radiokomunikacijah ITU  
 
5.53 Uprave, ki odobrijo uporabo radijskih frekvenc pod 8,3 kHz, morajo zagotoviti, da ta 
uporaba ne povzroča škodljivega motenja radijskim storitvam, za katere so razporejeni 
radiofrekvenčni pasovi nad 8,3 kHz. 
5.54 Pozivamo uprave, ki za izvajanje znanstvenih raziskav uporabljajo radijske frekvence 
pod 8,3 kHz, naj o tem obvestijo druge prizadete uprave, da bi te raziskave zaščitile pred 
škodljivim motenjem. 
5.54A Za postaje v storitvi meteorološke podpore v pasu 8,3–11,3 kHz je dovoljena le pasivna 
uporaba. V pasu 9–11.3 kHz te postaje ne smejo zahtevati zaščite pred postajami 
radionavigacijske storitve, prijavljene Uradu za radiokomunikacije (v nadaljnjem besedilu: urad) 
pred 1. 1. 2013. Za souporabo postaj v storitvi meteorološke podpore in radionavigacijski 
storitvi, prijavljenih po tem datumu, velja najnovejša izdaja Priporočila ITU R RS.1881. 
5.57 Uporaba radiofrekvenčnih pasov 14–19,95 kHz, 20,05–70 kH in 70–90 kHz (72–84 kHz in 
86–90 kHz v območju 1) za pomorske mobilne storitve je omejena na obalne radiotelegrafske 
postaje (samo A1A in F1B). Izjemoma se odobri uporaba razredov oddajanja J2B ali J7B, če za 
to potrebna pasovna širina ne presega pasovne širine, ki se v naštetih radiofrekvenčnih pasovih 
običajno uporablja za razreda oddajanja A1A in F1B. 
5.60 V radiofrekvenčnih pasovih 70–90 kHz (70–86 kHz v območju 1) in 110–130 kHz (112–
130 kHz v območju 1) se smejo uporabljati pulzirani radionavigacijski sistemi pod pogojem, da 
ne povzročajo škodljivega motenja drugim storitvam, za katere so razporejeni navedeni pasovi. 
5.62 Pozivamo uprave, ki upravljajo postaje v radionavigacijski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 
90–110 kHz, naj uskladijo tehnične in obratovalne značilnosti teh postaj tako, da se prepreči 
škodljivo motenje storitev slednjih. 
5.64 Za postaje v fiksni storitvi v radiofrekvenčnih pasovih, razporejenih za to storitev med 
90 kHz in 160 kHz (148,5 kHz v Območju 1), in za postaje v pomorski mobilni storitvi v 
radiofrekvenčnih pasovih, razporejenih za to storitev med 110 kHz in 160 kHz (148,5 kHz v 
območju 1), so dopuščeni samo razredi oddajanja A1A ali F1B, A2C, A3C, F1C ali F3C. Za 
postaje v pomorski mobilni storitvi v radiofrekvenčnih pasovih med 110 kHz in 160 kHz 
(148,5 kHz v območju 1) sta izjemoma dopuščena tudi razreda oddajanja J2B ali J7B. 
5.67A Pri postajah v radioamaterski storitvi v pasu 135,7–137,8 kHz največja mogoča izsevana 
moč ne sme presegati 1 W (e. i. r. p.) in ne sme povzročati škodljivega motenja 
radionavigacijski storitvi v državah, navedenih pod 5.67. (WRC-07) 
5.73 Radiofrekvenčni pas 285–325 kHz (283,5–325 kHz v območju 1) v pomorski 
radionavigacijski storitvi se sme uporabljati za pošiljanje dodatnih navigacijskih informacij po 
ozkopasovni tehniki pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja postajam radijskega 
svetilnika, ki delujejo v radionavigacijski storitvi. (WRC-97) 
5.74 Dodatna razporeditev: v območju 1 je radiofrekvenčni pas 285,3–285,7 kHz razporejen tudi 
za pomorsko radionavigacijsko storitev (različnih od radijskega svetilnika) na primarni osnovi. 
5.76 Radijska frekvenca 410 kHz je določena za radiogoniometrijo v pomorski radionavigacijski 
storitvi. Druge radionavigacijske storitve, za katere je razporejen radiofrekvenčni pas 405–
415 kHz, ne smejo povzročati škodljivega motenja radiogoniometriji v radiofrekvenčnem pasu 
406,5–413,5 kHz. 
5.79 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 415–495 kHz in 505–526,5 kHz (505–510 kHz v 
območju 2) za pomorsko mobilno storitev je omejena na radiotelegrafijo. 
5.79A Upravam se pri postavljanju obalnih postaj v storitvi NAVTEX na radijskih frekvencah 
490 kHz, 518 kHz in 4209,5 kHz priporoča, da uskladijo obratovalne značilnosti skladno s 
postopki Mednarodne pomorske organizacije (IMO) (glej resolucijo 339 
(Rev.WRC-07)). (WRC-07) 
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5.80A Največja mogoča ekvivalentna izotropna sevana moč (e. i. r. p.) postaj v radioamaterski 
storitvi v radiofrekvenčnem pasu 472–479 kHz ne sme presegati 1 W. Uprave lahko zvišajo 
omejitev do 5 W e. i. r. p. na delu svojega ozemlja, ki ni bliže kot 800 km od meje naslednjih 
držav: Alžirija, Savdska Arabija, Azerbajdžan, Bahrajn, Belorusija, Kitajska, Komorski otoki, 
Džibuti, Egipt, Združeni arabski emirati, Ruska federacija, Islamska republika Iran, Irak, 
Jordanija, Kazahstan, Kuvajt, Libanon, Libijska arabska džamahirija, Maroko, Mavretanija, 
Oman, Uzbekistan, Katar, Sirska arabska republika, Kirgizistan, Somalija, Sudan, Tunizija, 
Ukrajina in Jemen. V tem radiofrekvenčnem pasu postaje v radioamaterski storitvi ne smejo 
povzročati škodljivega motenja ali zahtevati zaščite pred postajami v zrakoplovni 
radionavigacijski storitvi. 
5.82 V pomorski mobilni storitvi se radijska frekvenca 490 kHz uporablja izključno za to, da 
obalne postaje po ozkopasovni telegrafiji z neposrednim tiskanjem (angl. direct-printing) 
pošiljajo ladjam navigacijska in meteorološka opozorila ter nujne informacije. Pogoji za uporabo 
radijske frekvence 490 kHz so predpisani v 31. in 52. členu. Uprave morajo zagotoviti, da 
uporaba radiofrekvenčnega pasu 415–495 kHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev ne 
povzroča škodljivega motenja radijski frekvenci 490 kHz. Uporaba radiofrekvenčnega pasu 
472–479 kHz za radioamatersko storitev ne sme povzročati škodljivega motenja frekvenci 
490 kHz. (WRC-12) 
5.84 Pogoji za uporabo radijske frekvence 518 kHz za pomorsko mobilno storitev so predpisani 
v 31. in 52. členu. (WRC-07) 
5.90 V radiofrekvenčnem pasu 1605–1705 kHz radiodifuzne postaje v območju 2 je področje 
delovanja pomorske mobilne postaje v območju 1 omejeno na tisto, ki se zagotovi z 
razširjanjem talnega vala. 
5.92 Nekatere države v območju 1 uporabljajo radiodeterminacijske sisteme v radiofrekvenčnih 
pasovih 1606,5–1625 kHz, 1635–1800 kHz, 1850–2160 kHz, 2194–2300 kHz, 2502–2850 kHz 
in 3500–3800 kHz v skladu s sporazumom, doseženim na podlagi št. 9.21. Sevana srednja moč 
teh postaj ne sme preseči 50 W. 
5.99 Dodatna razporeditev: Savdska Arabija, Avstrija, Irak, Libija, Uzbekistan, Slovaška, 
Romunija, Slovenija, Čad in Togo dobijo radiofrekvenčni pas 1810–1830 kHz tudi za fiksno in 
mobilno storitev, razen zrakoplovne mobilne storitve, na primarni osnovi. (WRC-12) 
5.100 V območju 1 se v državah, ki ležijo delno ali v celoti severno od 40 °N, dovoljenje za 
uporabo radiofrekvenčnega pasu 1810–1830 kHz za radioamatersko storitev izda šele po 
posvetovanju z državami, navedenimi pod št. 5.98 in 5.99, da se določijo potrebni ukrepi, ki 
morajo biti izvedeni za preprečitev škodljivega motenja med radioamaterskimi postajami in 
postajami drugih storitev, delujočimi v skladu s št. 5.98 in 5.99. 
5.103 V območju 1 morajo uprave pri dodeljevanju radijskih frekvenc postajam v fiksni in mobilni 
storitvi v radiofrekvenčnih pasovih 1850–2045 kHz, 2194–2498 kHz, 2502–2625 kHz in 2650–
2850 kHz upoštevati posebne zahteve pomorske mobilne storitve. 
5.104 V območju 1 je uporaba radiofrekvenčnega pasu 2025–2045 kHz za storitev 
meteorološke podpore omejena na postaje oceanografskih boj. 
5.108 Nosilna frekvenca 2182 kHz je mednarodna frekvenca za klic v sili in klicna frekvenca v 
radiotelegrafiji. Pogoji za uporabo radiofrekvenčnega pasu 2173,5–2190,5 kHz so predpisani v 
31. in 52. členu. (WRC-07) 
5.109 Radijske frekvence 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12 577 kHz in 
16 804,5 kHz so mednarodne frekvence za klic v sili za digitalno selektivno klicanje. Pogoji za 
uporabo so predpisani v 31. členu. 
5.110 Radijske frekvence 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12 520 kHz in 
16 695 kHz so mednarodne frekvence za klic v sili za ozkopasovno telegrafijo z neposrednim 
tiskanjem. Pogoji za uporabo so predpisani v 31. členu. 
5.111 Nosilne frekvence 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz in 8364 kHz ter frekvence 121,5 MHz, 
156,525 MHz, 156,8 MHz in 243 MHz se smejo v skladu s postopki, ki veljajo za prizemne 
radiokomunikacijske storitve, uporabljati tudi za iskalne in reševalne dejavnosti pri vesoljskih 
vozilih s posadko. Pogoji za uporabo radijskih frekvenc so predpisani v 31. členu. Enako velja 
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za frekvence 10 003 kHz, 14 993 kHz in 19 993 kHz, vendar je treba v teh primerih oddajanje 
omejiti na pas ± 3 kHz od navedene frekvence. (WRC-07) 
5.113 Pogoji za uporabo radiofrekvenčnih pasov 2300–2495 kHz (2498 kHz v območju 1), 
3200–3400 kHz, 4750–4995 kHz in 5005–5060 kHz za radiodifuzno storitev so navedeni pod št. 
5.16 do 5.20, 5.21 in 23.3 do 23.10. 
5.115 V skladu z 31. členom smejo nosilni (referenčni) frekvenci 3023 kHz in 5680 kHz 
uporabljati tudi postaje pomorske mobilne storitve, vključene v iskalne in reševalne dejavnosti. 
(WRC-07) 
5.116 Pozivamo uprave, naj dovolijo uporabo radiofrekvenčnega pasu 3155–3195 kHz za 
zagotovitev skupnega svetovnega kanala za brezžične slušne aparate majhne moči. Da bi 
ugodile krajevnim potrebam, smejo tem napravam dodeliti dodatne kanale v radiofrekvenčnih 
pasovih med 3155 in 3400 kHz. Upoštevati pa je treba, da so radijske frekvence v območju 
3000 kHz do 4000 kHz primerne za slušne naprave, ki so načrtovane tako, da delujejo na 
kratkih razdaljah v indukcijskem polju. 
5.127 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 4000–4063 kHz za pomorsko mobilno storitev je 
omejena na ladijske postaje, ki uporabljajo radiotelefonijo (glej št. 52.220 in dodatek 17). 
5.130 Pogoji za uporabo nosilnih frekvenc 4125 kHz in 6215 kHz so predpisani v 31. in 
52. členu. (WRC-07) 
5.131 Radijska frekvenca 4209,5 kHz se uporablja izključno za to, da obalne postaje po 
ozkopasovni telegrafiji z neposrednim tiskanjem pošiljajo ladjam navigacijska in meteorološka 
opozorila ter nujne informacije. (WRC-97) 
5.132 Radijske frekvence 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 
19 680,5 kHz, 22 376 kHz in 26 100,5 kHz so mednarodne frekvence za prenos pomorskih 
varnostnih informacij (MSI) (glej dodatek 17). 
5.132A Postaje v radiolokacijski storitvi ne smejo povzročati škodljivega motenja postajam v 
fiksni ali mobilni storitvi niti zahtevati zaščite pred njimi. Radiolokacijske storitve so omejene na 
delovanje oceanografskih radarjev v skladu z Resolucijo 612 (Rev.WRC 12). 
5.134 Pri uporabi radiofrekvenčnih pasov 5900–5950 kHz, 7300–7350 kHz, 9400–9500 kHz, 
11 600–11 650 kHz, 12 050–12 100 kHz, 13 570–13 600 kHz, 13 800–13 870 kHz, 15 600–
15 800 kHz, 17 480–17 550 kHz in 18 900–19 020 kHz za radiodifuzno storitev je treba 
upoštevati postopek iz 12. člena. Spodbujamo uprave, da uporabljajo te radiofrekvenčne 
pasove za olajšanje uvajanja digitalno moduliranega oddajanja v skladu z določbami resolucije 
517 (Rev.WRC-07). (WRC-07) 
5.136 Dodatna razporeditev: frekvence v pasu 5900–5959 kHz lahko uporabljajo postaje, ki 
bodo komunicirale le znotraj meja države, v kateri bodo nameščene, pri teh storitvah: za fiksno 
storitev (v vseh treh območjih), za kopensko mobilno storitev (v območju 1), za mobilno storitev 
razen zrakoplovne mobilne (R) storitve (v območjih 2 in 3), pod pogojem, da ne bodo 
povzročale škodljivega motenja radiodifuzni storitvi. Pozivamo uprave, da se pri uporabi teh 
radijskih frekvenc uporablja najmanjša moč, ki je potrebna za delovanje, in da se upošteva 
sezonska uporaba radijskih frekvenc za radiodifuzno storitev, objavljena v skladu s Pravilnikom 
o radiokomunikacijah (angl. Radio Regulations) (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). (WRC-07) 
5.137 Pod pogojem, da se ne povzroča škodljivo motenje pomorski mobilni storitvi, smejo 
radiofrekvenčna pasova 6200–6213,5 kHz in 6220,5–6525 kHz izjemoma uporabljati postaje v 
fiksni storitvi, ki komunicirajo le znotraj meja države, v kateri so nameščene, s srednjo močjo, ki 
ne preseže 50 W. Pri prijavi teh radijskih frekvenc bo urad namenil pozornost zgornjemu 
pogoju. 
 5.138 Radiofrekvenčni pasovi: 6765–6795 kHz (centralna frekvenca 6780 kHz), 433,05–
434,79 MHz (centralna frekvenca 433,92 MHz) v območju 1, razen v državah, ki so navedene 
pod št. 5.280, 61–61,50 GHz (centralna frekvenca 61,25 GHz), 122–123 GHz (centralna 
frekvenca 122,5 GHz) in 244–246 GHz (centralna frekvenca 245 GHz), so namenjeni 
industrijski, znanstveni in medicinski uporabi (ISM). Za uporabo navedenih radiofrekvenčnih 
pasov v te namene je treba dobiti posebno dovoljenje ustrezne uprave, izdano v dogovoru z 
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drugimi upravami, katerih radiokomunikacijske storitve bi bile lahko prizadete. Pri izvajanju teh 
določb morajo uprave ustrezno upoštevati najnovejša veljavna priporočila ITU-R. 
5.138A Do 29. marca 2009 je radiofrekvenčni pas 6765–7000 kHz razporejen za fiksno storitev 
na primarni osnovi in za kopensko mobilno storitev na sekundarni osnovi. Po tem datumu pa bo 
razporejen za fiksno in mobilno storitev razen zrakoplovne mobilne (R) storitve na primarni 
osnovi. (WRC-03) 
5.143 Dodatna razporeditev: frekvence v pasu 7300–7350 kHz lahko uporabljajo postaje za 
fiksno in kopensko mobilno storitev, ki bodo komunicirale le znotraj meja države, v kateri bodo 
nameščene, pod pogojem, da ne bodo povzročale škodljivega motenja radiodifuzni storitvi. 
Pozivamo uprave, da se pri teh radijskih frekvencah uporablja najmanjša moč, ki je potrebna za 
delovanje, in da se upošteva sezonska uporaba radijskih frekvenc za radiodifuzno storitev, 
objavljena v skladu s pravilnikom. (WRC-07) 
5.143B V območju 1 je radiofrekvenčni pas 7350–7450 kHz do 29. marca 2009 razporejen za 
fiksno storitev na primarni osnovi in kopensko mobilno storitev na sekundarni osnovi. Pod 
pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja radiodifuzni storitvi, smejo po 29. marcu 2009 
radijske frekvence v radiofrekvenčnem pasu 7350–7450 kHz uporabljati postaje v fiksni in 
kopenski mobilni storitvi, ki komunicirajo le znotraj meja države, v kateri bodo postaje 
nameščene, skupna sevana moč posamezne postaje pa ne sme presegati 24 dBW. (WRC-03) 
5.143E Do 29. marca 2009 je radiofrekvenčni pas 7450–8100 kHz razporejen za fiksno storitev 
na primarni osnovi in kopensko mobilno storitev na sekundarni osnovi. (WRC-03) 
5.145 Pogoji za uporabo nosilnih frekvenc 8291 kHz, 12 290 kHz in 16 402 kHz so predpisani v 
31. in 51. členu. (WRC-07) 
5.145A Postaje v radiolokacijski storitvi ne smejo povzročati škodljivega motenja postajam v 
fiksni storitvi niti zahtevati zaščite pred njimi. Radiolokacijske storitve so omejene na delovanje 
oceanografskih radarjev v skladu z Resolucijo 612 (Rev.WRC 12). 
5.146 Dodatna razporeditev: frekvence v pasovih 9400–9500 kHz, 11 600–11 650 kHz, 12 050–
12 100 kHz, 15 600–15 800 kHz, 17 480–17 550 kHz in 18 900–19 020 kHz lahko uporabljajo 
postaje v fiksni storitvi, ki bodo komunicirale le znotraj meja države, v kateri bodo nameščene, 
pod pogojem, da ne bodo povzročale škodljivega motenja radiodifuzni storitvi. Pozivamo 
uprave, da se pri uporabi teh radijskih frekvenc v fiksni storitvi uporablja najmanjša moč, ki je 
potrebna za delovanje, in da se upošteva sezonska uporaba radijskih frekvenc za radiodifuzno 
storitev, objavljena v skladu s pravilnikom. (WRC-07) 
5.147 Pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja radiodifuzni storitvi, smejo radijske 
frekvence v radiofrekvenčnih pasovih 9775–9900 kHz, 11 650–11 700 kHz in 11 975–
12 050 kHz uporabljati postaje v fiksni storitvi, ki komunicirajo le znotraj meja države, v kateri so 
nameščene, celotna sevana moč vsake od postaj pa ne preseže 24 dBW. 
5.149 Pozivamo uprave, da pri dodeljevanju radijskih frekvenc postajam drugih storitev, za 
katere so razporejeni ti radiofrekvenčni pasovi: 13 360–13 410 kHz, 25 550–25 670 kHz, 37,5–
38,25 MHz, 73–74,6 MHz v območjih 1 in 3, 150,05–153 MHz v območju 1, 322–328,6 MHz, 
406,1–410 MHz, 608–614 MHz v območjih 1 in 3, 1330–1400 MHz, 1610,6–1613,8 MHz, 1660–
1670 MHz, 1718,8–1722,2 MHz, 2655–2690 MHz, 3260–3267 MHz, 3332–3339 MHz, 3345,8–
3352,5 MHz, 4825–4835 MHz, 4950–4990 MHz, 4990–5000 MHz, 6650–6675,2 MHz, 10,6–
10,68 GHz, 14,47–14,5 GHz, 22,01–22,21 GHz, 22,21–22,5 GHz, 22,81–22,86 GHz, 23,07–
23,12 GHz, 31,2–31,3 GHz, 31,5–31,8 GHz v območjih 1 in 3, 36,43–36,5 GHz, 42,5–
43,5 GHz, 48,94–49,04 GHz, 76–86 GHz, 92–94 GHz, 94,1–100 GHz, 102–109,5 GHz, 111,8–
114,25 GHz, 128,33–128,59 GHz, 129,23–129,49 GHz, 130–134 GHz, 136–148,5 GHz, 151,5–
158,5 GHz, 168,59–168,93 GHz, 171,11–171,45 GHz, 172,31–172,65 GHz, 173,52–
173,85 GHz, 195,75–196,15 GHz, 209–226 GHz, 241–250 GHz, 252–275 GHz, izvedejo vse 
ustrezne ukrepe za zaščito radioastronomskih storitev pred škodljivim motenjem. Oddaje z 
vesoljskih ali zrakoplovnih postaj so lahko posebno hud vir motenj radioastronomskim storitvam 
(glej št. 4.5 in 4.6 ter 29. člen). (WRC-2007) 
5.150 Radiofrekvenčni pasovi: 13 553–13 567 kHz (centralna frekvenca 13 560 kHz), 26 957–
27 283 kHz (centralna frekvenca 27 120 kHz), 40,66–40,70 MHz (centralna frekvenca 
40,68 MHz), 902–928 MHz v območju 2 (centralna frekvenca 915 MHz), 2400–2500 MHz 
(centralna frekvenca 2450 MHz), 5725–5875 MHz (centralna frekvenca 5800 MHz) in 24–
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24,25 GHz (centralna frekvenca 24,125 GHz), so namenjeni tudi industrijski, znanstveni in 
medicinski uporabi (ISM). Radiokomunikacijske storitve, ki delujejo znotraj navedenih 
radiofrekvenčnih pasov, se morajo sprijazniti s škodljivim motenjem, ki ga lahko povzroči ta 
uporaba. Oprema za ISM, ki deluje v teh radiofrekvenčnih pasovih, mora ustrezati določbi št. 
15.13. 
5.151 Dodatna razporeditev: frekvence v pasovih 13 570–13 600 kHz in 13 800–13 870 kHz 
lahko uporabljajo postaje v fiksni in mobilni storitvi, razen zrakoplovne mobilne (R) storitve, ki 
bodo komunicirale le znotraj meja države, v kateri bodo nameščene, pod pogojem, da ne bodo 
povzročale škodljivega motenja radiodifuzni storitvi. Pozivamo uprave, da se pri uporabi 
radijskih frekvenc za te storitve uporablja najmanjša moč, ki je potrebna za delovanje, in da se 
upošteva sezonska uporaba radijskih frekvenc za radiodifuzno storitev, objavljena v skladu s 
pravilnikom. (WRC-07) 
5.155B Radiofrekvenčni pas 21 870–21 924 kHz se uporablja za fiksno storitev za zagotavljanje 
storitev, povezanih z varnim letenjem zrakoplovov. 
5.156A Uporaba radiofrekvenčnega pasu 23 200–23 350 kHz za fiksno storitev je omejena na 
zagotavljanje storitev, povezanih z varnim letenjem zrakoplovov. 
5.157 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 23 350–24 000 kHz za pomorsko mobilno storitev je 
omejena na medladijsko telegrafijo. 
5.161B Alternativna razporeditev: radiofrekvenčni pas 42–42.5 MHz je razporejen za fiksno in 
mobilno storitev na primarni osnovi v teh državah: Albanija, Nemčija, Armenija, Avstrija, 
Belorusija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Ciper, Vatikan, Hrvaška, Danska, Španija, 
Estonija, Finska, Francija, Grčija, Madžarska, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Moldavija, Monako, 
Črna gora, Norveška, Uzbekistan, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Kirgizistan, Slovaška, 
Češka republika, Romunija, Združeno kraljestvo, San Marino, Slovenija, Švedska, Švica, Turčija 
in Ukrajina. 
5.162A Dodatna razporeditev: Nemčija, Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Kitajska, 
Vatikan, Danska, Španija, Estonija, Ruska federacija, Finska, Francija, Irska, Islandija, Italija, 
Latvija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, 
Monako, Črna gora, Norveška, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Češka republika, Velika 
Britanija, Srbija, Slovenija, Švedska in Švica dobijo radiofrekvenčni pas 46–68 MHz tudi za 
radiolokacijsko storitev na sekundarni osnovi. Uporaba je omejena na delovanje radarjev – 
merilnikov profila vetra v skladu z resolucijo 217 (WRC-97). (WRC-12) 
5.164 Dodatna razporeditev: Albanija, Alžirija, Nemčija, Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, 
Bocvana, Bolgarija, Slonokoščena obala, Danska, Španija, Estonija, Finska, Francija, Gabon, 
Grčija, Irska, Izrael, Italija, Jordanija, Libanon, Libija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, 
Madagaskar, Mali, Malta, Maroko, Mavretanija, Monako, Črna gora, Nigerija, Norveška, 
Nizozemska, Poljska, Sirska arabska republika, Slovaška, Češka republika, Romunija, 
Združeno kraljestvo, Srbija, Slovenija, Švedska, Švica, Svazi, Čad, Togo, Tunizija in Turčija 
dobijo radiofrekvenčni pas 47–68 MHz, Južna Afrika radiofrekvenčni pas 47–50 MHz in Latvija 
radiofrekvenčni pas 48,5–56,5 MHz, tudi za kopensko mobilno storitev na primarni osnovi. 
Vendar postaje kopenske mobilne storitve v navedenih državah v nobenem od radiofrekvenčnih 
pasov iz te opombe ne smejo povzročati škodljivega motenja obstoječim ali načrtovanim 
radiodifuznim postajam držav, ki niso navedene v povezavi z radiofrekvenčnim pasom, oziroma 
zahtevati zaščite pred njim. (WRC-12) 
5.180 Radijska frekvenca 75 MHz je dodeljena označevalnim radijskim svetilnikom. Uprave naj 
ne dodeljujejo radijskih frekvenc v bližini dežurnega radiofrekvenčnega pasu postajam drugih 
storitev, ki bi zaradi svoje moči ali geografskega položaja lahko škodljivo motile ali drugače 
omejevale označevalne radijske svetilnike. Treba si je močno prizadevati za nadaljnje 
izboljšanje lastnosti sprejemnikov na zrakoplovih in za omejevanje moči oddajnih postaj v bližini 
meja 74,8 MHz in 75,2 MHz. 
5.197A Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 108–117,975 MHz je razporejen za 
zrakoplovno mobilno (R) storitev na primarni osnovi, omejeno na sisteme, ki delujejo v skladu s 
sprejetimi mednarodnimi zrakoplovnimi standardi. Taka uporaba mora biti v skladu z resolucijo 
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413 (Rev. WRC-07). Zrakoplovne mobilne (R) storitve v pasu 108–112 MHz so omejene na 
sisteme, sestavljene iz talnih oddajnikov in pripadajočih sprejemnikov za zagotavljanje 
navigacijskih informacij kot podpore zračnih navigacijskih funkcij v zvezi s sprejetimi 
mednarodnimi zrakoplovnimi standardi. (WRC-07) 
5.200 V radiofrekvenčnem pasu 117,975–136 MHz je radijska frekvenca 121,5 MHz frekvenca v 
nuji v zrakoplovni storitvi in, kjer je to potrebno, je radijska frekvenca 123,1 MHz pomožna 
frekvenca za zrakoplovno storitev. Mobilne postaje v pomorski mobilni storitvi smejo v nuji in v 
varnostne namene komunicirati na teh radijskih frekvencah pod pogoji, ki so določeni v 
31. členu, s postajami zrakoplovne mobilne storitve. (WRC-07) 
5.208 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 137–138 MHz za mobilno satelitsko storitev je treba 
usklajevati na podlagi št. 9.11A. (WRC-97) 
5.208A Pri dodeljevanju radijskih frekvenc vesoljskim postajam v mobilni satelitski storitvi v 
radiofrekvenčnih pasovih 137–138 MHz, 387–390 MHz in 400,15–401 MHz morajo uprave 
izvesti vse ustrezne ukrepe za zaščito radioastronomske storitve v radiofrekvenčnih pasovih 
150,05–153 MHz, 322–328,6 MHz, 406,1–410 MHz in 608–614 MHz pred škodljivim motenjem 
neželenega oddajanja. Pragi motenja, ki je škodljivo za radioastronomsko storitev, so navedeni 
v veljavnem priporočilu ITU-R. (WRC-07) 
5.208B V radiofrekvenčnih pasovih: 137–138 MHz, 387-390 MHz, 400,15–401 MHz, 1 452–
1 492 MHz, 1 525–1 610 MHz, 1 613,8–1 626,5 MHz, 2 655–2 690 MHz, 21,4–22,0 GHz veljajo 
določbe Resolucije 739 (Rev.WRC-07). (WRC-07) 
5.209 Uporaba radiofrekvenčnih pasov 137–138 MHz, 148–150,05 MHz, 399,9–400,05 MHz, 
400,15–401 MHz, 454–456 MHz in 459–460 MHz za mobilno satelitsko storitev je omejena na 
negeostacionarne satelitske sisteme. (WRC-97) 
5.211 Dodatna razporeditev: v državah Nemčija, Savdska Arabija, Avstrija, Bahrajn, Belgija, 
Danska, Združeni arabski emirati, Španija, Finska, Grčija, Irska, Izrael, Kenija, Kuvajt, Nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija, Libanon, Lihtenštajn, Luksemburg, Mali, Malta, Črna gora, 
Norveška, Nizozemska, Katar, Slovaška, Združeno kraljestvo, Srbija, Slovenija, Somalija, 
Švedska, Švica, Tanzanija, Tunizija in Turčija je pas 138–144 MHz razporejen tudi za pomorsko 
mobilno in kopensko mobilno storitev na primarni osnovi. (WRC-12) 
5.218 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 148–149,9 MHz je razporejen tudi za storitev 
za vesoljsko obratovanje (Zemlja–vesolje) na primarni osnovi v skladu z dogovorom, doseženim 
na podlagi št. 9.21. Pasovna širina posamičnega oddajanja ne sme presegati ± 25 kHz. 
5.219 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 148–149,9 MHz za mobilno satelitsko storitev je treba 
usklajevati na podlagi št. 9.11A. Mobilna satelitska storitev ne sme ovirati razvoja in uporabe 
fiksne in mobilne storitve ter storitve za vesoljsko obratovanje v radiofrekvenčnem pasu 148–
149,9 MHz. 
5.220 Uporabo radiofrekvenčnih območij 149,9–150,05 MHz in 399,9–400,05 MHz za mobilno 
satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. Mobilna satelitska storitev ne sme 
ovirati razvoja in uporabe radionavigacijske satelitske storitve v radiofrekvenčnih pasovih 
149,9–150,05 MHz in 399,9–400,05 MHz. 
5.221 Postaje mobilne satelitske storitve v radiofrekvenčnem pasu 148–149,9 MHz ne smejo 
povzročati škodljivega motenja ali zahtevati zaščite pred postajami v fiksni ali mobilni storitvi, ki 
delujejo v skladu s preglednico razporeditve frekvenc v teh državah: Albanija, Alžirija, Nemčija, 
Savdska Arabija, Avstralija, Avstrija, Bahrajn, Bangladeš, Barbados, Belorusija, Belgija, Benin, 
Bosna in Hercegovina, Bocvana, Država Brunej, Bolgarija, Kamerun, Kitajska, Ciper, Kongo, 
Republika Koreja, Slonokoščena obala, Hrvaška, Kuba, Danska, Džibuti, Egipt, Združeni 
arabski emirati, Eritreja, Španija, Estonija, Etiopija, Ruska federacija, Finska, Francija, Gabon, 
Gana, Grčija, Gvineja, Gvineja Bissau, Madžarska, Indija, Islamska republika Iran, Irska, 
Islandija, Izrael, Italija, Jamajka, Japonska, Jordanija, Kazahstan, Kenija, Kuvajt, Nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija, Lesoto, Latvija, Libanon, Libija, Lihtenštajn, Litva, 
Luksemburg, Malezija, Mali, Malta, Mavretanija, Moldavija, Mongolija, Črna gora, Mozambik, 
Namibija, Norveška, Nova Zelandija, Oman, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Panama, Papua 
Nova Gvineja, Paragvaj, Nizozemska, Filipini, Poljska, Portugalska, Katar, Sirska arabska 
republika, Kirgizistan, Demokratična ljudska republika Koreja, Slovaška, Romunija, Združeno 
kraljestvo, Senegal, Srbija, Sierra Leone, Singapur, Slovenija, Šrilanka, Južna Afrika, Švedska, 
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Švica, Svazi, Tanzanija, Čad, Tajska, Togo, Tonga, Trinidad in Tobago, Tunizija, Turčija, 
Ukrajina, Vietnam, Jemen, Zambija in Zimbabve. (WRC-12) 
5.222 Oddajanje radionavigacijske satelitske storitve v radiofrekvenčnih pasovih 149,9–
150,05 MHz in 399,9–400,05 MHz smejo uporabljati tudi sprejemne zemeljske postaje za 
storitve vesoljskih raziskav. 
5.223 Ker lahko uporaba radiofrekvenčnega pasu 149,9–150,05 MHz za fiksno in mobilno 
storitev škodljivo moti radionavigacijsko satelitsko storitev, naj uprave ne dovolijo take uporabe 
pri izvajanju št. 4.4. 
5.224A Uporaba radiofrekvenčnih pasov 149,9–150,05 MHz in 399,9–400,05 MHz za mobilno 
satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) je do 1. januarja 2015 omejena na kopensko mobilno 
satelitsko storitev (Zemlja–vesolje). (WRC-97) 
5.224B Razporeditev radiofrekvenčnih pasov 149,9–150,05 MHz in 399,9–400,05 MHz za 
radionavigacijsko satelitsko storitev velja do 1. januarja 2015. (WRC-97) 
5.226 Radijska frekvenca 156,8 MHz je mednarodna frekvenca za klice v sili, v varnostne 
namene in klicna frekvenca za pomorsko mobilno VHF-radiotelefonsko storitev. Pogoji za 
uporabo te radijske frekvence in pasu 156,7625–156,8375 MHz so navedeni v 31. členu in 
dodatku 18.  
Frekvenca 156,525 MHz je frekvenca za klice v sili, v varnostne namene in za klicanje v 
pomorski mobilni VHF-radiotelefoniji z uporabo digitalnega selektivnega klica (DSC). Pogoji za 
uporabo te radijske frekvence in pasu 156,4875–156,5625 MHz so navedeni v 31. in 52. členu 
ter dodatku 18. 
V radiofrekvenčnih 156–156,4875 MHz, 156,5625–156,7625 MHz, 156,8375–157,45 MHz, 
160,6–160,975 MHz in 161,475–162,05 MHz mora vsaka uprava dati prednost pomorski 
mobilni storitvi le na tistih radijskih frekvencah, ki jih je uprava dodelila postajam pomorske 
mobilne storitve (glej 31. in 52. člen ter dodatek 18).  
Izogibati se je treba vsakršni uporabi radijskih frekvenc v teh radiofrekvenčnih pasovih za 
postaje, namenjene drugim storitvam, za katere so bili ti pasovi razporejeni, na območjih, na 
katerih bi ta uporaba lahko povzročila škodljivo motenje pomorski mobilni VHF-
radiokomunikacijski storitvi.  
Vendar pa se smejo radijski frekvenci 156,8 MHz in 156.525 MHz ter radiofrekvenčni pasovi, v 
katerih ima prednost pomorska mobilna storitev, uporabljati za radiokomunikacijo na kopenskih 
vodnih poteh v skladu z dogovorom med zainteresiranimi in prizadetimi upravami ter ob 
upoštevanju veljavne uporabe radijskih frekvenc in obstoječih sporazumov. (WRC-07) 
5.227 Dodatna razporeditev: pasova 156.4875–156.5125 MHz in 156.5375–156.5625 MHz 
sta razporejena tudi za fiksno in kopensko mobilno storitev na primarni osnovi. Uporaba teh 
pasov za fiksne in kopenske mobilne storitve ne sme povzročati škodljivega motenja niti ne sme 
zahtevati zaščite pred pomorskimi mobilnimi VHF-radiokomunikacijskimi storitvami. (WRC-07) 
5.228 Uporaba radiofrekvenčnih pasov za mobilno-satelitsko storitev (Zemlja-vesolje) je 
omejena na sprejem razpršeno oddajanih sporočil na dolge razdalje v samodejnem 
identifikacijskem sistemu (AIS) (Sporočilo 27, glej najnovejšo različico Priporočila ITU-R 
M.1371). Razen za AIS-oddajanje moči v teh pasovih za pomorske mobilne komunikacijske 
sisteme ne smejo preseči 1 W. 
5.228A Postaje na letalih lahko uporabljajo radiofrekvenčna pasova 161.9625–161.9875 MHz 
in 162.0125–162.0375 MHz za iskalne in reševalne dejavnosti ter druge komunikacije, 
povezane z varnostjo. 
5.228B Fiksne in kopenske mobilne storitve v radiofrekvenčnih pasovih 161.9625–161.9875 
MHz in 162.0125–162.0375 MHz ne smejo povzročati škodljivega motenja pomorski mobilni 
storitvi niti zahtevati zaščite pred njo. 
5.228F Uporaba radiofrekvenčnih pasov 161.9625–161.9875 MHz in 162.0125–162.0375 MHz 
za mobilno-satelitsko storitev (Zemlja-vesolje) je omejena na sprejem signalov v samodejnem 
identifikacijskem sistemu postaj, ki delujejo v pomorsko-mobilni storitvi. 
5.254 Radiofrekvenčna pasova 235–322 MHz in 335,4–399,9 MHz se smeta uporabljati za 
mobilno satelitsko storitev v skladu z dogovorom, doseženim na podlagi št. 9.21, pod pogojem, 
da postaje v tej storitvi ne povzročajo škodljivega motenja tistim postajam drugih storitev, ki 
delujejo ali katerih delovanje je načrtovano v skladu s preglednico razporeditve frekvenčnih 
pasov, razen za dodatne razporeditve iz opombe 5.256A. (WRC-03) 
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5.255 Radiofrekvenčna pasova 312–315 MHz (Zemlja–vesolje) in 387–390 MHz (vesolje–
Zemlja) v mobilni satelitski storitvi smejo uporabljati tudi negeostacionarni satelitski sistemi. 
Takšno uporabo je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. 
5.256 Radijska frekvenca 243 MHz je frekvenca v tem radiofrekvenčnem pasu, ki jo uporabljajo 
mobilne reševalne postaje in naprave, namenjene za reševanje. (WRC-07) 
5.257 Radiofrekvenčni pas 267–272 MHz smejo uprave v svojih državah uporabljati za 
vesoljsko telemetrijo na primarni osnovi v skladu z dogovorom, doseženim na podlagi št. 9.21. 
5.258 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 328,6–335,4 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko 
storitev je omejena na instrumentne pristajalnih sistemov (angl. Instrumental Landing Systems) 
(strmina prileta). 
5.260 Ker lahko uporaba radiofrekvenčnega pasu 399,9–400,05 MHz za fiksno in mobilno 
storitev povzroča škodljivo motenje radionavigacijski satelitski storitvi, naj uprave ne dovolijo 
take uporabe pri izvajanju št. 4.4. 
5.261 Oddajanje mora biti omejeno na pas ± 25 kHz okoli standardne frekvence 400,1 MHz. 
5.263 Radiofrekvenčni pas 400,15–401 MHz je razporejen tudi za storitev vesoljskih raziskav v 
smeri vesolje–vesolje za komuniciranje med vesoljskimi vozili s posadko. Pri tej uporabi se 
storitev vesoljskih raziskav ne šteje za varnostno storitev. 
5.264 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 400,15–401 MHz za mobilno satelitsko storitev je treba 
usklajevati na podlagi št. 9.11A. Omejitev gostote pretoka moči, ki je navedena v aneksu 1 
dodatka 5, je v veljavi, dokler je pristojna svetovna radiokomunikacijska konferenca ne 
spremeni. 
5.266 Uporaba radiofrekvenčnega območja 406–406,1 MHz za mobilno satelitsko storitev je 
omejena na satelitske radijske svetilnike z nizko oddajno močjo za določanje položaja v nuji 
(glej tudi 31. člen). (WRC-07) 
5.267 Vsako oddajanje, ki bi lahko povzročalo škodljivo motenje dovoljeni uporabi v 
radiofrekvenčnem pasu 406–406,1 MHz, je prepovedano. 
5.268 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 410–420 MHz za storitev vesoljskih raziskav je 
omejena na komunije vesoljskega plovila s posadko, ki kroži znotraj 5 km. Gostota pretoka moči 
na površju Zemlje, ki jo povzroča oddajanje zunaj vozil, ne sme presegati –153 dB(W/m2) za 0° 
≤δ≤ 5°, –153 + 0,077 (δ – 5) dB(W/m2) za 5° ≤δ≤ 70° in –148 dB(W/m2) za 70° ≤δ≤ 90°, pri 
čemer δ pomeni vpadni kot radiofrekvenčnega vala, referenčna pasovna širina pa je 4 kHz. Št. 
4.10 se ne nanaša na dejavnosti zunaj vozila. Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–vesolje) v 
tem frekvenčnem pasu ne sme zahtevati zaščite pred postajami fiksne in mobilne storitve niti 
omejevati njihove uporabe in razvoja. (WRC-97) 
5.275 Dodatna razporeditev: Hrvaška, Estonija, Finska, Libijska arabska džamahirija, Nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija, Srbija, Črna gora in Slovenija dobijo tudi radiofrekvenčna 
pasova 430–432 MHz in 438–440 MHz za fiksno in mobilno storitev, razen zrakoplovne mobilne 
storitve, na primarni osnovi. (WRC-07) 
5.279A Uporaba tega radiofrekvenčnega pasu za zaznavala (senzorje) v storitvi satelitskega 
raziskovanja Zemlje (EESS) (aktivno) mora biti v skladu s priporočilom ITU-R SA.1260-1. EESS 
(aktivno) v radiofrekvenčnem pasu 432–438 MHz dodatno ne sme povzročati škodljivega 
motenja zrakoplovni radionavigacijski storitvi na Kitajskem. 
Določba te opombe nikakor ne zmanjšuje obveznosti EESS (aktivno), da obratuje na 
sekundarni osnovi v skladu s št. 5.29 in 5.30. (WRC-03) 
5.280 V Nemčiji, Avstriji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Nekdanji jugoslovanski republiki 
Makedoniji, Lihtenštajnu, Črni gori, na Portugalskem, v Srbiji, Sloveniji in Švici je 
radiofrekvenčni pas 433,05–434,79 MHz (centralna frekvenca je 433,92 MHz) namenjen 
industrijski, znanstveni in medicinski (ISM) uporabi. Radiokomunikacijske storitve teh držav, ki 
obratujejo v tem radiofrekvenčnem pasu, morajo sprejeti škodljivo motenje, ki ga utegne 
povzročiti ta uporaba. Za opremo ISM, ki deluje v tem radiofrekvenčnem pasu, veljajo določbe 
št. 15.13. (WRC-07) 
5.282 Radiofrekvenčni pasovi 435–438 MHz, 1260–1270 MHz, 2400–2450 MHz, 3400–
3410 MHz (samo v območjih 2 in 3) in 5650–5670 MHz se smejo uporabljati za radioamatersko 
satelitsko storitev pod pogojem, da ne povzroča škodljivega motenja drugim storitvam, ki 
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delujejo v skladu s preglednico (glej št. 5.43). Uprave, ki dovolijo tako uporabo, morajo 
zagotoviti, da bo vsako škodljivo motenje, ki bi ga povzročalo oddajanje postaje radioamaterske 
satelitske storitve, takoj odstranjeno v skladu z določbami št. 25.11. Uporaba radiofrekvenčnih 
pasov 1260–1270 MHz in 5650–5670 MHz za radioamaterske satelitske storitve je omejena na 
smer Zemlja–vesolje. 
5.286 Radiofrekvenčni pas 449,75–450,25 MHz se sme uporabljati za storitev za vesoljsko 
obratovanje (Zemlja–vesolje) in storitev vesoljskih raziskav (Zemlja–vesolje) v skladu z 
dogovorom, sklenjenim na podlagi št. 9.21. 
5.286A Uporabo radiofrekvenčnih pasov 454–456 MHz in 459–460 MHz za mobilno satelitsko 
storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. (WRC-97) 
5.286AA Pas 450–470 MHz je določen, da ga uprave po želji uporabijo za mednarodne mobilne 
telekomunikacije (IMT). Glej resolucijo 224 (Rev.WRC-07). Ta določitev ne izključuje uporabe 
katerih koli drugih storitev, za katere je pas razporejen, in ne daje prednosti iz pravilnika. 
5.287 Pri pomorski mobilni storitvi smejo palubne komunikacijske postaje uporabljati radijske 
frekvence 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz in 
467,575 MHz. Če je potrebno, se smejo za palubne komunikacije uporabiti naprave s kanalskim 
razmikom 12,5 kHz na dodatnih radijskih frekvencah 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 
in 467,5625 MHz. Uporaba teh radijskih frekvenc v teritorialnih vodah je lahko odvisna od 
domačih predpisov pristojne uprave. Tehnične karakteristike uporabljene opreme morajo biti v 
skladu s karakteristikami, ki so podrobno določene v priporočilu ITU-R M.1174-2. (WRC-07) 
5.289 Radiofrekvenčna pasova 460–470 MHz in 1690–1710 MHz za oddajanje vesolje–Zemlja 
se smeta uporabiti tudi za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje, razen za meteorološke 
satelitske storitve, pod pogojem, da se ne povzroča škodljivo motenje postajam, ki delujejo v 
skladu s preglednico. 
5.306 Dodatna razporeditev: območje 1, razen afriškega radiodifuznega območja (glej št. 5.10 
do 5.13), in območje 3 dobita radiofrekvenčni pas 608–614 MHz tudi za radioastronomsko 
storitev na sekundarni osnovi. 
5.311A Za frekvenčni pas 620–790 MHz glej tudi resolucijo 549 (WRC-07). 
5.312A V območju 1 je za uporabo mobilne razen zrakoplovne mobilne storitve v 
radiofrekvenčnem pasu 694 – 790 MHz treba upoštevati določbe Resolucije 232 (WRC-12). 
Glej tudi Resolucijo 224 (Rev.WRC-12). 
5.316B V območju 1 razporeditev mobilne storitve, razen zrakoplovne mobilne storitve, na 
primarni osnovi v radiofrekvenčnem pasu 790–862 MHz začne veljati 17. junija 2015 in se sme 
uporabljati v skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi št. 9.21, z upoštevanjem zrakoplovne 
radionavigacijske storitve v državah, naštetih pod 5.312. Za države podpisnice sporazuma 
GE06 velja, da je uporaba postaj v mobilni storitvi ustrezno dovoljena po uspešni izvedbi 
postopkov v zvezi s tem sporazumom. Resoluciji 224 (Rev.WRC-12) in 749 (Rev.WRC-12) sta 
v veljavi. (WRC-12) 
5.317A Deli pasov 698–960 Hz v območju 2 in 790–960 MHz v območjih 1 in 3 so razporejeni 
za mobilne storitve na primarni osnovi ter jih uprave, ki to želijo, lahko uporabijo za mednarodne 
mobilne telekomunikacije (IMT). Glej ustrezne določbe Resolucij 224 (Rev.WRC-12) in 749 
(Rev.WRC-12). To določilo ne izključuje uporabe teh radiofrekvenčnih pasov za katere koli 
druge storitve, za katere so ti radiofrekvenčni pasovi razporejeni, in ne daje prednosti iz 
pravilnika. (WRC-12) 
5.327A Uporaba pasu 960–1164 MHz za zrakoplovne mobilne (R) storitve je omejena na 
sisteme, ki delujejo v skladu s sprejetimi mednarodnimi zrakoplovnimi standardi. Taka uporaba 
mora biti v skladu resolucijo 417 (Rev. WRC-127). (WRC-07) 
5.328 Uporaba frekvenčnega pasu 960–1215 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev je 
na svetovni ravni rezervirana za delovanje in razvoj elektronskih pripomočkov na zrakoplovih za 
zračno navigacijo in z njimi neposredno povezanih zmogljivosti na tleh. (WRC-2000) 
5.328A Postaje v radionavigacijski satelitski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 1164–1215 MHz 
morajo delovati v skladu z določbami resolucije 609 (Rev.WRC-07) in ne smejo zahtevati 



Uradni list Republike Slovenije Št. 69 / 23. 8. 2013 / Stran 8175  

 56 

zaščite pred postajami v zrakoplovni radionavigacijski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 960–
1215 MHz. Določbe št. 5.43A ne veljajo. Veljajo določbe št. 21.18. (WRC-07) 
5.328B Za uporabo radiofrekvenčnih pasov 1164–1300 MHz, 1559–1610 MHz in 5010–
5030 MHz za sisteme in omrežja v radionavigacijski satelitski storitvi, za katere bo po 
1. januarju 2005 urad prejel ustrezno popolno koordinacijsko ali notifikacijsko informacijo, se 
uporabljajo določbe št. 9.12, 9.12A in 9.13. Veljajo določbe resolucije 610 (WRC-03); 
vendar pri sistemih in mrežah v radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–vesolje) velja 
resolucija 610 (WRC-03) samo za oddajne vesoljske postaje. V zvezi s 5.329A, za sisteme in 
mreže v radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–vesolje) v pasovih 1215–1300 MHz in 1559–
1610 MHz, se določbe 9.7, 9.12, 9.12A in 9.13 nanašajo samo na druge sisteme in mreže v 
radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–vesolje). (WRC-07) 
5.329 Radionavigacijska satelitska storitev v radiofrekvenčnem pasu 1215–1300 MHz se sme 
uporabljati pod pogojem, da se ne povzroča škodljivo motenje radionavigacijski storitvi, 
odobreni na podlagi št. 5.331, in ne zahteva njena zaščita pred škodljivim motenjem. Prav tako 
se radionavigacijska satelitska storitev v radiofrekvenčnem pasu 1215–1300 MHz sme 
uporabljati pod pogojem, da se ne povzroča škodljivo motenje radiolokacijski storitvi. Določbe 
št. 5.43 ne veljajo za radiolokacijsko storitev. Veljajo določbe resolucije 608 (WRC-03).  
(WRC-03) 
5.329A Uporaba sistemov v radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–vesolje), ki delujejo v 
radiofrekvenčnih pasovih 1215–1300 MHz in 1559–1610 MHz, ni namenjena za izvajanje 
varnostne storitve in ne sme nalagati dodatnih omejitev sistemom v radionavigacijski satelitski 
storitvi (vesolje–Zemlja) ali drugim storitvam, ki delujejo v skladu s preglednico razporeditve 
radiofrekvenčnih pasov. (WRC-07) 
5.331 Dodatna razporeditev: Alžirija, Nemčija, Savdska Arabija, Avstralija, Avstrija, Bahrajn, 
Belorusija, Belgija, Benin, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, 
Kitajska, Republika Koreja, Hrvaška, Danska, Egipt, Združeni arabski emirati, Estonija, Ruska 
federacija, Finska, Francija, Gana, Grčija, Gvineja, Ekvatorialna Gvineja, Madžarska, Indija, 
Indonezija, Islamska republika Iran, Irak, Irska, Izrael, Jordanija, Kenija, Kuvajt, Nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija, Lesoto, Latvija, Libanon, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, 
Madagaskar, Mali, Mavretanija, Črna gora, Nigerija, Norveška, Oman, Pakistan, Nizozemska, 
Poljska, Portugalska, Katar, Sirska arabska republika, Demokratična ljudska republika Koreja, 
Slovaška, Združeno kraljestvo, Srbija, Slovenija, Somalija, Sudan, Južni Sudan, Šrilanka, Južna 
Afrika, Švedska, Švica, Tajska, Togo, Turčija, Venezuela in Vietnam dobijo radiofrekvenčni pas 
1215–1300 MHz tudi za radionavigacijsko storitev na primarni osnovi. Kanada in ZDA dobita 
radiofrekvenčni pas 1240–1300 MHz tudi za radionavigacijsko storitev, uporaba le-te pa je 
omejena na zrakoplovno radionavigacijsko storitev. (WRC-12) 
5.332 V radiofrekvenčnem pasu 1215–1260 MHz vesoljska aktivna zaznavala v storitvi 
satelitskega raziskovanja Zemlje in storitvi vesoljskih raziskav ne smejo povzročati škodljivega 
motenja radiolokacijski storitvi, radionavigacijsko-satelitski storitvi ali drugim storitvam, za katere 
je radiofrekvenčni pas razporejen na primarni osnovi, niti zahtevati zaščite pred škodljivim 
motenjem navedenih storitev ali jim kako drugače nalagati omejitev pri uporabi in razvoju. 
(WRC-2000) 
5.335A V radiofrekvenčnem pasu 1260–1300 MHz vesoljska aktivna zaznavala v storitvi 
satelitskega raziskovanja Zemlje in storitvi vesoljskih raziskav ne smejo povzročati škodljivega 
motenja radiolokacijski storitvi ali drugim storitvam, za katere je radiofrekvenčni pas v opombah 
razporejen na primarni osnovi, niti zahtevati zaščite pred škodljivim motenjem navedenih 
storitev ali jim kako drugače nalagati omejitev pri uporabi in razvoju. (WRC-2000) 
5.337 Uporaba radiofrekvenčnih pasov 1300–1350 MHz, 2700–2900 MHz in 9000–9200 MHz 
za zrakoplovno radionavigacijsko storitev je omejena na radarske postaje na tleh in na 
pripadajoče transponderje na zrakoplovih, ki oddajajo le na radijskih frekvencah v teh 
radiofrekvenčnih pasovih in le, kadar jih sprožijo radarji, ki delujejo v istem radiofrekvenčnem 
pasu. 
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5.337A Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1300–1350 MHz za zemeljske postaje v 
radionavigacijski satelitski storitvi ne sme povzročati škodljivega motenja zrakoplovni 
radionavigacijski storitvi niti omejevati njenega delovanja in razvoja. (WRC-2000) 
5.338A V pasovih 1350–1400 MHz, 1427–1452 MHz, 22,55–23,55 GHz, 30–31,3 GHz, 49,7–
50,2 GHz, 50,4–50,9 GHz, 51,4–52,6 GHz, 81-86 GHz in 92-94 GHz velja Resolucija 750 
(Rev.WRC-12). (WRC-12) 
5.339 Radiofrekvenčni pasovi 1370–1400 MHz, 2640–2655 MHz, 4950–4990 MHz in 15,20–
15,35 GHz so razporejeni tudi za storitev vesoljskih raziskav (pasivno) in za storitev satelitskega 
raziskovanja Zemlje (pasivno) na sekundarni osnovi. 
5.340 Prepovedano je vsako oddajanje v teh radiofrekvenčnih pasovih: 1400–1427 MHz, 2690–
2700 MHz razen tistih, predvidenih s št. 5.422, 10,68–10,7 GHz razen tistih, predvidenih s št. 
5.483, 15,35–15,4 GHz razen tistih, predvidenih s št. 5.511, 23,6–24 GHz, 31,3–31,5 GHz, 
31,5–31,8 GHz v območju 2, 48,94–49,04 GHz s postaj v zraku, 50,2–50,4 GHz4, 52,6–
54,25 GHz, 86–92 GHz, 100–102 GHz, 109,5–111,8 GHz, 114,25–116 GHz, 148,5–151,5 GHz, 
164–167 GHz, 182–185 GHz, 190–191,8 GHz, 200–209 GHz, 226–231,5 GHz in 250–252GHz. 
(WRC-03) 
5.341 V radiofrekvenčnih pasovih 1400–1727 MHz, 101–120 GHz in 197–220 GHz nekatere 
države izvajajo pasivne raziskave po programu iskanja namernega oddajanja zunajzemeljskega 
izvora. 
5.345 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1452–1492 MHz za radiodifuzno satelitsko storitev in 
radiodifuzno storitev je omejena na digitalno avdiooddajanje in mora upoštevati določbe 
resolucije 528. (WARC-92) 
5.348 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 1518–1525 MHz za mobilno satelitsko storitev je treba 
usklajevati na podlagi št. 9.11A. V radiofrekvenčnem pasu 1518–1525 MHz postaje v mobilni 
satelitski storitvi ne morejo zahtevati zaščite pred postajami v fiksni storitvi. Določba 5.43A se 
ne uporablja. (WRC-03) 
5.351 Radiofrekvenčni pasovi 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1626,5–1645,5 MHz in 
1646,5–1660,5 MHz se v nobeni storitvi ne smejo uporabljati za dovodne povezave. V izrednih 
razmerah pa sme uprava pooblastiti zemeljsko postajo v kateri koli mobilni satelitski storitvi, ki je 
postavljena na določeni fiksni točki, da komunicira prek vesoljskih postaj na teh radijskih 
frekvencah. 
5.351A Za uporabo radiofrekvenčnih pasov 1518–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1610–
1626,5 MHz, 1626,5–1645,5 MHz, 1646,5–1660,5 MHz, 1668–1675 MHz, 1980–2010 MHz, 
2170–2200 MHz, 2483,5–2500 MHz, 2500–2520 MHz in 2670–2690 MHz za mobilno satelitsko 
storitev glej resoluciji 212 (Rev.WRC-07) in 225 (Rev.WRC-07). (WRC-07) 
5.353A Pri uporabi postopkov iz II. poglavja 9. člena za mobilno satelitsko storitev v 
radiofrekvenčnih pasovih 1530–1544 MHz in 1626,5–1645,5 MHz mora imeti prednost 
prilagoditev radiofrekvenčnega spektra nujnostnim in varnostnim komunikacijam v globalnem 
nujnostnem in varnostnem sistemu (GMDSS). Do pomorskih mobilnih satelitskih nujnostnih in 
varnostnih komunikacij morata biti zagotovljena prednostni dostop in njihova takojšna 
razpoložljivost glede na vse druge mobilne satelitske komunikacije, ki delujejo v omrežju. 
Mobilni satelitski sistemi ne smejo povzročati nesprejemljivega motenja nujnostnim in 
varnostnim komunikacijam v sistemu GMDSS niti zahtevati zaščite pred njimi. Upoštevati se 
mora prednost komunikacij, povezanih z varnostjo, v drugih mobilnih satelitskih storitvah. 
(Veljajo določbe resolucije 222 (WRC-2000).) (WRC-2000) 
5.354 Uporabo radiofrekvenčnih pasov 1525–1559 MHz in 1626,5–1660,5 MHz za mobilno 
satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. 
5.356 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1544–1545 MHz za mobilne satelitske storitve 
(vesolje–Zemlja) je omejena na nujnostne in varnostne komunikacije (glej 31. člen). 

                                                      
*5.340.1 Razporeditev radiofrekvenčnega pasu 50,2–50,4 GHz za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) in 
storitev vesoljskih raziskav (pasivno) ne sme po nepotrebnem ovirati uporabe sosednjih radiofrekvenčnih pasov za storitve na 
primarni osnovi.  
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5.357 Prenos signalov od prizemnih zrakoplovnih postaj neposredno do postaj v zrakoplovih ali 
med postajami v zrakoplovih v zrakoplovni mobilni (R) storitvi v radiofrekvenčnem pasu 1545–
1555 MHz je dovoljen tudi, kadar se tako razširjajo ali dopolnjujejo povezave satelit–zrakoplov. 
5.357A Pri uporabi postopkov iz II. poglavja 9. člena za mobilno satelitsko storitev v 
radiofrekvenčnih pasovih 1545–1555 MHz in 1646,5–1656,5 MHz mora imeti prednost 
prilagoditev radiofrekvenčnega spektra za zrakoplovno mobilno satelitsko (R) storitev, ki 
zagotavlja prenos sporočil s prednostjo 1 do 6 iz 44. člena. Ta zrakoplovna mobilna satelitska 
(R) storitev mora imeti prednostni dostop in biti takoj na razpolago, po potrebi s prežanjem, 
glede na vse druge mobilne satelitske komunikacije, ki delujejo v omrežju. Mobilni satelitski 
sistemi ne smejo povzročati nesprejemljivega motenja komunikacijam s prednostjo 1 do 6 iz 44. 
člena v zrakoplovni mobilni satelitski (R) storitvi niti zahtevati zaščite pred njimi. Upoštevati se 
mora prednost komunikacij, povezanih z varnostjo, v drugih mobilnih satelitskih storitvah. 
(Uporabljajo se določbe resolucije 222 (WRC-12).) (WRC-12) 
5.364 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 1610–1626,5 MHz za mobilno satelitsko storitev 
(Zemlja–vesolje) in za radiodeterminacijsko satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) je treba 
usklajevati na podlagi 9.11A. Mobilna zemeljska postaja, ki deluje v obeh storitvah v tem 
radiofrekvenčnem pasu, v tistem delu radiofrekvenčnega pasu, ki ga uporabljajo sistemi, 
delujoči v skladu z določbami št. 5.366 (za to se uporablja št. 4.10), ne sme povzročati 
temenske gostote moči ekvivalentnega izotropnega izvora, večje od –15 dB(W/4 kHz), razen če 
se pristojne uprave ne dogovorijo drugače. Srednja gostota moči ekvivalentnega izotropnega 
izvora zemeljske mobilne postaje v tistem delu radiofrekvenčnega pasu, v katerem taki sistemi 
ne delujejo, ne sme presegati –3 dB(W/4 kHz). Postaje v mobilni satelitski storitvi ne smejo 
zahtevati zaščite pred postajami v zrakoplovni radionavigacijski storitvi, niti pred postajami, ki 
delujejo v skladu z določbami št. 5.366, niti pred postajami v fiksni storitvi, ki delujejo v skladu z 
določbami št. 5.359. Uprave, ki so odgovorne za usklajevanje mobilnih satelitskih omrežij, se 
morajo dogovoriti za izvedljive postopke, da se zagotovi zaščita postaj, ki delujejo v skladu z 
določbami št. 5.366. 
5.365 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 1613,8–1626,5 MHz za mobilno satelitsko storitev 
(vesolje–Zemlja) je treba usklajevati glede na določbe št. 9.11A. 
5.366 Radiofrekvenčni pas 1610–1626,5 MHz je na svetovni ravni rezerviran za uporabo in 
razvoj elektronskih instrumentov za zračno navigacijo v zraku in z njimi povezanih naprav na 
tleh ali satelitih. Taka satelitska uporaba mora biti v skladu z dogovorom, ki je sklenjen na 
podlagi določb št. 9.21. 
5.367 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 1610–1626,5 MHz je v skladu z dogovorom, 
sklenjenim na podlagi št. 9.21, razporejen tudi za zrakoplovno mobilno satelitsko (R) storitev na 
primarni osnovi. 
5.368 Glede radiodeterminacijske satelitske in mobilne satelitske storitve se določbe št. 4.10 ne 
uporabljajo v radiofrekvenčnem pasu 1610–1626,5 MHz razen zrakoplovne radionavigacijske 
satelitske storitve. 
5.371 Dodatna razporeditev: v območju 1 je radiofrekvenčni pas 1610–1626,5 MHz (Zemlja –
vesolje) v skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi 9.21, razporejen tudi za 
radiodeterminacijsko satelitsko storitev na sekundarni osnovi. (WRC 12) 
5.372 Postaje v radiodeterminacijski satelitski in mobilni satelitski storitvi ne smejo povzročati 
škodljivega motenja postajam v radioastronomski storitvi, ki uporabljajo radiofrekvenčni pas 
1610,6–1613,8 MHz. (Uporablja se št. 29.13.) 
5.374 Mobilne zemeljske postaje v mobilni satelitski storitvi, ki delujejo v radiofrekvenčnih 
pasovih 1613,5–1634,5 MHz in 1656,5–1660 MHz, ne smejo povzročati škodljivega motenja 
postajam v fiksni storitvi, ki delujejo v državah, navedenih pod št. 5.359. (WRC-97) 
5.375 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1645,5–1646,5 MHz za mobilno satelitsko storitev 
(Zemlja–vesolje) in za medsatelitske povezave je omejena na nujnostne in varnostne 
komunikacije (glej 31. člen). 
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5.376 Prenos v radiofrekvenčnem pasu 1646,5–1656,5 MHz od postaj v zrakoplovih v 
zrakoplovni mobilni (R) storitvi neposredno do prizemnih zrakoplovnih postaj ali med postajami 
v zrakoplovih je prav tako dovoljen, kadar razširja ali dopolnjuje povezave zrakoplov–satelit. 
5.376A Mobilne zemeljske postaje, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 1660–1660,5 MHz, ne 
smejo povzročati škodljivega motenja postajam v radioastronomski storitvi. (WRC-97) 
5.379A Pozivamo uprave, naj zagotovijo vso mogočo zaščito za prihodnje raziskave v 
radioastronomiji v radiofrekvenčnem pasu 1660,5–1668,4 MHz, zlasti z odpravo prenosa 
signalov v smeri zrak–Zemlja pri meteorološki storitvi v radiofrekvenčnem pasu 1664,4–
1668,4 MHz, tako hitro, kolikor je le mogoče. 
5.379B Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1668–1675 MHz za mobilno satelitsko storitev se 
usklajuje na podlagi določb št. 9.11A. V pasu 1668–1668,4 MHz velja resolucija 904 (WRC-07). 
(WRC-07) 
5.379C Zaradi zaščite radioastronomske storitve v radiofrekvenčnem pasu 1668–1670 MHz 
vrednosti skupne gostote pretoka moči (pfd), ki ga povzročajo mobilne zemeljske postaje v 
omrežju mobilne satelitske storitve v tem radiofrekvenčnem pasu, ne smejo za več kakor 2 % v 
2000 sekundah preseči –181 dB(W/m2) v 10 MHz in –194 dB(W/m2) v vsakem 20 kHz na vsaki 
radioastronomski postaji, vpisani v Glavni mednarodni register radijskih frekvenc. (WRC-03) 
5.379D Za souporabo radiofrekvenčnega pasu 1668,4–1675 MHz za mobilno satelitsko storitev 
ter fiksno storitev in mobilno storitev se uporabljajo določbe resolucije 744 (Rev.WRC-07). 
(WRC-07) 
5.380A V radiofrekvenčnem pasu 1670–1675 MHz ne smejo postaje v mobilni satelitski storitvi 
niti škodljivo motiti niti ovirati razvoja obstoječih zemeljskih postaj v meteorološki satelitski 
storitvi, priglašeni pred 1. januarjem 2004. Nove dodelitve tem zemeljskim postajam v 
navedenem pasu ne smejo biti škodljivo motene zaradi postaj v mobilni satelitski storitvi. (WRC-
07) 
5.384A Radiofrekvenčni pasovi 1710–1885 MHz, 2300–2400 MHz in 2500–2690 MHz ali njihovi 
deli so določeni za uporabo v upravah, ki želijo izvajati mednarodne mobilne telekomunikacije 
(International Mobile Telecommunications – IMT) v skladu z resolucijo 223 (Rev.WRC-07). Ta 
določitev ne izključuje uporabe teh pasov za storitve, za katere so razporejeni, in ne podeljuje 
prednosti v pravilniku. (WRC-07). 
5.385 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 1718,8–1722,2 MHz je razporejen tudi za 
radioastronomsko storitev na sekundarni osnovi, in sicer za opazovanje spektralnih črt. 
5.388 Radiofrekvenčna pasova 1885–2025 MHz in 2110–2200 MHz sta na svetovni ravni 
namenjena upravam, ki želijo izvajati mednarodne mobilne telekomunikacije 2000 (angl. 
International Mobile Telecommunications – IMT-2000). To pa ne izključuje uporabe teh dveh 
radiofrekvenčnih pasov za druge storitve, za katere sta razporejena. Na voljo morata biti za 
IMT-2000 v skladu z resolucijo 212 (Rev. WRC-97). (Glej tudi resolucijo 223 (WRC-2000).) 
(WRC-2000). 
5.388A Radiofrekvenčni pasovi 1885–1980 MHz, 2010–2025 MHz in 2110–2170 MHz v 
območjih 1 in 3 ter radiofrekvenčna pasova 1885–1980 MHz in 2110–2160 MHz v območju 2 
lahko uporabljajo postaje visokoleteče aeronavtične ploščadi kot bazne postaje za izvajanje 
mednarodne mobilne telekomunikacije 2000 v skladu z resolucijo 221 (Rev.WRC-03). Uporaba 
teh radiofrekvenčnih pasov za IMT-2000, ki uporabljajo postaje visokoleteče aeronavtične 
ploščadi kot bazne postaje, ne izključuje, da teh radiofrekvenčnih pasov ne bi smela uporabljati 
katera koli postaja v storitvah, za katere so ti pasovi razporejeni, in ne podeljuje prednosti v 
pravilniku. (WRC-03) 
5.389A Uporabo radiofrekvenčnih pasov 1980–2010 MHz in 2170–2200 MHz za mobilno 
satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A in v skladu z določbami resolucije 716 
(Rev.WRC-2000). (WRC-07) 
5.391 Pri dodeljevanju radijskih frekvenc mobilni storitvi v radiofrekvenčnih pasovih 2025–
2110 MHz in 2200–2290 MHz uprave ne smejo uvajati mobilnih sistemov velike gostote, kakor 
je opisano v priporočilu ITU-R SA.1154, in morajo upoštevati to priporočilo pri uvajanju katerega 
koli drugega tipa mobilnega sistema. 
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5.392 Pozivamo uprave, naj uporabijo vse izvedljive ukrepe za zagotovitev, da v 
radiofrekvenčnih pasovih 2025–2110 MHz in 2200–2290 MHz prenos signalov v smeri vesolje–
vesolje med dvema ali več negeostacionarnimi sateliti v storitvah vesoljskih raziskav, 
vesoljskega obratovanja in satelitskega raziskovanja Zemlje ne bo omejeval prenosa signalov v 
smeri Zemlja–vesolje, vesolje–Zemlja in drugih prenosov v smeri vesolje–vesolje v teh storitvah 
in teh radiofrekvenčnih pasovih med geostacionarnimi in negeostacionarnimi sateliti. 
5.398 V zvezi z radiodeterminacijskimi satelitskimi storitvami v radiofrekvenčnem pasu 2483,5–
2500 MHz se ne uporabljajo določbe št. 4.10. 
5.402 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 2483,5–2500 MHz za mobilno satelitsko storitev in 
radiodeterminacijsko satelitsko storitev je treba uskladiti na podlagi št. 9.11A. Pozivamo uprave, 
naj uporabijo vse izvedljive ukrepe, da se radioastronomska storitev zaščiti pred škodljivim 
motenjem oddajanja v radiofrekvenčnem pasu 2483,5–2500 MHz, zlasti tistega, povzročenega 
s sevanjem drugih harmonskih frekvenc, ki bi vpadlo v radiofrekvenčni pas 4990–5000 MHz, 
razporejen na svetovni ravni za radioastronomsko storitev. 
5.410 Radiofrekvenčni pas 2500–2690 MHz se sme v območju 1 uporabljati za sisteme 
troposferskega sipanja (angl. tropospheric scatter systems) ob upoštevanju dogovora, 
doseženega na podlagi št. 9.21. Št. 9.21 se ne uporablja za povezave na podlagi 
troposferskega sipanja, če so v celoti zunaj območja 1. Uprave morajo uporabiti vse izvedljive 
ukrepe, da se prepreči razvoj novih sistemov troposferskega sipanja v tem pasu. Pri 
načrtovanju novih usmerjenih zvez na podlagi troposferskega sipanja v tem pasu se morajo 
uporabiti vse možnosti v izognitev usmerjanja anten pri teh zvezah proti položaju (orbiti) 
negeostacionarnih satelitov. (WRC-12) 
5.419 Pri uvajanju sistemov mobilne satelitske storitve v radiofrekvenčnem pasu 2670–
2690 MHz morajo uprave izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito satelitskih sistemov, ki so 
delovali v tem radiofrekvenčnem pasu pred 3. marcem 1992. Usklajevanje mobilnih satelitskih 
sistemov v tem radiofrekvenčnem pasu mora biti v skladu s št. 9.11A. (WRC-07) 
5.420 Radiofrekvenčni pas 2655–2670 MHz se sme uporabljati tudi za mobilno satelitsko 
storitev (Zemlja–vesolje), razen za zrakoplovno mobilno satelitsko storitev, za delovanje znotraj 
državnih meja ob upoštevanju dogovora, doseženega na podlagi št. 9.21. Uporablja se 
usklajevanje na podlagi št. 9.11A. (WRC-07) 
5.423 V radiofrekvenčnem pasu 2700–2900 MHz smejo talni radarji, ki se uporabljajo za 
meteorološke namene, delovati na enakopravni podlagi s postajami zrakoplovne 
radionavigacijske storitve. 
5.424A V radiofrekvenčnem pasu 2900–3100 MHz ne smejo postaje v radiolokacijski storitvi 
povzročati škodljivega motenja radarskim sistemom v radionavigacijski storitvi ali zahtevati 
zaščite pred njimi. (WRC-03) 
5.425 V radiofrekvenčnem pasu 2900–3100 MHz je uporaba ladijskega odzivnega sistema 
(angl. shipborne interrogator-transponder system – SIT) omejena na podpas 2930–2950 MHz. 
5.426 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 2900–3100 MHz za zrakoplovne radionavigacijske 
storitve je omejena na talne radarje. 
5.427 V radiofrekvenčnih pasovih 2900–3100 MHz in 9300–9500 MHz ne sme biti odziv 
radarskih transponderjev tak, da bi ga bilo mogoče zamenjati z odzivom radarskih svetilnikov 
(angl. racons), in ne sme povzročati motenja ladijskim ali zrakoplovnim radarjem v 
radionavigacijski storitvi; vendar je pri tem treba upoštevati št. 4.9. 
5.430A Drugačna vrsta storitev: v Albaniji, Alžiriji, Nemčiji, Andori, Savdski Arabiji, Avstriji, 
Azerbajdžanu, Bahrajnu, Belgiji, Beninu, Bosni in Hercegovini, Bocvani, Bolgariji, Burkini Faso, 
Kamerunu, Cipru, Vatikanu, Kongu, Slonokoščeni obali, Hrvaški, Danski, Egiptu, Španiji, 
Estoniji, Finski, Franciji ter francoskih čezmorskih departmajih in skupnostih v območju 1, 
Gabonu, Gruziji, Gvineji, Madžarski, Irski, Islandiji, Izraelu, Italiji, Jordaniji, Kuvajtu, Lesotu, 
Latviji, Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Lihtenštajnu, Litvi, Malaviju, Maliju, Malti, 
Maroku, Mavretaniji, Moldaviji, Monaku, Mongoliji, Črni gori, Mozambiku, Namibiji, Nigru, 
Norveški, Omanu, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Katarju, Sirski arabski republiki, 
Demokratični republiki Kongu, Slovaški, Češki republiki, Romuniji, Združenem kraljestvu, San 
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Marinu, Senegalu, Srbiji, Sierri Leone, Sloveniji, Južni Afriki, Švedski, Švici, Svaziju, Čadu, 
Togu, Tuniziji, Turčiji, Ukrajini, Zambiji in Zimbabveju je treba za pas 3400–3500 MHz, ki je 
razporejen za mobilno storitev razen zrakoplovne mobilne storitve na primarni osnovi, doseči 
sporazum na podlagi št. 9.21 z drugimi upravami in je namenjen za mednarodne mobilne 
telekomunikacije (IMT). Ta opomba ne izključuje uporabe teh radiofrekvenčnih pasov za druge 
namene, za katere je pas razporejen, in ne zagotavlja prednosti v pravilniku. V postopku 
usklajevanja veljajo določbe pod št. 9.17 in 9.18. Preden uprave dovolijo uporabo (baznih in 
mobilnih) postaj v mobilni storitvi v tem pasu, morajo zagotoviti, da spektralna gostota (pfd) na 
višini 3 m nad okolico ne presega −154,5 dBW/(m2 ⋅ 4 kHz) za več kakor 20 % časa na meji 
druge uprave. Ta vrednost se lahko preseže na podlagi dogovora med upravami. Dogovorjene 
vrednosti za pfd na meji med upravama se zagotavljajo na podlagi preračuna in preverjanja z 
upoštevanjem vseh veljavnih podatkov, s skupnim dogovorom obeh uprav (uprave, odgovorne 
za prizemno postajo, in uprave, odgovorne za zemeljsko postajo) in pomočjo urada, če je tako 
zahtevano. Ob nesporazumu izvede preračun in potrditev vrednosti pfd urad na podlagi prej 
navedenih podatkov. Postaje v mobilni storitvi v pasu 3400–3600 MHz ne smejo zahtevati večje 
zaščite pred vesoljskimi postajami, kakor je določeno v preglednici 21-4 pravilnika (izdaja 2004). 
Ta razporeditev velja od 17. novembra 2010. (WRC-12) 
5.438 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 4200–4400 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko 
storitev je rezervirana izključno za radijske višinomere, ki so vgrajeni na letalih, in za 
pripadajoče transponderje na Zemlji. Vendar pa se sme v tem radiofrekvenčnem pasu na 
sekundarni osnovi dovoliti pasivno sprejemanje v storitvah satelitskega raziskovanja Zemlje in 
vesoljskih raziskav (zaščita pred motenjem radijskih višinomerov ni zagotovljena). 
5.440 Dovoliti se sme, da satelitska storitev standardne frekvence in časovnih signalov 
uporablja radijsko frekvenco 4202 MHz za oddajanje v smeri vesolje–Zemlja in radijsko 
frekvenco 6427 MHz za oddajanje v smeri Zemlja–vesolje. Tako oddajanje je treba v skladu z 
dogovorom, doseženim na podlagi št. 9.21, omejiti na pas ± 2 MHz od teh radijskih frekvenc. 
5.441 Uporaba radiofrekvenčnih pasov 4500–4800 MHz (vesolje–Zemlja) in 6725–7025 MHz 
(Zemlja–vesolje) za fiksno satelitsko storitev mora biti v skladu z določbami dodatka 30B. 
Uporaba radiofrekvenčnih pasov 10,7–10,95 GHz (vesolje–Zemlja), 11,2–11,45 GHz (vesolje–
Zemlja) in 12,75–13,25 GHz (Zemlja–vesolje) za geostacionarne satelitske sisteme v fiksni 
satelitski storitvi mora biti v skladu z določbami dodatka 30B. Uporaba radiofrekvenčnih pasov 
10,7–10,95 GHz (vesolje–Zemlja), 11,2–11,45 GHz (vesolje–Zemlja) in 12,75–13,25 GHz 
(Zemlja–vesolje) za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi mora za 
uskladitev z drugimi negeostacionarnimi satelitskimi sistemi v fiksni satelitski storitvi uporabljati 
določbe pod št. 9.12. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi ne smejo 
zahtevati zaščite pred geostacionarnimi satelitskimi sistemi v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v 
skladu s pravilnikom, ne glede na datum, ko urad prejme popolne uskladitvene oziroma 
priglasitvene informacije za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi in 
popolne uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za geostacionarna satelitska omrežja, in 
št. 5.43A se ne uporablja. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi v zgoraj 
navedenih radiofrekvenčnih pasovih morajo delovati tako, da se kakršno koli nesprejemljivo 
motenje, ki lahko nastane med njihovim delovanjem, hitro odpravi. 
5.442 Razporeditev radiofrekvenčnih pasov 4825–4835 MHz in 4950–4990 MHz za mobilno 
storitev je omejena na mobilno storitev razen zrakoplovne mobilne storitve. V območju 2 (razen 
v Braziliji, Kubi, Gvatemali, Paragvaju, Urugvaju in Venezueli) in Avstraliji je pas 4825–
4835 MHz razporejen tudi za zrakoplovno mobilno storitev, omejeno na telemetrijo za 
preizkušanje zrakoplovnih postaj med letom. Taka uporaba mora biti v skladu z resolucijo 416 
(WRC-07) in ne sme povzročati škodljivega motenja fiksni storitvi. (WRC-07) 
5.443B Zato da se prepreči škodljivo motenje mikrovalovnim sistemom, ki delujejo nad 
5030 MHz, skupna gostota pretoka moči, ki jo povzročajo na zemeljskem površju v 
radiofrekvenčnem pasu 5030–5150 MHz vse vesoljske postaje v sistemih radionavigacijske 
satelitske storitve (vesolje–Zemlja), ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 5030–5150 MHz, ne 
sme preseči –124,5 dB(W/m2) v pasu 150 kHz. Zato da se prepreči škodljivo motenje 
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radioastronomski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 4990–5000 MHz, morajo sistemi v 
radionavigacijski satelitski storitvi, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 5010–5030 MHz, 
upoštevati omejitve v radiofrekvenčnem pasu 4990–5000 MHz, določene v resoluciji 741 
(Rev.WRC-12). (WRC-12) 
5.443C Uporaba zrakoplovne mobilne (R) storitve v radiofrekvenčnem pasu 5030–5091 MHz je 
omejena na mednarodno standardizirane zrakoplovne sisteme. Neželeno oddajanje v 
zrakoplovni mobilni (R) storitvi je omejeno zaradi zaščite navzdolnih povezav v sistemu RNSS v 
sosednjem pasu 5010–5030 MHz. Dokler se ne določi primerna vrednost za mejno vrednost 
e. i. r. p. gostote v priporočilu ITU-R, se za omejitev neželenega oddajanja v pasu 5010–
5030 MHz za vsako postajo AM(R)S uporablja vrednost −75 dBW/MHz. (WRC 12) 
5.443D Zrakoplovno mobilno satelitsko (R) storitev v radiofrekvenčnem pasu 5030–5091 MHz 
je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. Uporaba teh frekvenc za zrakoplovno mobilno 
satelitsko (R) storitev je omejena na mednarodno standardizirane zrakoplovne sisteme. 
5.444 Radiofrekvenčni pas 5030–5150 MHz se uporablja za upravljanje mednarodnih 
standardiziranih sistemov (mikrovalovni pristajalni sistem) za precizno približevanje in 
pristajanje. Zahteve tega sistema imajo prednost pred drugimi uporabami tega 
radiofrekvenčnega pasu. Pri uporabi tega radiofrekvenčnega pasu se upoštevata št. 5.444A in 
resolucija 114 (Rev. WRC-12). (WRC-12) 
5.444A Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 5091–5150 MHz je razporejen tudi za fiksno 
satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) na primarni osnovi. Ta razporeditev je omejena le na 
dovodne povezave negeostacionarnih mobilnih satelitskih sistemov in jo je treba usklajevati na 
podlagi št. 9.11A.  
V radiofrekvenčnem pasu 5091–5150 MHz se uporabljajo še ti pogoji:  
pred 1. januarjem 2018 je treba uporabo radiofrekvenčnega pasu 5091–5150 MHz za dovodne 
povezave negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni satelitski storitvi uskladiti z 
določbami resolucije 114 (Rev. WRC-03);  
pred 1. januarjem 2018 imajo zahteve obstoječih in načrtovanih mednarodnih standardnih 
sistemov za zrakoplovno radionavigacijsko storitev, ki jih ni mogoče izpolniti v radiofrekvenčnem 
pasu 5000–5091 MHz, prednost pred drugo uporabo tega radiofrekvenčnega pasu; 
po 1. januarju 2016 ne bodo dodeljene nove radijske frekvence zemeljskim postajam, ki 
zagotavljajo dovodne povezave negeostacionarnih mobilnih satelitskih sistemov;  
po 1. januarju 2018 bo fiksna satelitska storitev postala sekundarna glede na zrakoplovno 
radionavigacijsko storitev. (WRC-03) 
5.444B Uporaba pasu 5091–5150 MHz za zrakoplovno mobilno storitev je omejena na: 
– sisteme za zrakoplovno mobilno (R) storitev v skladu z mednarodnimi zrakoplovnimi 
standardi, omejene na površino letališč. Taka uporaba mora biti v skladu z resolucijo 748 
(Rev.WRC-12); 
– oddajanje zrakoplovne telemetrije s postaj na letalih (glej št. 1.83) v skladu z resolucijo 418 
(Rev.WRC-12). (WRC 12) 
5.446A Uporaba radiofrekvenčnih pasov 5150–5350 MHz in 5470–5725 MHz za postaje v 
mobilni storitvi, razen zrakoplovne mobilne storitve, mora biti v skladu z resolucijo 229 
(Rev.WRC-12). (WRC-12) 
5.446B  V radiofrekvenčnem pasu 5150–5250 MHz postaje v mobilni storitvi ne smejo zahtevati 
zaščite pred zemeljskimi postajami v fiksni satelitski storitvi. Št. 5.43A ne velja za mobilne 
storitve v zvezi z zemeljskimi postajami v fiksni satelitski storitvi. (WRC-03) 
5.446C Dodatna razporeditev: v območju 1 (razen v Alžiriji, Savdski Arabiji, Bahrajnu, Egiptu, 
Združenih arabskih emiratih, Jordaniji, Kuvajtu, Libanonu, Maroku, Omanu, Sirski arabski 
republiki, Sudanu, Južnem Sudanu in Tuniziji) in Braziliji je pas 5150–5250 MHz razporejen tudi 
za zrakoplovne mobilne storitve na primarni osnovi, omejene na oddajanje zrakoplovne 
telemetrije s postaj na letalih (glej št. 1.83) v skladu z resolucijo 418 (WRC-07). Te postaje ne 
smejo zahtevati zaščite pred drugimi postajami, ki delujejo v skladu s poglavjem 5. Pri tem se 
št. 5.43A ne uporablja. (WRC-12) 
5.447A Razporeditev radijskih frekvenc za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) je omejena 
na dovodne povezave negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni satelitski storitvi in jo je 
treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. 
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5.447B Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 5150–5216 MHz je razporejen tudi za fiksno 
satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) na primarni osnovi. Ta razporeditev je omejena na dovodne 
povezave negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni satelitski storitvi in mora biti v skladu 
z določbami št. 9.11A. Gostota pretoka moči na površju Zemlje, ki jo povzročajo vesoljske 
postaje v fiksni satelitski storitvi, delujoče v smeri vesolje–Zemlja v radiofrekvenčnem pasu 
5150–5216 MHz, nikakor ne sme presegati –164 dB(W/m2) v nobenem pasu 4 kHz za vse 
vpadne kote. 
5.447C Uprave, odgovorne za omrežja fiksne satelitske storitve v radiofrekvenčnem pasu 
5150–5250 MHz, ki delujejo v skladu s št. 5.447A in 5.447B, se morajo usklajevati na 
enakovredni podlagi v skladu z določbami št. 9.11A z upravami, odgovornimi za omrežja 
negeostacionarnih satelitskih storitev, ki delujejo na podlagi št. 5.446 in so se začela uporabljati 
pred 17. novembrom 1995. Satelitska omrežja, ki delujejo na podlagi št. 5.446 in so se začela 
uporabljati po 17. novembru 1995, pa ne morejo zahtevati zaščite pred postajami v fiksni 
satelitski storitvi, ki deluje na podlagi št. 5.447A in 5.447B, in jim ne smejo povzročati 
škodljivega motenja. 
5.447D Razporeditev radiofrekvenčnega pasu 5250–5255 MHz za storitev vesoljskih raziskav 
na primarni osnovi je omejena na aktivna vesoljska aktivna zaznavala. Druga uporaba 
radiofrekvenčnega pasu za storitev vesoljskih raziskav je na sekundarni osnovi. (WRC-97) 
5.447F V radiofrekvenčnem pasu 5250–5350 MHz postaje v mobilni storitvi ne smejo zahtevati 
zaščite pred radiolokacijsko storitvijo, storitvijo satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in 
storitvijo vesoljskih raziskav (aktivno). Te storitve ne smejo mobilni storitvi naložiti strožjih 
varnostnih meril, ki temeljijo na značilnostih sistemov in interferenčnih merilih, kakor so tista, 
določena v priporočilih ITU-R M.1638 in ITU-R SA.1632. (WRC-03) 
5.448A Storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in vesoljskih raziskav (aktivno) v 
radiofrekvenčnem pasu 5250–5350 MHz ne smeta zahtevati zaščite pred radiolokacijsko 
storitvijo. Št. 5.43A se ne uporablja. (WRC-03) 
5.448B Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno), ki deluje v pasu 5350–5570 MHz, in 
storitev vesoljskih raziskav (aktivno), ki deluje v pasu 5460–5570 MHz, ne smeta povzročati 
škodljivega motenja zrakoplovni radionavigacijski storitvi v pasu 5350–5460 MHz, 
radionavigacijski storitvi v pasu 5460–5470 MHz in pomorski radionavigacijski storitvi v pasu 
5470–5570 MHz. (WRC-03) 
5.448C Storitev vesoljskih raziskav (aktivno), ki deluje v radiofrekvenčnem pasu 5350–
5460 MHz, ne sme povzročati škodljivega motenja drugim storitvam, za katere je ta 
radiofrekvenčni pas razporejen, niti ne sme zahtevati zaščite pred njimi. (WRC-03) 
5.448D V radiofrekvenčnem pasu 5350–5470 MHz postaje v radiolokacijski storitvi ne smejo 
povzročati škodljivega motenja radarskim sistemom v zrakoplovni radionavigacijski storitvi, ki 
deluje v skladu s št. 5.449, niti ne smejo zahtevati zaščite pred temi sistemi. (WRC-03) 
5.449 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 5350–5470 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko 
storitev je omejena le na radarje v zraku in pripadajoče radijske svetilnike v zraku. 
5.450A V radiofrekvenčnem pasu 5470–5725 MHz postaje v mobilni storitvi ne smejo zahtevati 
zaščite pred radiodeterminacijskimi storitvami. Te pa mobilni storitvi ne smejo naložiti strožjih 
varnostnih meril, ki temeljijo na značilnostih sistemov in interferenčnih merilih, kakor so tista, 
določena v priporočilih ITU-R M.1638. (WRC-03) 
5.450B V radiofrekvenčnem pasu 5470–5650 MHz postaje v radiolokacijski storitvi razen talnih 
radarskih postaj, ki se v radiofrekvenčnem pasu 5600–5650 MHz uporabljajo za meteorološke 
namene, ne smejo povzročati škodljivega motenja radarskim sistemom v pomorski 
radionavigacijski storitvi niti zahtevati zaščite pred njimi. (WRC-03) 
5.452 Talnim radarjem za meteorološke namene je dovoljeno, da uporabljajo radiofrekvenčni 
pas med 5600 MHz in 5650 MHz na enakopravni podlagi s postajami pomorske 
radionavigacijske storitve. 
5.457A V radiofrekvenčnih pasovih 5925–6425 MHz in 14–14,5 GHz smejo zemeljske postaje, 
nameščene na krovu plovil, komunicirati z vesoljskimi postajami v fiksni satelitski storitvi. Taka 
uporaba mora biti v skladu z resolucijo 902 (WRC-03). (WRC-03) 
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5.458 V radiofrekvenčnem pasu 6425–7075 MHz se nad oceani izvajajo meritve s pasivnimi 
mikrovalovnimi zaznavali. V radiofrekvenčnem pasu 7075–7250 MHz se izvajajo meritve s 
pasivnimi mikrovalovnimi zaznavali. Uprave morajo pri prihodnjem načrtovanju storitev v 
radiofrekvenčnem pasovih 6425–7025 MHz in 7075–7250 MHz upoštevati potrebe storitev 
satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) in vesoljskih raziskav (pasivno). 
5.458A Pozivamo uprave, naj pri dodeljevanju radijskih frekvenc v radiofrekvenčnem pasu 
6700–7075 MHz za vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi uporabijo vse izvedljive ukrepe, 
da bi v radiofrekvenčnem pasu 6650–6675,2 MHz zaščitile opazovanje spektralnih črt v 
radioastronomski storitvi pred škodljivim motenjem nezaželenega oddajanja. 
5.458B Razporeditev radiofrekvenčnega pasu 6700–7075 MHz za fiksne satelitske storitve 
(vesolje–Zemlja) je omejena na dovodne povezave negeostacionarnih satelitskih sistemov v 
mobilni satelitski storitvi in jo je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. Za uporabo 
radiofrekvenčnega pasu 6700–7075 MHz (vesolje–Zemlja) za dovodne povezave 
negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni satelitski storitvi se ne uporabljajo določbe 
št. 22.2. 
5.458C Uprave, ki po 17. novembru 1995 vložijo predloge za geostacionarne sisteme v fiksni 
satelitski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 7025–7075 MHz (vesolje–Zemlja), se morajo na 
podlagi veljavnih priporočil ITU-R posvetovati z upravami, ki so prijavile in začele uporabljati 
negeostacionarne satelitske sisteme v tem radiofrekvenčnem pasu pred 18. novembrom 1995, 
če slednje to zahtevajo. Namen posvetovanja je olajšati skupno delovanje geostacionarnih 
satelitskih sistemov v fiksni satelitski storitvi in negeostacionarnih satelitskih sistemov v tem 
radiofrekvenčnem pasu. 
5.460 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 7145–7190 MHz za storitev vesoljskih raziskav 
(Zemlja–vesolje) je omejena na daljno vesolje; nobeno oddajanje v daljno vesolje ni dovoljeno v 
pasu 7190–7235 MHz. Geostacionarni sateliti v storitvi vesoljskih raziskav, ki delujejo v pasu 
7190–7235 MHz, ne smejo zahtevati zaščite pred obstoječimi in prihodnjimi postajami v fiksni in 
mobilni storitvi, uporabljajo pa se določbe št. 5.43A. (WRC-03) 
5.461 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčna pasova 7250–7375 MHz (vesolje–Zemlja) in 
7900–8025 MHz (Zemlja–vesolje) sta v skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi št. 9.21, 
razporejena tudi za mobilno satelitsko storitev na primarni osnovi. 
5.461A Uporaba radiofrekvenčnega pasu 7450–7550 MHz za meteorološko satelitsko storitev 
(vesolje–Zemlja) je omejena na geostacionarne satelitske sisteme. Negeostacionarni 
meteorološki satelitski sistemi v tem radiofrekvenčnem pasu, priglašeni pred 30. novembrom 
1997, lahko do konca svoje uporabne dobe delujejo na primarni osnovi. (WRC-97) 
5.461B Uporaba radiofrekvenčnega pasu 7750–7900 MHz za meteorološko satelitsko storitev 
(vesolje–Zemlja) je omejena na negeostacionarne satelitske sisteme. (WRC-12) 
5.462A V območjih 1 in 3 (razen na Japonskem) v radiofrekvenčnem pasu 8025–8400 MHz 
storitev satelitskega raziskovanja Zemlje, pri kateri se uporabljajo geostacionarni sateliti, brez 
dovoljenja prizadete uprave ne sme proizvesti gostote pretoka moči, ki bi presegala spodaj 
naštete začasne vrednosti za te vpadne kote (θ): 
–135 dB(W/m2) v pasu 1 MHz za 0° ≤ θ < 5°, 
–135 + 0,5 (θ – 5) dB(W/m2) v pasu 1 MHz za 5° ≤ θ < 25°, 
–125 dB(W/m2) v pasu 1 MHz za 25° ≤ θ ≤ 90°. 
5.463 Postaje v zrakoplovu ne smejo oddajati v radiofrekvenčnem pasu 8025–8400 MHz. 
(WRC-97) 
5.465 Pri storitvi vesoljskih raziskav je uporaba radiofrekvenčnega pasu 8400–8450 MHz 
omejena na daljno vesolje. 
5.469A V radiofrekvenčnem pasu 8550–8650 MHz postaje v storitvi satelitskega raziskovanja 
Zemlje (aktivna) in storitvi vesoljskih raziskav (aktivna) ne smejo povzročati škodljivega motenja 
postajam radiolokacijske storitve ali omejevati njihove uporabe in razvoja. (WRC-97) 
5.470 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 8750–8850 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko 
storitev je omejena na letalske Dopplerjeve navigacijske instrumente na centralni frekvenci 
8800 MHz. 
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5.472 Pomorska radionavigacijska storitev v radiofrekvenčnih pasovih 8850–9000 MHz in 
9200–9225 MHz je omejena na obalne radarje. 
5.474 Transponderji za iskanje in reševanje (angl. search and rescue transponder – SART) se 
smejo uporabljati v radiofrekvenčnem pasu 9200–9500 MHz ob upoštevanju ustreznega 
priporočila ITU-R (glej tudi 31. člen). 
5.475 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 9300–9500 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko 
storitev je omejena na vremenske radarje v zraku in na talne radarje. Poleg tega so v 
radiofrekvenčnem pasu 9300–9320 MHz v zrakoplovni radionavigacijski storitvi dovoljeni talni 
radarski svetilniki pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja pomorskim 
radionavigacijskim storitvam. (WRC-07) 
5.475A Uporaba pasu 9300–9500 MHz za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivna) in 
storitev vesoljskih raziskav (aktivna) je omejena na sisteme, ki zahtevajo potrebno pasovno 
širino več kakor 300 MHz in imajo premalo prostora v pasu 9500–9800 MHz. (WRC-07) 
5.475B V pasu 9300–9500 MHz postaje v radiolokacijski storitvi ne smejo povzročati 
škodljivega motenja in ne smejo zahtevati zaščite pred radarji v radionavigacijski storitvi v 
skladu s pravilnikom. Talni radarji za meteorološke namene imajo prednost pred drugimi 
radiolokacijskimi uporabami. (WRC-07) 
5.476A Postaje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivna) in storitvi vesoljskih raziskav 
(aktivna) v radiofrekvenčnem pasu 9500–9800 MHz ne smejo povzročati škodljivega motenja in 
ne smejo zahtevati zaščite pred postajami radionavigacijske in radiolokacijske storitve. 
(WRC-07) 
5.478A V pasu 9800–9900 MHz postaje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivna) in 
storitvi vesoljskih raziskav (aktivna) ne smejo povzročati škodljivega motenja in zahtevati 
zaščite pred postajami v fiksni storitvi, za katere je ta pas razporejen na sekundarni osnovi. 
(WRC-07) 
5.478B Uporaba pasu 9800–9900 MHz za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivna) in 
storitev vesoljskih raziskav (aktivna) je omejena na sisteme, ki zahtevajo potrebno pasovno 
širino več kakor 500 MHz in imajo premalo prostora v pasu 9500–9800 MHz. (WRC-07) 
5.479 Radiofrekvenčni pas 9975–10025 MHz je razporejen tudi za meteorološko satelitsko 
storitev na sekundarni osnovi za vremenske radarje. 
5.482 V radiofrekvenčnem pasu 10,6–10,68 GHz ne sme moč, dovedena v antene postaj v 
fiksni in mobilni storitvi, razen zrakoplovni mobilni storitvi, prekoračiti –3dBW. Ta omejitev sme 
biti prekoračena v skladu s sporazumom, doseženim na podlagi št. 9.21. Vendar pa se omejitev 
fiksne in mobilne storitve razen zrakoplovne mobilne storitve ne uporablja v teh državah: 
Alžirija, Savdska Arabija, Armenija, Azerbajdžan, Bahrajn, Bangladeš, Belorusija, Egipt, 
Združeni arabski emirati, Gruzija, Indija, Indonezija, Islamska republika Iran, Irak, Jordanija, 
Libijska arabska džamaharija, Kazahstan, Kuvajt, Libanon, Maroko, Mavretanija, Moldavija, 
Nigerija, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Filipini, Katar, Sirija, Kirgizistan, Singapur, Tadžikistan, 
Tunizija, Turkmenija in Vietnam. (WRC-07) 
5.482A Za souporabo pasu 10,6–10,68 GHz med storitvijo satelitskega raziskovanja Zemlje 
(pasivno) ter fiksno in mobilno storitvijo, razen zrakoplovne mobilne storitve, velja resolucija 751 
(WRC-07). (WRC-07) 
5.484 V območju 1 je uporaba radiofrekvenčnega pasu 10,7–11,7 GHz za fiksno satelitsko 
storitev (Zemlja–vesolje) omejena na dovodne povezave za radiodifuzno satelitsko storitev. 
5.484A Uporaba radiofrekvenčnih pasov 10,95–11,2 GHz (vesolje–Zemlja), 11,45–11,7 GHz 
(vesolje–Zemlja), 11,7–12,2 GHz (vesolje–Zemlja) v območju 2, 12,2–12,75GHz (vesolje–
Zemlja) v območju 3, 12,5–12,75 GHz (vesolje–Zemlja) v območju 1, 13,75–14,5 GHz (Zemlja–
vesolje), 17,8–18,6GHz (vesolje–Zemlja), 19,7–20,2 GHz (vesolje–Zemlja), 27,5–28,6 GHz 
(Zemlja–vesolje), 29,5–30 GHz (Zemlja–vesolje) za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni 
satelitski storitvi je odvisna od uporabe določb št. 9.12 za uskladitev z drugimi 
negeostacionarnimi satelitskimi sistemi v fiksni satelitski storitvi. Negeostacionarni satelitski 
sistemi v fiksni satelitski storitvi ne smejo zahtevati zaščite pred geostacionarnimi satelitskimi 
omrežji v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v skladu s pravilnikom, ne glede na datum, ko je 
urad prejel popolne uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za negeostacionarne 
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satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi in popolne uskladitvene oziroma priglasitvene 
informacije za geostacionarna satelitska omrežja, in št. 5.43A se ne uporablja. 
Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi v zgoraj navedenih radiofrekvenčnih 
pasovih morajo delovati tako, da se kakršno koli nedovoljeno motenje, ki lahko nastane med 
njihovim delovanjem, hitro odpravi. 
5.487 V območjih 1 in 3 fiksna storitev, fiksna satelitska storitev, mobilna storitev razen 
zrakoplovne mobilne storitve in radiodifuzna storitev glede na svoje individualne razporeditve v 
radiofrekvenčnem pasu 11,7–12,5 GHz ne smejo povzročati škodljivega motenja radiodifuznim 
satelitskim postajam, ki delujejo v skladu z načrtom za območji 1 in 3 v dodatku 30, niti 
zahtevati varstva pred njimi. (WRC-03) 
5.487A Dodatna razporeditev: območje 1 dobi radiofrekvenčni pas 11,7– 12,5 GHz, območje 2 
radiofrekvenčni pas 12,2–12,7 GHz in območje 3 radiofrekvenčni pas 11,7–12,2 GHz tudi za 
fiksno satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) na primarni osnovi za negeostacionarne sisteme pod 
pogojem, da se uporabljajo določbe št. 9.12 za uskladitev z drugimi negeostacionarnimi 
satelitskimi sistemi v fiksni satelitski storitvi. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski 
storitvi ne smejo zahtevati zaščite pred geostacionarnimi satelitskimi omrežji v radiodifuzni 
satelitski storitvi, ki deluje v skladu s pravilnikom, ne glede na datum, ko je urad prejel popolne 
uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni 
satelitski storitvi in popolne uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za geostacionarna 
satelitska omrežja, in št. 5.43A se ne uporablja. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni 
satelitski storitvi v zgoraj navedenih radiofrekvenčnih pasovih morajo delovati tako, da se 
kakršno koli nedovoljeno motenje, ki lahko nastane med njihovim delovanjem, hitro odpravi. 
(WRC-03) 
5.492 Dodelitve radijskih frekvenc za postaje v radiodifuzni satelitski storitvi, ki so v skladu z 
ustreznim območnim načrtom ali so vključene na seznam območij 1 in 3 v dodatku 30, se lahko 
uporabljajo za prenose v fiksni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja), če ti ne povzročajo več 
motenja ali zahtevajo več zaščite pred motenjem kakor prenosi radiodifuzne satelitske storitve, 
ki deluje v skladu z načrtom oziroma seznamom. 
5.497 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 13,25–13,4 GHz za zrakoplovno radionavigacijsko 
storitev je omejena na Dopplerjeve navigacijske instrumente. 
5.498A Storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in vesoljskih raziskav (aktivno), ki 
delujeta v radiofrekvenčnem pasu 13,25–13,4 GHz, ne smeta povzročati škodljivega motenja 
zrakoplovni radionavigacijski storitvi niti omejevati njene uporabe in razvoja. (WRC-97) 
5.501A Razporeditev radiofrekvenčnega pasu 13,4–13,75 GHz za storitev vesoljskih raziskav 
na primarni osnovi je omejena na aktivna vesoljska zaznavala. Druga uporaba 
radiofrekvenčnega pasu za storitev vesoljskih raziskav je na sekundarni osnovi. (WRC-97) 
5.501A Razporeditev radiofrekvenčnega pasu 13,4–13,75 GHz za storitev vesoljskih raziskav 
na primarni osnovi je omejena na aktivna vesoljska zaznavala. Druga uporaba 
radiofrekvenčnega pasu za storitev vesoljskih raziskav je na sekundarni osnovi. (WRC-97) 
5.501B V radiofrekvenčnem pasu 13,4–13,75 GHz storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje 
(aktivno) in vesoljskih raziskav (aktivno) ne smeta povzročati škodljivega motenja postajam 
radiolokacijske storitve niti omejevati njihove uporabe in razvoja. (WRC-97) 
5.502 V radiofrekvenčnem pasu 13,75–14 GHz mora biti minimalni premer antene zemeljske 
postaje v geostracionarni fiksni satelitski storitvi 1,2 m in minimalni premer antene zemeljske 
postaje v negeostacionarni fiksni satelitski storitv 4,5 m. Poleg tega povprečje ekvivalentne 
izotropne sevalne moči (e. i. r. p.), ki jo seva postaja v radiolokacijski ali radionavigacijski 
storitvi, na sekundo ne sme prekoračiti 59 dBW za nagibne kote nad 2° in 65 dBW za manjše 
kote. Preden uprave dovolijo uporabo zemeljske postaje v geostacionarni fiksni satelitski storitvi 
v tem pasu z anteno premera pod 4,5 m, morajo zagotoviti, da gostota pretoka moči te 
zemeljske postaje ne presega: 
–115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) za več kakor 1 % časa na nadmorski višini 36 m glede na spodnjo 
vodno točko, kakor to določi obalna država; 
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–115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) za več kakor 1 % časa na višini 3 m nad tlemi na meji ozemlja 
države, ki želi uporabljati kopenske mobilne radarje v tem pasu, razen če je dosežen predhodni 
sporazum. 
Za zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi s premerom antene, večjim od ali enakim 4,5 m, 
mora biti ekvivalentna izotropna sevalna moč (e. i. r. p.) katerega koli oddajanja vsaj 68 dBW in 
ne sme prekoračiti 85 dBW. (WRC-03) 
5.503 V radiofrekvenčnem pasu 13,75–14 GHz morajo geostacionarne vesoljske postaje v 
storitvi vesoljskih raziskav, za katere je urad prejel informacije za predhodno objavo pred 
31. januarjem 1992, delovati na enaki podlagi kakor postaje v fiksni satelitski storitvi; po tem 
datumu bodo nove geostacionarne vesoljske postaje v storitvi vesoljskih raziskav delovale na 
sekundarni osnovi. Dokler geostacionarne vesoljske postaje v storitvi vesoljskih raziskav, za 
katere je urad prejel informacije za predhodno objavo pred 31. januarjem 1992, ne nehajo 
delovati v tem radiofrekvenčnem pasu: 

v radiofrekvenčnem pasu 13,770–13,780 GHz ekvivalentna izotropna sevana moč 
(e. i. r. p.) gostote oddajanja od katere koli zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi, ki deluje 
z vesoljsko postajo v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti), ne sme prekoračiti: 

i) 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), pri čemer je D premer antene zemeljske postaje v fiksni 
satelitski storitvi za premere anten (m), ki so enaki ali večji od 1,2 m in manjši od 4,5 m; 

ii) 49,2 + 20 log(D/4.5) dB(W/40 kHz), pri čemer je D premer antene zemeljske postaje 
v fiksni satelitski storitvi za premere anten (m), ki so enaki ali večji od 4,5 m in manjši od 31,9 m; 

iii) 66,2 dB(W/40 kHz) za vsako zemeljsko postajo v fiksni satelitski storitvi, katere 
premer je enak ali večji od 31,9 m;  

iv) 56,2 dB(W/4 kHz) za oddajanje zemeljskih postaj v ozkopasovni (potrebna širina 
kanala manjša od 40 kHz) fiksni satelitski storitvi za katero koli zemeljsko postajo v tej storitvi, 
katere antena ima premer 4,5 m ali več; 
ne sme ekvivalentna izotropna sevana moč (e. i. r. p.) gostote oddajanja od katere koli 
zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi, ki deluje z vesoljsko postajo v negeostacionarni 
satelitski tirnici (orbiti), prekoračiti 51 dBW v 6MHz-radiofrekvenčnem pasu od 13,772 do 
13,778 GHz. 
Samodejno krmiljenje moči se sme v teh radiofrekvenčnih pasovih uporabljati za povečanje 
ekvivalentne izotropne sevalne moči (e. i. r. p.) gostote oddajanja za uravnoteženje 
(kompenzacijo) slabljenja zaradi dežja v takem obsegu, da gostota pretoka moči vesoljske 
postaje v fiksni satelitski storitvi ne prekorači vrednosti, ki jo ima zemeljska postaja pri uporabi 
ekvivalentne izotropne sevane moči (e. i. r. p.), kar ustreza zgoraj navedenim mejam, če je 
nebo brez oblakov. (WRC-03) 
5.504 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 14–14,3 GHz za radionavigacijsko storitev mora 
zagotavljati dovolj zaščite za vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi. 
5.504A V radiofrekvenčnem pasu 14–14,5 GHz lahko zrakoplovne zemeljske postaje v 
sekundarni zrakoplovni mobilni satelitski storitvi komunicirajo z vesoljskimi postajami v fiksni 
satelitski storitvi. Uporabljajo se določbe št. 5.29, 5.30 in 5.31. (WRC-03) 
5.504B Zemeljske postaje na zrakoplovih, ki delujejo v zrakoplovni mobilni satelitski storitvi v 
radiofrekvenčnem pasu 14–14,5 GHz, morajo ustrezati določbam dodatka 1, del C priporočila 
ITU-R M.1643, glede na vsako postajo v radioastronomski storitvi, ki izvaja opazovanje v 
radiofrekvenčnem pasu 14,47–14,5 GHz ter je nameščena na ozemljih Španije, Francije, Indije, 
Italije, Združenega kraljestva in Južne Afrike. (WRC-03) 
5.506 Radiofrekvenčni pas 14–14,5 GHz se sme uporabljati znotraj fiksne satelitske storitve 
(Zemlja–vesolje) za dovodne povezave za radiodifuzno satelitsko storitev pod pogojem, da se 
uskladijo z drugimi omrežji v fiksni satelitski storitvi. Taka uporaba dovodnih povezav je 
rezervirana za neevropske države. 
5.506A V radiofrekvenčnem pasu 14–14,5 GHz morajo ladijske zemeljske postaje z 
ekvivalentno izotropno sevano močjo (e. i. r. p.), ki je večja od 21 dBW, delovati pod enakimi 
pogoji kakor zemeljske postaje na krovu plovil v skladu z resolucijo 902 (WRC-03). Ta opomba 
ne velja za ladijske zemeljske postaje, za katere je urad prejel popolne informacije iz dodatka 4 
pred 5. julijem 2003. (WRC-03) 
5.511A Radiofrekvenčni pas 15,43–15,63 GHz je razporejen tudi za fiksno satelitsko storitev 
(vesolje–Zemlja) na primarni osnovi. Uporaba radiofrekvenčnega pasu 15,43–15,63 GHz za 
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fiksno satelitsko storitev (vesolje–Zemlja in Zemlja–vesolje) je omejena na dovodne povezave 
negeostacionarnih sistemov v mobilni satelitski storitvi ob upoštevanju uskladitve na podlagi št. 
9.11A. Uporaba radiofrekvenčnega pasu 15,43–15,63 GHz za fiksno satelitsko storitev 
(vesolje–Zemlja) je omejena na dovodne povezave negeostacionarnih sistemov v mobilni 
satelitski storitvi, za katere je urad do 2. junija 2000 prejel vnaprejšnje informacije za objavo. V 
smeri vesolje–Zemlja morajo biti minimalni nagibni kot nad krajevno vodoravno ploskvijo, njen 
minimalni dobitek proti krajevni vodoravni ploskvi in minimalna usklajena oddaljenost za zaščito 
zemeljskih postaj pred škodljivim motenjem v skladu s priporočilom ITU-R S.1341. Zaradi 
zaščite radioastronomske storitve v radiofrekvenčnem pasu 15,35–15,4 GHz skupna gostota 
pretoka moči, ki jo sevajo vse vesoljske postaje v negeostacionarnih sistemih dovodnih povezav 
v mobilni satelitski storitvi, delujočih v radiofrekvenčnem pasu 15,43–15,63 GHz, ne sme 
preseči meje –156 dB(W/m2) v pasovni širini 50 MHz na lokaciji radioastronomskih opazovalnic 
za več kakor 2 % časa. (WRC-2000) 
5.511C Postaje, ki delujejo v zrakoplovni radionavigacijski storitvi, morajo omejiti efektivno 
ekvivalentno izotropno sevano moč (e. i. r. p.) v skladu s priporočilom ITU-R S.1340. Minimalna 
usklajena oddaljenost, ki je potrebna za zaščito zrakoplovnih radionavigacijskih postaj 
(uporablja se št. 4.10) pred škodljivimi motenjem dovodnih povezav zemeljskih postaj, in 
največja mogoča e. i. r. p., ki jo te postaje smejo oddajati proti krajevni vodoravni ploskvi, mora 
biti v skladu s priporočilom ITU-R S.1340. (WRC-97) 
5.511D Sistemi fiksne satelitske storitve, za katere je urad do 21. novembra 1997 prejel popolno 
informacijo za predhodno objavo, lahko delujejo v radiofrekvenčnih pasovih 15,4–15,43 GHz in 
15,63–15,7 GHz v smeri vesolje–Zemlja ter 15,63–15,65 GHz v smeri Zemlja–vesolje. V 
radiofrekvenčnih pasovih 15,4–15,43 GHz in 15,65–15,7 GHz oddajanje negeostacionarne 
vesoljske postaje ne sme preseči meja gostote pretoka moči na površju Zemlje –146 
dB(W/m2/MHz) za kateri koli vpadni kot. V radiofrekvenčnem pasu 15,63–15,65 GHz, v katerem 
uprava načrtuje oddajanje negeostacionarne vesoljske postaje, ki presega –146 dB(W/m2/MHz) 
za kateri koli vpadni kot, se mora na podlagi št. 9.11A dogovoriti z zadevnimi upravami. Postaje 
v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 15,63–15,65 GHz v smeri Zemlja–
vesolje, ne smejo povzročati škodljivega motenja postajam v zrakoplovni radionavigacijski 
storitvi (velja št. 4.10). (WRC-97) 
5.511E Postaje v radiolokacijski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 15,4-15,7 GHz ne smejo 
povzročati motenj postajam v zrakoplovni radionavigacijski storitvi niti zahtevati zaščite pred 
njimi. 
5.511F Zaradi zaščite radioastronomske storitve v radiofrekvenčnem pasu 15,35–15,4 GHz 
gostota pretoka moči zaradi oddajanja radiolokacijskih postaj v radiofrekvenčnem pasu 15,4–
15,7 GHz ne sme presegati −156 dB(W/m2) v pasovni širini 50 MHz v radiofrekvenčnem pasu 
15,35–15,4 GHz za več kakor 2 % časa na vsaki lokaciji astronomskega observatorija. 
5.513A Vesoljska aktivna zaznavala, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 17,2–17,3 GHz, ne 
smejo povzročati škodljivega motenja radiolokacijski storitvi in drugim storitvam, razporejenim 
na primarni osnovi, niti omejevati njihovega razvoja. (WRC-97) 
5.516 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 17,3–18,1 GHz za geostacionarne satelitske sisteme v 
fiksni satelitski storitvi (Zemlja–vesolje) je omejena na dovodne povezave za radiodifuzno 
satelitsko storitev. V območju 2 je uporaba radiofrekvenčnega pasu 17,3–17,8 GHz za sisteme 
v fiksni satelitski storitvi (Zemlja–vesolje) omejena na geostacionarne satelite. Za uporabo 
radiofrekvenčnega pasu 17,3–17,8 GHz v območju 2 za dovodne povezave za radiodifuzno 
satelitsko storitev glej člen 11. Za uporabo radiofrekvenčnega pasu 17,3–18,1 GHz (Zemlja–
vesolje) v območjih 1 in 3 ter 17,8–18,1 GHz (Zemlja–vesolje) v območju 2 za 
negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi veljajo odločbe št. 9.12 o uskladiti 
z drugimi tovrstnimi sistemi v fiksni satelitski storitvi. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni 
satelitski storitvi ne smejo zahtevali zaščite pred geostacionarnimi satelitskimi omrežji v fiksni 
satelitski storitvi, ki delujejo v skladu s pravilnikom, na glede na datum, ko je urad prejel popolne 
uskladitvene ali priglasitvene informacije za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni 
satelitski storitvi in popolne uskladitvene ali priglasitvene informacije za geostacionarna 
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satelitska omrežja, in št. 5.43A se ne uporablja. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni 
satelitski storitvi v zgoraj navedenih radiofrekvenčnih pasovih morajo delovati tako, da je vsako 
neželeno motenje, ki lahko nastane med njihovim delovanjem, hitro odstranjeno. (WRC-2000) 
5.516A V radiofrekvenčnem pasu 17,3–17,7 GHz zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi 
(vesolje–Zemlja) v območju 1 ne smejo zahtevati zaščite pred zemeljskimi postajami dovodnih 
povezav v radiodifuzni satelitski storitvi, ki delujejo v skladu z dodatkom 30A, niti postavljati 
nikakršnih omejitev glede lokacije zemeljskih postaj dovodnih povezav v radiodifuzni satelitski 
storitvi kjer koli znotraj območja delovanja dovodne povezave. (WRC-03) 
5.516B  Naslednji radiofrekvenčni pasovi so namenjeni uporabi ob visoki gostoti v fiksni 
satelitski storitvi (HDFSS): 
 17,3–17,7 GHz       (vesolje–Zemlja) v območju 1, 
 18,3–19,3 GHz       (vesolje–Zemlja) v območju 2, 
 19,7–20,2 GHz       (vesolje–Zemlja) v vseh območjih, 
 39,5–40 GHz          (vesolje–Zemlja) v območju 1, 
 40–40,5 GHz         (vesolje–Zemlja) v vseh območjih, 
 40,5–42 GHz         (vesolje–Zemlja) v območju 2, 
 47,5–47,9 GHz      (vesolje–Zemlja) v območju 1, 
 48,2–48,54 GHz    (vesolje–Zemlja) v območju 1, 
 49,44–50,2 GHz    (vesolje–Zemlja) v območju 1 
 in 
 27,5–27,82 GHz    (Zemlja–vesolje) v območju 1, 
 28,35–28,45 GHz  (Zemlja–vesolje) v območju 2, 
 28,45–28,94 GHz  (Zemlja–vesolje) v vseh območjih, 
 28,94–29,1 GHz    (Zemlja–vesolje) v območjih 2 in 3, 
 29,25–29,46 GHz  (Zemlja–vesolje) v območju 2, 
 29,46–30 GHz       (Zemlja–vesolje) v vseh območjih, 
 48,2–50,2 GHz      (Zemlja–vesolje) v območju 2. 
Ta opomba ne izključuje uporabe teh radiofrekvenčnih pasov za druge namene v fiksni satelitski 
storitvi ali za druge storitve, za katere so ti radiofrekvenčni pasovi razporejeni na soprimarni 
osnovi, in ne zagotavlja prednosti v pravilniku med uporabniki teh pasov. Uprave naj upoštevajo 
navedeno pri določevanju uredbenih določb, povezanih s temi pasovi. Glej resolucijo 143 
(WRC-03). (WRC-03) 
5.519 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčna pasova 18,1–18,3 GHz v območju 2 in 18,1–18,4 
GHz v območjih 1 in 3 sta razporejena tudi za meteorološko satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) 
na primarni osnovi. Njuna uporaba je omejena na geostacionarne satelite. (WRC-07) 
5.520 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 18,1–18,4 GHz za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–
vesolje) je omejena na dovodne povezave geostacionarnih satelitskih sistemov za radiodifuzno 
satelitsko storitev. (WRC-2000) 
5.522A Oddajanje fiksne storitve in fiksne satelitske storitve v radiofrekvenčnem pasu 18,6–
18,8 GHz je omejeno na vrednosti, navedene pod 21.5A in 21.16.2. (WRC-2000) 
5.522B Uporaba radiofrekvenčnega pasu 18,6–18,8 GHz za fiksno satelitsko storitev je 
omejena na geostacionarne sisteme in sisteme, ki imajo najvišjo točko tirnice (orbite) daljšo od 
20 000 km. (WRC-2000) 
5.523A Uporaba radiofrekvenčnih pasov 18,8–19,3 GHz (vesolje–Zemlja) in 28,6–29,1 GHz 
(Zemlja–vesolje) za geostacionarna in negeostacionarna omrežja v fiksni satelitski storitvi mora 
biti v skladu z določbami št. 9.11A, št. 22.2 pa se ne uporablja. Uprave, ki so uskladile 
geostacionarna satelitska omrežja pred 18. novembrom 1995, morajo kar najbolj sodelovati pri 
uskladitvi v skladu s št. 9.11A z negeostacionarnimi satelitskimi omrežji, za katera je urad prejel 
priglasitvene informacije pred navedenim datumom, da bi dosegli dogovor, ki je sprejemljiv za 
vse vpletene strani. Negeostacionarna satelitska omrežja ne smejo povzročati nesprejemljivega 
motenja geostacionarnim fiksnim satelitskim omrežjem, za katera se šteje, da je urad prejel 
popolne priglasitvene informacije iz dodatka 4 pred 18. novembrom 1995. (WRC-97) 
5.523B Uporaba radiofrekvenčnega pasu 19,3–19,6 GHz (Zemlja–vesolje) za fiksno satelitsko 
storitev je omejena na dovodne povezave za negeostacionarne sisteme v mobilni satelitski 
storitvi. Pri takšni uporabi se morajo upoštevati določbe št. 9.11A, ne pa določbe št. 22.2. 
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5.523C V radiofrekvenčnih pasovih 19,3–19,6 GHz in 29,1–29,4 GHz ostaja med dovodnimi 
povezavami negeostacionarnih omrežij v mobilni satelitski storitvi in tistimi omrežji v fiksni 
satelitski storitvi, za katera se šteje, da je urad pred 18. novembrom 1995 prejel popolne 
uskladitvene informacije iz dodatka 4 ali priglasitvene informacije, v veljavi št. 22.2 pravilnika. 
(WRC-97) 
5.523D Pri uporabi radiofrekvenčnega pasu 19,3–19,6 GHz (vesolje–Zemlja) za geostacionarne 
sisteme v fiksni satelitski storitvi in za dovodne povezave za negeostacionarne satelitske 
sisteme v mobilni satelitski storitvi se uporabljajo določbe št. 9.11A, ne veljajo pa določbe 
št. 22.2. Pri uporabi tega radiofrekvenčnega pasu za druge negeostacionarne sisteme v fiksni 
satelitski storitvi in za primere, navedene pod št. 5.523C in 5.523E, se ne uporabljajo določbe 
št. 9.11A, v veljavi pa ostanejo postopki iz 9. člena (razen št. 9.11A) in 11. člena ter določbe št. 
22.2. (WRC-97) 
5.523E V radiofrekvenčnih pasovih 19,6–19,7 GHz in 29,4–29,5 GHz ostaja med dovodnimi 
povezavami negeostacionarnih omrežij v mobilni satelitski storitvi in tistimi omrežji v fiksni 
satelitski storitvi, za katera se šteje, da je urad pred 21. novembrom 1997 prejel popolne 
uskladitvene informacije iz dodatka 4 ali priglasitvene informacije, v veljavi št. 22.2 pravilnika. 
(WRC-97) 
5.525 Da bi olajšali medregijsko usklajevanje med omrežji mobilne satelitske in fiksne satelitske 
storitve, morajo biti nosilne frekvence v mobilni satelitski storitvi, ki so najobčutljivejše za 
motenje, kolikor je to izvedljivo, postavljene v višje dele radiofrekvenčnih pasov 19,7–20,2 GHz 
in 29,5–30 GHz. 
5.526 V radiofrekvenčnih pasovih 19,7–20,2 GHz in 29,5–30 GHz v območju 2 ter v 
radiofrekvenčnih pasovih 20,1–20,2 GHz in 29,9–30 GHz v območjih 1 in 3 so lahko v omrežja, 
ki so hkrati v fiksni satelitski in mobilni satelitski storitvi, vključene povezave med zemeljskimi 
postajami na določenih ali nedoločenih točkah ali v gibanju po enem ali več satelitih za 
komunikacijo točka–točka ali točka–več točk. 
5.527 V radiofrekvenčnih pasovih 19,7–20,2 GHz in 29,5–30 GHz se v zvezi z mobilno 
satelitsko storitvijo ne uporabljajo določbe pod št. 4.10. 
5.528 Razporeditev radiofrekvenčnega pasu za mobilno satelitsko storitev je namenjena tistim 
omrežjem, ki na vesoljskih postajah uporabljajo antene z ozkoobmočnimi snopi (angl. spot-
beam) in drugo napredno tehnologijo. Uprave, ki upravljajo sisteme v mobilni satelitski storitvi v 
radiofrekvenčnem pasu 19,7–20,1 GHz v območju 2 in v radiofrekvenčnem pasu 20,1–
20,2 GHz, morajo izvesti vse ustrezne postopke, da zagotovijo neprekinjeno razpoložljivost teh 
radiofrekvenčnih pasov za uprave, ki upravljajo fiksne in mobilne sisteme v skladu z določbami 
pod št. 5.524. 
5.530A Razen če se uprave ne dogovorijo drugače, katera koli postaja v fiksni ali mobilni storitvi 
ne sme povzročati gostote pretoka moči, večjega od −120.4 dB(W/(m2 • MHz)), na višini 3 m od 
tal na kateri koli točki druge uprave v območjih 1 in 3 za več kakor 20 % časa. Pri izračunu naj 
uprave upoštevajo najnovejšo različico Priporočila ITU-R P.452 (glej Priporočilo ITU-R 
BO.1898). (WRC-12) 
5.530B V radiofrekvenčnem pasu 21,4–22 GHz naj uprave, da se olajša razvoj radiodifuzno-
satelitske storitve, ne uvajajo postaj v mobilni storitvi in naj omejijo uvajanje postaj v povezavah 
točka–točka v fiksni storitvi. (WRC-12) 
5.530C Za uporabo radiofrekvenčnega pasu 21,4–22 GHz se uporabljajo določbe 
Resolucije 755 (WRC-12). (WRC-12) 
5.530D Glej Resolucijo 555 (WRC-12). (WRC-12) 
5.532 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 22,21–22,5 GHz za storitve satelitskega raziskovanja 
Zemlje (pasivno) in vesoljskih raziskav (pasivno) ne sme omejevati fiksne in mobilne storitve, 
razen zrakoplovne mobilne storitve. 
5.532A Zemeljske postaje v storitvi vesoljskih raziskav morajo biti zaradi zaščite obstoječih in 
prihodnjih fiksnih in mobilnih storitev najmanj 54 km oddaljene od meje sosednje države, razen 
če se uprave ne dogovorijo drugače. Št. 9.17 in 9.18 se ne uporabljata. 
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5.532B Uporaba radiofrekvenčnih pasov 24,65–25,25 GHz v območju 1 in 24,65–24,75 GHz v 
območju 3 za fiksne satelitske storitve (Zemlja–vesolje) je omejena na zemeljske postaje s 
premerom antene najmanj 4,5 m. (WRC-12) 
5.535A Uporaba radiofrekvenčnega pasu 29,1–29,5 GHz (Zemlja–vesolje) za fiksno satelitsko 
storitev je omejena na geostacionarne satelitske sisteme in dovodne povezave za 
negeostacionarne satelitske sisteme v mobilni satelitski storitvi. Pri takšni uporabi veljajo 
določbe št. 9.11A, ne pa tudi določbe št. 22.2, razen v primerih pod št. 5.523C in 5.523E, za 
katere pri takšni uporabi ne veljajo določbe št. 9.11A in ostanejo v veljavi postopki iz 9. člena 
(razen št. 9.11A) in 11. člena ter določbe št. 22.2. (WRC-97) 
5.536 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 25,25–27,5 GHz za medsatelitske storitve je omejena 
na storitve vesoljskih raziskav in satelitskega raziskovanja Zemlje ter na prenos podatkov, ki so 
plod industrijskih in medicinskih dejavnosti v vesolju. 
5.536A Uprave, ki upravljajo zemeljske postaje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje ali 
storitvi vesoljskih raziskav, ne smejo zahtevati zaščite pred postajami v fiksni in mobilni storitvi, 
ki jih upravljajo druge uprave. Poleg tega se mora pri upravljanju zemeljskih postaj v storitvi 
satelitskega raziskovanja Zemlje ali storitvi vesoljskih raziskav upoštevati najnovejša različica 
priporočila ITU-R SA.1862. (WRC-12) 
5.538 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčna pasova 27,500–27,501 GHz in 29,999–
30,000 GHz sta na primarni osnovi razporejena tudi za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–
vesolje) za oddajanje radijskih snopov, namenjenih uravnavanju moči navzgornje povezave. Pri 
tovrstnem oddajanju v smeri vesolje–Zemlja moč ekvivalentnega izotropnega izvora ne sme 
presegati +10 dBW proti sosednjim satelitom na geostacionarni satelitski tirnici (orbiti).  
(WRC-07) 
5.539 Radiofrekvenčni pas 27,5–30 GHz se sme uporabljati za fiksno satelitsko storitev 
(Zemlja–vesolje), da se zagotovijo dovodne povezave za radiodifuzno satelitsko storitev. 
5.540 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 27,501–29,999 GHz je na sekundarni osnovi 
razporejen tudi za fiksno satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) za oddajanje radijskih snopov, 
namenjenih uravnavanju moči navzgornje povezave. 
5.541 V radiofrekvenčnem pasu 28,5–30 GHz je storitev satelitskega raziskovanja Zemlje 
omejena na prenos podatkov med postajami in ne na primarno zbiranje informacij z aktivnimi ali 
pasivnimi zaznavali. 
5.541A Dovodne povezave negeostacionarnih omrežij v mobilni satelitski storitvi in 
geostacionarnih omrežij v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu  
29,1–29,5 GHz (Zemlja–vesolje), morajo uporabljati prilagodljivo krmiljenje moči za navzgornje 
povezave ali druge načine za izravnavo slabljenja, tako da prenos z zemeljskih postaj poteka na 
močnostni ravni, ki je potrebna za želeno zmogljivost povezave ob zmanjševanju ravni 
medsebojnega motenja obeh omrežij. Te metode se uporabljajo za omrežja, za katera veljajo 
uskladitvene informacije iz dodatka 4, ki jih je prejel urad po 17. maju 1996, dokler jih ne bo 
spremenila poznejša pristojna svetovna radiokomunikacijska konferenca. Uprave, ki predložijo 
uskladitvene informacije iz dodatka 4 pred tem datumom, naj uporabljajo te tehnike v 
izvedljivem obsegu. 
5.543 Radiofrekvenčni pas 29,95–30 GHz se sme na sekundarni osnovi uporabljati za 
povezave vesolje–vesolje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje, namenjene telemetriji, 
sledenju in nadzoru. 
5.544 V radiofrekvenčnem pasu 31–31,3 GHz se pri storitvi vesoljskih raziskav uporabljajo 
mejne vrednosti za gostoto pretoka moči, navedene v 21. členu, preglednica 21-4. 
5.547 Radiofrekvenčni pasovi 31,8–33,4 GHz, 37–40 GHz, 40,5–43,5 GHz, 51,4–52,6 GHz, 
55,78–59 GHz in 64–66 GHz so primerni za uporabo pri veliki gostoti v fiksni storitvi (glej 
resolucijo 75 (WRC-2000)). Uprave morajo to upoštevati, ko sprejemajo uredbene določbe v 
zvezi s temi radiofrekvenčnimi pasovi. Zaradi mogočega razvoja uporabe pri veliki gostoti v 
fiksni satelitski storitvi v radiofrekvenčnih pasovih 39,5–40 GHz in 40,5–42 GHz (glej št. 5.516B) 
morajo uprave dodatno upoštevati mogoče omejitve te uporabe. (WRC-07) 
5.547A Uprave morajo izvesti vse praktične ukrepe za zmanjšanje mogočega motenja med 
postajami v fiksni storitvi in zrakoplovnimi postajami v radionavigacijski storitvi v 
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radiofrekvenčnem pasu 31,8–33,4 GHz ob upoštevanju obratovalnih potreb radarskih sistemov 
v zraku. (WRC-2000) 
5.548 Pri načrtovanju sistemov za medsatelitsko storitev v radiofrekvenčnem pasu  
32,3–33 GHz, radionavigacijsko storitev v radiofrekvenčnem pasu 32–33 GHz in storitev 
vesoljskih raziskav (daljno vesolje) v radiofrekvenčnem pasu 31,8–32,3 GHz morajo uprave 
izvesti vse potrebne ukrepe za preprečevanje škodljivega motenja med temi storitvami ob 
upoštevanju varnostnih vidikov radionavigacijske storitve (glej priporočilo 707). (WRC-03) 
5.549A V radiofrekvenčnem pasu 35,5–36,0 GHz srednja vrednost gostote pretoka moči na 
površju Zemlje, ki jo povzročajo vesoljska zaznavala v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje 
(aktivno) ali storitvi vesoljskih raziskav (aktivno), ne sme presegati −73,3 dB(W/m2) v tem 
radiofrekvenčnem pasu za vse kote, ki so večji od 0,8° od sredine glavnega snopa. (WRC-03) 
5.550A Za souporabo pasu 36–37 GHz med storitvijo satelitskega raziskovanja Zemlje 
(pasivno) ter fiksno in mobilno storitvijo velja resolucija 752 (WRC-07). (WRC-07) 
5.551H Ekvivalentna gostota pretoka moči (epfd), ki jo v radiofrekvenčnem pasu 42,5–43,5 GHz 
povzročajo vse vesoljske postaje v katerem koli negeostacionarnem satelitskem sistemu v fiksni 
satelitski storitvi (vesolje–Zemlja) ali radiodifuzni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja), delujoče v 
radiofrekvenčnem pasu 42–42,5 GHz, ne sme na lokaciji nobene radioastronomske postaje za 
več kakor 2 % časa preseči teh vrednosti: 
  –230 dB(W/m2) v 1 GHz in –246 dB(W/m2) v katerih koli 500 kHz 
radiofrekvenčnega pasu 42,5–43,5 GHz na lokaciji katere koli radioastronomske postaje, 
registrirane kot teleskop z eno anteno, in  
  –209 dB(W/m2) v katerih koli 500 kHz radiofrekvenčnega pasu 42,5–43,5 GHz 
na lokaciji katere koli radioastronomske postaje, registrirane kot postaje za interferometrijo z 
zelo dolgo osnovnico.  
Te vrednosti ekvivalentne gostote pretoka moči (epfd) se presojajo z uporabo metodologije, 
navedene v priporočilu ITU-R S.1586-1, referenčnega sevalnega diagrama in največjega 
mogočega dobitka antene v radioastronomski storitvi iz priporočila ITU-R RA.1631 ter se 
uporabljajo za celotno nebo in nagibne kote, ki so večji od najmanjšega kota delovanja θ min 
radioteleskopa (za katerega se določi vrednost 5°, če ni priglašenih podatkov). 
Te vrednosti veljajo za vsako radioastronomsko postajo, ki je ali:  
 – začela delovati pred 5. julijem 2003 in je bila priglašena uradu pred 4. januarjem 2004 ali 
 – je bila priglašena pred prejemom popolnih uskladitvenih ali priglasitvenih informacij iz 
dodatka 4 informacij za vesoljsko postajo, za katero veljajo mejne vrednosti. 
Druge radioastronomske postaje, priglašene po teh datumih, lahko sklenejo sporazume z 
upravami, ki so izdale dovoljenja za vesoljske postaje. V območju 2 se uporablja resolucija 743 
(WRC-03). Mejne vrednosti v tej opombi se smejo preseči na lokaciji radioastronomske postaje 
v kateri koli državi, če njena uprava s tem soglaša. (WRC-07) 
5.551I Gostota pretoka moči v radiofrekvenčnem pasu 42,5–43,5 GHz, ki jo povzroča katera 
koli geostacionarna vesoljska postaja v fiksni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja) ali radiodifuzni 
satelitski storitvi (vesolje–Zemlja), ki deluje v radiofrekvenčnem pasu 42–42,5 GHz, ne sme na 
lokaciji nobene radioastronomske postaje preseči teh vrednosti: 
–137 dB(W/m2) v katerih koli 500 kHz radiofrekvenčnega pasu 42,5–43,5 GHz na lokaciji katere 
koli dB(W/m2) v 1 GHz in –153 dB(W/m2) v katerih koli 500 kHz radiofrekvenčnega pasu 42,5–
43,5 GHz na lokaciji katere koli postaje v radioastronomski storitvi, registrirane kot teleskop z 
eno anteno, in 
–116 dB(Wm2) v katerih koli 500 kHz radiofrekvenčnega pasu 42,5–43,5 GHz na lokaciji katere 
koli postaje v radioastronomski storitvi, registrirane kot postaje za interferometrijo z zelo dolgo 
osnovnico.  
Te vrednosti veljajo za vsako radioastronomsko postajo, ki je ali:  
– začela delovati pred 5. julijem 2003 in je bila priglašena uradu pred 4. januarjem 2004 ali 
– bila priglašena pred prejemom popolnih uskladitvenih ali priglasitvenih informacij iz dodatka 4 
za vesoljsko postajo, za katero veljajo mejne vrednosti. 
Druge radioastronomske postaje, priglašene po teh datumih, lahko sklenejo sporazume z 
upravami, ki so izdale dovoljenja vesoljske postaje. V območju 2 se uporablja resolucija 743 
(WRC-03). Mejne vrednosti v tej opombi se smejo preseči na lokaciji radioastronomske postaje 
v kateri koli državi, če njena uprava s tem soglaša. (WRC-03) 
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5.552 Razporeditev spektra za fiksno satelitsko storitev v radiofrekvenčnih pasovih  
42,5–43,5 GHz in 47,2–50,2 GHz za prenos v smeri Zemlja–vesolje je večja kakor tista v 
radiofrekvenčnem pasu 37,5–39,5 GHz za prenos v smeri vesolje–Zemlja zaradi upoštevanja 
dovodnih povezav za radiodifuzne satelite. Pozivamo uprave, naj uporabijo vse izvedljive 
ukrepe, da se radiofrekvenčni pas 47,2–49,2 GHz nameni dovodnim povezavam za 
radiodifuzno satelitsko storitev, ki deluje v radiofrekvenčnem pasu 40,5–42,5 GHz. 
5.552A Razporeditev radiofrekvenčnih pasov 47,2–47,5 GHz in 47,9–48,2 GHz za fiksno 
storitev je namenjena postajam na ploščadih na veliki višini. Uporaba radiofrekvenčnih pasov 
47,2–47,5 GHz in 47,9–48,2 GHz mora upoštevati določbe resolucije 122 (Rev.WRC-07). 
(WRC-07) 
5.553 V radiofrekvenčnih pasovih 43,5–47 GHz in 66–71 GHz smejo delovati postaje v 
kopenski mobilni storitvi pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja vesoljskim 
radiokomunikacijskim storitvam, za katere so ti radiofrekvenčni pasovi razporejeni (glej št. 5.43). 
(WRC-2000) 
5.554 V radiofrekvenčnih pasovih 43,5–47 GHz, 66–71 GHz, 95–100 GHz, 123–130 GHz, 
191,8–200 GHz in 252–265 GHz so dovoljene tudi satelitske povezave med kopenskimi 
postajami na določenih fiksnih točkah, kadar se te povezave uporabljajo skupaj z mobilno 
satelitsko storitvijo ali radionavigacijsko satelitsko storitvijo. (WRC-2000) 
5.554A Uporaba radiofrekvenčnih pasov 47,5–47,9 GHz, 48,2–48,54 GHz in 49,44–50,2 GHz 
za fiksno satelitsko storitev je omejena na geostacionarne satelite. (WRC-03) 
5.555 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 48,94–49,04 GHz je razporejen za 
radioastronomsko storitev na primarni osnovi. (WRC-2000) 
5.555B Gostota pretoka moči v radiofrekvenčnem pasu 48,94–49,04 GHz, ki ga povzročajo 
geostacionarne vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja), delujoče v 
radiofrekvenčnih pasovih 48,2–48,54 GHz in 49,44–50,2 GHz, na lokaciji nobene postaje v 
radioastronomski storitvi ne sme preseči –151,8 dB(W/m2) v katerih koli 500 kHz. (WRC-03) 
5.556 V radiofrekvenčnih pasovih 51,4–54,25 GHz, 58,2–59 GHz in 64–65 GHz se sme v 
skladu z nacionalno ureditvijo izvajati radioastronomsko opazovanje. (WRC-2000) 
5.556A Uporaba radiofrekvenčnih pasov 54,25–56,9 GHz, 57–58,2 GHz in 59–59,3 GHz za 
medsatelitsko storitev je omejena na satelite v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti). Gostota 
pretoka moči enega vhoda na vseh višinah od 0 km do 1000 km nad površjem Zemlje, ki jo 
proizvaja postaja v medsatelitski storitvi, ne sme pri vseh pogojih in vseh vrstah modulacije 
preseči –147 dB(W/(m2/100 MHz)) za vse vpadne kote. 
5.557A Zaradi zaščite postaj v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) v 
radiofrekvenčnem pasu 55,78–56,26 GHz je največja mogoča gostota pretoka moči, ki jo 
oddajajo oddajniki v fiksni storitvi, omejena na –26 dB(W/MHz). (WRC-2000) 
5.558 V radiofrekvenčnih pasovih 55,78–58,2 GHz, 59–64 GHz, 66–71 GHz, 122,25–123 GHz, 
130–134 GHz, 167–174,8 GHz in 191,8–200 GHz smejo postaje v zrakoplovni mobilni storitvi 
delovati pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja medsatelitskim storitvam (glej 
5.43). (WRC-2000) 
5.558A Uporaba radiofrekvenčnega pasu 56,9–57 GHz za medsatelitske sisteme je omejena na 
povezave med sateliti v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti) in na oddajanje 
negeostacionarnih satelitov v visoki Zemljini tirnici (orbiti) proti tistim v nizki Zemljini tirnici 
(orbiti). Za zveze med sateliti v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti) gostota pretoka moči 
enega vhoda na vseh višinah od 0 km do 1000 km nad površjem Zemlje pri vseh pogojih in 
vseh vrstah modulacije ne sme presegati –147 dB(W/m2/100 MHz) za vse vpadne kote.  
(WRC-97) 
5.559 V radiofrekvenčnem pasu 59–64 GHz smejo radarji v zraku v radiolokacijski storitvi 
delovati pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja medsatelitskim storitvam (glej št. 
5.43). (WRC-2000) 
5.560 V radiofrekvenčnem pasu 78–79 GHz smejo radarji, nameščeni na vesoljskih postajah, 
delovati na primarni osnovi v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje in storitvi vesoljskih 
raziskav. 
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5.561 V radiofrekvenčnem pasu 74–76 GHz ne smejo postaje v fiksni, mobilni in radiodifuzni 
storitvi povzročati škodljivega motenja postajam v fiksni satelitski storitvi ali postajam v 
radiodifuzni satelitski storitvi, ki delujejo v skladu z odločitvami ustrezne konference za 
načrtovanje dodelitve frekvenc za radiodifuzno satelitsko storitev. (WRC-2000) 
5.561A Radiofrekvenčni pas 81–81,5 GHz je razporejen tudi za radioamatersko in 
radioamatersko satelitsko storitev na sekundarni osnovi. (WRC-2000) 
5.562 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 94–94,1 GHz za storitev satelitskega raziskovanja 
Zemlje (aktivno) in storitev vesoljskih raziskav (aktivno) je omejena na vesoljske oblakovne 
radarje. (WRC-97) 
5.562A V radiofrekvenčnih pasovih 94–94,1 GHz in 130–134 GHz lahko oddajanje vesoljskih 
postaj v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno), ki so usmerjene v glavni snop 
radioastronomske antene, poškoduje nekatere radioastronomske sprejemnike. Vesoljske 
agencije, ki upravljajo oddajnike in radioastronomske postaje, naj skupaj načrtujejo delovanje 
postaj, da se kar najbolj izognejo takim primerom. (WRC-2000) 
5.562B Razporeditev radiofrekvenčnih pasov 105–109.5 GHz, 111,8–114,25 GHz, 155,5–
158,5 GHz in 217–226 GHz je omejena na vesoljsko radioastronomijo. (WRC-2000) 
5.562C Uporaba radiofrekvenčnega pasu 116–122,25 GHz za medsatelitske storitve je 
omejena na satelite v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti). Gostota pretoka moči 
posameznega vhoda, ki jo proizvaja postaja v medsatelitski storitvi, pri vseh pogojih in vseh 
vrstah modulacije ne sme preseči _148 dB(W/(m2 ⋅ MHz)) pri vseh vpadnih kotih na vseh 
višinah od 0 km do 1000 km nad površjem Zemlje in v bližini vseh orbitalnih položajev, kjer so 
pasivna zaznavala. (WRC-2000) 
5.562E Razporeditev za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) je omejena na 
radiofrekvenčni pas 133,5–134 GHz. (WRC-2000) 
5.562F  V radiofrekvenčnem pasu 155,5–158,5 GHz se bo razporeditev za storitev satelitskega 
raziskovanja Zemlje (pasivno) in storitev vesoljskih raziskav (pasivno) končala 1. januarja 2018. 
(WRC-2000) 
5.562G Razporeditev za fiksno in mobilno storitev v radiofrekvenčnem pasu 155,5–158,5 GHz 
velja od 1. januarja 2018. (WRC-2000) 
5.562H Uporaba radiofrekvenčnih pasov 174,8–182 GHz in 185–190 GHz za medsatelitske 
storitve je omejena na satelite v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti). Gostota pretoka moči 
posameznega vhoda, ki jo proizvaja postaja v medsatelitski storitvi, pri vseh pogojih in vseh 
vrstah modulacije ne sme preseči _144 dB(W/(m2 ⋅ MHz)) pri vseh vpadnih kotih na vseh 
višinah od 0 km do 1000 km nad površjem Zemlje in v bližini vseh orbitalnih položajev, kjer so 
pasivna zaznavala. (WRC-2000) 
5.563A V radiofrekvenčnih pasovih 200–209 GHz, 235–238 GHz, 250–252 GHz in 265–
275 GHz se izvaja nadzor sestavin atmosfere s pasivnim atmosferskim zaznavanjem s tal. 
(WRC-2000) 
5.563B Radiofrekvenčni pas 237,9–238 GHz je samo za vesoljske oblakovne radarje 
razporejen tudi za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in storitev vesoljskih 
raziskav (aktivno). (WRC-2000) 
5.565 Radiofrekvenčne pasove v obsegu 275–1000 GHz uporabljajo uprave za pasivne 
storitve:  
 – radioastronomska storitev: 275–323 GHz, 327–371 GHz, 388–424 GHz, 426–
442 GHz, 453–510 GHz, 623–711 GHz, 795–909 GHz in 926–945 GHz;  
 – storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) in storitev vesoljskih raziskav 
(pasivno): 275–286 GHz, 296–306 GHz, 313–356 GHz, 361–365 GHz, 369–392 GHz, 397–399 
GHz, 409–411 GHz, 416–434 GHz, 439–467 GHz, 477–502 GHz, 523–527 GHz, 538–581 
GHz, 611–630 GHz, 634–654 GHz, 657–692 GHz, 713–718 GHz, 729–733 GHz, 750–754 
GHz, 771–776 GHz, 823–846 GHz, 850–854 GHz, 857–862 GHz, 866–882 GHz, 905–928 
GHz, 951–956 GHz, 968–973 GHz in 985–990 GHz. 
Uporaba pasov v obsegu 275–1000 GHz za pasivne storitve ne izključuje uporabe tega 
območja za aktivne storitve. Uprave, ki želijo frekvence v obsegu 275–1000 GHz nameniti 
aktivnim storitvam, naj zagotovijo ukrepe za zaščito teh pasovnih storitev, dokler razporeditev 
radiofrekvenčnih pasov v preglednici ne bo določena. 
Vse frekvence v obsegu 1000–3000 GHz se lahko uporabljajo za aktivne in pasivne storitve.  
(WRC-12) 
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2686. Uredba o državnem prostorskem načrtu 
za območje hidroelektrarne Mokrice

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim 
odstavkom 62. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o 
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 
(Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 
27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 
(Uradni list RS, št. 57/12) in na podlagi tretjega in petega 
odstavka 56. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 
110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 
57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

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

hidroelektrarne Mokrice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

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 in 33/07 
– ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem 
redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt 
in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za ob-
močje hidroelektrarne Mokrice (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 sta v juliju 2013 izdelala Sava-
projekt, d. d., Krško, in Acer Novo mesto, d. o. o., pod številko 
naloge 09289-00.

2. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa območje državnega prostorskega 
načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove 
lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma pre-
stavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega 
dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in 
pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne 
dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, 
upravljanja voda, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
varovanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
dopustna odstopanja ter druge pogoje in zahteve za izvajanje 
državnega prostorskega načrta.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in gra-
fično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z 
obveznimi prilogami na vpogled na ministrstvu, pristojnem za 
prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v Občini 
Brežice.

(3) Ta uredba določa tudi podrobnejše pogoje za dolo-
čitev izjeme od doseganja dobrega stanja voda in izjemo od 
doseganja dobrega stanja voda za vodno telo Save mejni 
odsek (SI1VT930) v območju državnega prostorskega na-
črta, zaradi izgradnje prostorskih ureditev, določenih s to 
uredbo.

(4) Za ta državni prostorski načrt je bil izveden postopek 
celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo okolja in postopek presoje sprejemljivosti vplivov izved-
be planov na varovana območja, v skladu s predpisi, ki urejajo 
ohranjanje narave.

(5) Postopek presoje vplivov na okolje v skladu s petim 
odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev 
državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 

– popr. in 57/12) ni bil izveden s postopkom priprave državnega 
prostorskega načrta.

(6) Oznake, navedene v 9., 11., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 
24., 25., 27., 33., 36., 46., 49. in 56. členu te uredbe, so oznake 
objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega 
načrta.

3. člen
(podrobnejši pogoji za določitev izjeme od doseganja 

dobrega stanja voda)
(1) Za določitev izjeme od doseganja dobrega stanja voda 

za vodno telo Save mejni odsek (SI1VT930) se obravnavajo in 
upoštevajo zlasti naslednji pogoji:

1. obstoječe obremenitve vodnih teles in vplivi na vodna 
telesa, kjer so načrtovane fizične spremembe vodnega telesa 
zaradi nove človekove dejavnosti;

2. stanje vodnih teles, kjer so načrtovane fizične spre-
membe vodnega telesa zaradi nove človekove dejavnosti;

3. okoljski cilji za ta vodna telesa, ki zajemajo cilje v zvezi 
z varstvom voda in cilje v zvezi z urejanjem in rabo voda ter 
tudi cilje upravljanja vodnih in priobalnih zemljišč v lasti države, 
ki se upoštevajo na celotni prispevni površini vodnega telesa;

4. temeljni in dopolnilni ukrepi, ki jih določa predpis, ki ure-
ja upravljanje voda za vodni območji Donave in Jadranskega 
morja ter morebitni ukrepi sosednje države;

5. ugotovljen vpliv na stanje vodnih teles na podlagi ana-
lize in vrednotenja vpliva obremenitev na stanje vodnih teles 
površinskih voda:

– ekološko stanje (hidromorfološka spremenjenost, sa-
probnost, trofičnost, ribe, posebna onesnaževala),

– kemijsko stanje (prednostne snovi, prednostno nevarne 
snovi in druga onesnaževala) in

– stanje vodnih teles podzemnih voda (količinsko in ke-
mijsko stanje);

6. predvideni omilitveni ukrepi oziroma tehnično izvedljivi 
in sorazmerni ukrepi, če ima izvedba fizičnih sprememb vodne-
ga telesa zaradi nove človekove dejavnosti negativne vplive na 
doseganje okoljskih ciljev na vodnem telesu ali povečuje obre-
menitve vodnega telesa, pri čemer se za vsak omilitveni ukrep 
predvidi, kako prispeva k izboljšanju stanja voda ter kako vsi 
omilitveni ukrepi skupaj zagotavljajo doseganje okoljskih ciljev 
načrta upravljanja voda za vsako od relevantnih vodnih teles.

(2) Na podlagi ugotovitve, da se stanje vodnega telesa, 
kljub izvedbi omilitvenih ukrepov, poslabša, se določi izjema od 
doseganja dobrega stanja voda na podlagi izpolnjevanja pogo-
jev iz tretjega odstavka 56. člena Zakona o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08 in 57/12).

4. člen
(izjema od doseganja dobrega stanja voda)

(1) Na vodnem telesu Sava mejni odsek (SI1VT930) 
v območju državnega prostorskega načrta se cilj doseganja 
dobrega stanja voda ne doseže zaradi izgradnje prostorskih 
ureditev, določenih s to uredbo.

(2) Ukrepi, s katerimi se ublaži škodljive vplive na stanje 
voda, so določeni v 55. členu te uredbe in se podrobneje opre-
delijo v okoljevarstvenem soglasju in gradbenem dovoljenju.

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

5. člen
(predmet državnega prostorskega načrta)

Državni prostorski načrt določa naslednje prostorske ure-
ditve:

– hidroelektrarna Mokrice (v nadaljnjem besedilu: hidroe-
lektrarna) z jezovno zgradbo, akumulacijskim bazenom, viso-
kovodno-energetskimi nasipi, drenažnimi kanali in drugimi pri-
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padajočimi ureditvami (transformator, stikališče, prelivni objekt, 
odlagališča za sedimente, poglabljanje struge),

– priključni daljnovod za vključitev hidroelektrarne v 
omrežje,

– prehod za vodne organizme in drstišča,
– ureditve za zavarovanje brežin na območju bazena,
– ureditve za reguliranje globine podzemne vode in zašči-

to pred njenimi vplivi,
– ureditve izlivnih delov pritokov Save,
– ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti objektov in 

naselij Mihalovec, Loče in Rigonce,
– dostopi do vode za namakanje, zajem požarne vode, za 

zaščito in reševanje ter rekreacijo,
– protierozijska zaščita na območjih zunaj bazena,
– splavnica ob jezovni zgradbi in rečni pristanišči,
– vzhodna obvoznica Brežic,
– ureditev športnorekreacijskega območja Grič,
– ureditev športnorekreacijskega območja Mostec,
– ureditev območja za rekreacijo pri Prilipski mrtvici,
– ureditve državne kolesarske povezave ter lokalnih kole-

sarskih povezav na območju državnega prostorskega načrta,
– ureditev nadomestnih habitatov in mirnih območij ter 

druge ureditve za ohranjanje narave.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

6. člen
(območje državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta obsega:
a) območje za ureditev hidroelektrarne z jezovno zgradbo, 

akumulacijskim bazenom, visokovodno-energetskimi nasipi, 
drenažnimi kanali in drugimi pripadajočimi ureditvami (trans-
formator, stikališče, prelivni objekt, odlagališča za sedimente), 
poglabljanje struge, ureditev prehoda za vodne organizme, dr-
stišč, mirnih območij, nadomestnih in drugih habitatov, ureditev 
za zavarovanje brežin na območju bazena, ureditve za regulira-
nje globine podzemne vode in zaščito pred njenimi vplivi; pro-
stori za ureditev splavnice in rečnih pristanišč; ureditev izlivnih 
delov pritokov Save, ureditev dostopov do vode, kolesarskih 
in drugih poti ter športnorekreacijskih območij in poglabljanje 
terena pri Prilipski mrtvici na zemljiščih s parcelnimi številkami 
v naslednjih katastrskih občinah:

– k. o. Črnc (1283): 956, 957;
– k. o. Bukošek (1284): 1166;
– k. o. Sela (1285): 1/3, 1/4, 10/5, 10/6, 100/3, 100/4, 

101/3, 101/4, 102/3, 102/4, 102/6, 102/7, 1091/10, 1091/9, 
1092/4, 1092/5, 1092/6, 1092/7, 1095/3, 1095/4, 1096/5, 
1096/6, 110/14, 110/15, 110/16, 110/17, 110/18, 110/19, 110/21, 
110/22, 110/24, 110/25, 110/27, 110/28, 110/30, 110/31, 110/33, 
110/34, 110/36, 110/37, 110/39, 110/40, 110/42, 110/43, 110/45, 
110/46, 1101/2, 1112/2, 1112/3, 1113/6, 113/3, 113/4, 113/5, 
113/7, 142/2, 2/3, 2/4, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 28/2, 28/3, 3/3, 
3/4, 300/3, 300/4, 300/5, 300/7, 301/3, 301/5, 4/3, 4/4, 426/2, 
427, 428/2, 430/2, 431, 432, 433/2, 442/2, 443/2, 5/3, 5/4, 50/4, 
50/5, 50/6, 50/7, 51/3, 51/4, 51/5, 54/3, 54/4, 6/3, 6/4, 7/3, 7/4, 
8/3, 8/4, 80/2, 80/3, 80/4, 81/1, 81/2, 81/3, 81/5, 88/2, 88/3, 
97/10, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8, 97/9, 98/3, 98/4;

– k. o. Gabrje (1292): 661/2, 661/5, 662/5, 662/6, 664/2, 
664/3, 667/4, 667/6, 667/7, 667/9, 668/3, 668/4, 669/5, 669/6, 
669/8, 669/9, 671/3, 671/4, 672/3, 672/4, 674/2, 674/3, 676/3, 
676/4, 677/3, 677/4, 678/3, 678/4, 679/3, 679/4, 680/5, 680/6, 
680/8, 680/9, 681/3, 681/4, 682/3, 682/4, 684/3, 684/4, 687/2, 
687/3, 688/2, 689/2, 794/3, 794/4, 829/4, 829/5;

– k. o. Loče (1295): 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 
131, 143/2, 145, 147/2, 148/2, 165, 594/1, 594/42, 595/1, 
596/1, 596/2, 597, 60/1, 600, 620/2, 621, 622, 623, 625, 626, 
627, 628, 629, 630, 633, 634, 635, 636, 640, 66, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 755/3, 755/4, 755/5, 755/6, 76, 780, 782, 
783, 784, 785, 786, 787, 788/4, 79, 790, 793, 794/1, 794/10, 

794/11, 794/12, 794/13, 794/14, 794/15, 794/16, 794/2, 794/3, 
794/4, 794/5, 794/6, 794/7, 794/8, 794/9, 795/1, 795/101, 
795/102, 795/103, 795/104, 795/105, 795/106, 795/107, 
795/108, 795/109, 795/110, 795/111, 795/112, 795/113, 
795/114, 795/115, 795/116, 795/117, 795/118, 795/119, 
795/120, 795/121, 795/122, 795/123, 795/124, 795/125, 
795/126, 795/127, 795/128, 795/129, 795/130, 795/131, 
795/132, 795/133, 795/134, 795/135, 795/136, 795/137, 
795/138, 795/139, 795/140, 795/141, 795/142, 795/143, 
795/144, 795/145, 795/146, 795/147, 795/148, 795/149, 
795/150, 795/151, 795/152, 795/153, 795/154, 795/156, 
795/157, 795/158, 795/159, 795/160, 795/162, 795/163, 
795/164, 795/165, 795/166, 795/167, 795/168, 795/169, 
795/171, 795/174, 795/175, 795/176, 795/177, 795/2, 795/3, 
795/36, 795/4, 795/41, 795/42, 795/44, 795/45, 795/48, 795/49, 
795/5, 795/52, 795/53, 795/55, 795/56, 795/57, 795/6, 795/60, 
795/61, 795/62, 795/63, 795/64, 795/65, 795/66, 795/67, 
795/68, 795/69, 795/7, 795/70, 795/71, 795/72, 795/73, 795/74, 
795/75, 795/76, 795/77, 795/78, 795/8, 795/84, 795/88, 795/89, 
795/90, 795/91, 795/94, 795/98, 795/99, 798/1, 798/10, 798/11, 
798/12, 798/13, 798/14, 798/15, 798/16, 798/17, 798/18, 
798/19, 798/2, 798/20, 798/21, 798/22, 798/23, 798/24, 798/25, 
798/26, 798/27, 798/28, 798/29, 798/3, 798/30, 798/31, 798/32, 
798/33, 798/34, 798/35, 798/36, 798/37, 798/38, 798/39, 798/4, 
798/40, 798/41, 798/42, 798/43, 798/44, 798/45, 798/46, 
798/47, 798/48, 798/49, 798/5, 798/50, 798/51, 798/52, 
798/53, 798/54, 798/55, 798/56, 798/57, 798/58, 798/59, 
798/6, 798/60, 798/61, 798/62, 798/63, 798/64, 798/65, 798/66, 
798/67, 798/68, 798/69, 798/7, 798/70, 798/71, 798/72, 798/73, 
798/74, 798/75, 798/76, 798/77, 798/78, 798/79, 798/8, 798/80, 
798/81, 798/9, 80, 804/2, 805, 806, 807, 81, 816, 82, 829, 83, 
833, 836/1, 836/10, 836/11, 836/12, 836/13, 836/14, 836/15, 
836/16, 836/17, 836/18, 836/19, 836/20, 836/21, 836/22, 
836/23, 836/24, 836/25, 836/26, 836/27, 836/28, 836/29, 
836/30, 836/31, 836/32, 836/33, 836/34, 836/35, 836/36, 
836/37, 836/38, 836/39, 836/4, 836/40, 836/42, 836/43, 836/44, 
836/45, 836/46, 836/47, 836/48, 836/49, 836/5, 836/52, 836/53, 
836/54, 836/55, 836/56, 836/6, 836/61, 836/62, 836/63, 836/64, 
836/65, 836/66, 836/67, 836/68, 836/69, 836/7, 836/70, 836/8, 
836/9, 837/1, 837/10, 837/100, 837/101, 837/102, 837/103, 
837/104, 837/105, 837/106, 837/107, 837/108, 837/109, 
837/11, 837/110, 837/111, 837/112, 837/113, 837/114, 837/115, 
837/116, 837/117, 837/118, 837/119, 837/120, 837/121, 
837/122, 837/123, 837/124, 837/125, 837/126, 837/127, 
837/128, 837/129, 837/13, 837/130, 837/131, 837/132, 
837/133, 837/134, 837/135, 837/136, 837/137, 837/138, 
837/139, 837/14, 837/140, 837/141, 837/142, 837/143, 
837/144, 837/145, 837/146, 837/147, 837/148, 837/149, 
837/15, 837/150, 837/151, 837/152, 837/153, 837/154, 
837/155, 837/156, 837/157, 837/158, 837/159, 837/16, 
837/160, 837/161, 837/162, 837/163, 837/164, 837/165, 
837/166, 837/167, 837/168, 837/169, 837/170, 837/171, 
837/172, 837/173, 837/2, 837/3, 837/4, 837/5, 837/66, 837/67, 
837/68, 837/69, 837/70, 837/71, 837/72, 837/73, 837/74, 
837/75, 837/76, 837/77, 837/78, 837/79, 837/80, 837/81, 
837/82, 837/83, 837/84, 837/85, 837/86, 837/87, 837/88, 
837/89, 837/9, 837/90, 837/91, 837/92, 837/93, 837/94, 837/95, 
837/97, 837/98, 837/99, 839, 84, 840, 85, 86, 87, 89;

– k. o. Mihalovec (1296): 100/2, 334/2, 35, 350/2, 351/2, 
351/3, 352/3, 353/3, 354/3, 36/2, 36/3, 364/2, 365/2, 365/3, 
365/4, 368, 369/4, 369/5, 37/3, 37/4, 38/2, 401/2, 413/1, 413/3, 
416/3, 417/3, 420/1, 420/3, 422/1, 422/3, 425/10, 425/100, 
425/101, 425/102, 425/103, 425/104, 425/105, 425/106, 
425/107, 425/108, 425/109, 425/11, 425/110, 425/111, 425/112, 
425/113, 425/114, 425/115, 425/116, 425/117, 425/118, 425/12, 
425/13, 425/14, 425/15, 425/16, 425/17, 425/18, 425/19, 425/2, 
425/20, 425/21, 425/22, 425/23, 425/24, 425/25, 425/26, 
425/27, 425/28, 425/29, 425/3, 425/30, 425/31, 425/32, 425/33, 
425/34, 425/35, 425/36, 425/37, 425/38, 425/39, 425/40, 
425/41, 425/42, 425/43, 425/44, 425/45, 425/46, 425/47, 
425/48, 425/49, 425/5, 425/50, 425/51, 425/52, 425/53, 425/54, 
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425/55, 425/56, 425/57, 425/58, 425/59, 425/6, 425/60, 425/61, 
425/62, 425/63, 425/64, 425/65, 425/66, 425/67, 425/68, 
425/69, 425/7, 425/70, 425/71, 425/72, 425/73, 425/74, 425/75, 
425/76, 425/77, 425/78, 425/79, 425/8, 425/80, 425/81, 425/82, 
425/83, 425/85, 425/86, 425/87, 425/88, 425/89, 425/9, 425/90, 
425/91, 425/92, 425/93, 425/94, 425/95, 425/96, 425/99, 427/1, 
427/10, 427/100, 427/101, 427/102, 427/103, 427/104, 427/105, 
427/106, 427/107, 427/108, 427/109, 427/11, 427/110, 427/111, 
427/112, 427/113, 427/114, 427/115, 427/116, 427/117, 
427/118, 427/119, 427/12, 427/120, 427/13, 427/14, 427/15, 
427/16, 427/17, 427/18, 427/19, 427/2, 427/20, 427/21, 427/22, 
427/23, 427/24, 427/25, 427/26, 427/27, 427/28, 427/29, 427/3, 
427/30, 427/31, 427/32, 427/33, 427/34, 427/35, 427/36, 
427/37, 427/38, 427/39, 427/4, 427/40, 427/41, 427/42, 427/43, 
427/44, 427/45, 427/46, 427/47, 427/48, 427/49, 427/5, 427/50, 
427/51, 427/52, 427/53, 427/54, 427/55, 427/56, 427/57, 
427/58, 427/59, 427/6, 427/60, 427/61, 427/62, 427/63, 427/64, 
427/65, 427/66, 427/67, 427/68, 427/69, 427/7, 427/70, 427/71, 
427/72, 427/73, 427/74, 427/75, 427/76, 427/77, 427/78, 
427/79, 427/8, 427/80, 427/81, 427/82, 427/83, 427/84, 427/85, 
427/86, 427/87, 427/88, 427/89, 427/9, 427/90, 427/91, 427/92, 
427/93, 427/94, 427/95, 427/96, 427/97, 427/98, 427/99, 429/2, 
429/3, 429/4, 429/5, 429/6, 429/7, 432/14, 432/15, 432/16, 
432/21, 432/22, 432/23, 432/24, 432/25, 432/26, 432/27, 
432/28, 432/29, 432/30, 432/31, 432/32, 432/54, 432/55, 
432/56, 432/57, 432/58, 432/59, 432/60, 432/61, 432/62, 
432/63, 432/64, 432/65, 432/66, 432/67, 432/68, 432/69, 
432/70, 432/71, 432/72, 432/73, 432/74, 432/75, 432/78, 
432/80, 432/82, 432/84, 432/86, 432/88, 432/89, 432/90, 
432/91, 432/92, 432/93, 432/94, 432/95, 432/96, 432/97, 433/3, 
434/2, 434/3, 435/3, 435/4, 445/3, 445/4, 446/3, 446/4, 446/5, 
447/2, 518, 525/1, 525/2, 526, 527, 528, 530/1, 530/2, 531/1, 
531/2, 533, 537/1, 537/2, 538/1, 538/2, 539/1, 539/2, 547/1, 
547/2, 549/1, 549/2, 549/3, 623/10, 623/2, 623/3, 623/6, 623/7, 
623/8, 623/9, 629/2, 629/3, 630/2, 630/3, 631, 632/2, 632/3, 
633/2, 633/3, 634, 635, 636/2, 636/3, 637/2, 637/3, 640/2, 
640/3, 641/2, 641/3, 644/4, 644/5, 644/7, 644/8, 645/3, 645/4, 
648/2, 648/3, 649/2, 649/3, 653/3, 653/4, 654/3, 654/4, 656/1, 
656/2, 659/1, 659/4, 659/6, 659/7, 660/1, 660/2, 662/2, 662/3, 
665/2, 665/3, 666/2, 666/3, 667, 668/2, 668/3, 670/3, 670/4, 
670/5, 670/6, 718/3, 719/1, 719/2, 720/3, 720/4, 720/5, 721/3, 
722/3, 722/6, 722/7, 722/8, 726/3, 726/4, 726/6, 726/7, 727/4, 
727/5, 728/3, 728/4, 729/3, 729/4, 732/3, 732/4, 734/1, 735/2, 
738/3, 738/4, 739/2, 739/3, 742/2, 742/3, 743/2, 743/3, 753, 
754/2, 754/3, 756/1, 756/2, 758/3, 758/4, 759/2, 759/3, 760/2, 
760/3, 762/2, 771/10, 771/5, 771/6, 771/7, 771/9, 772/10, 
772/11, 772/2, 772/3, 772/4, 772/5, 772/7, 772/8, 781/2, 791/5, 
791/6, 795/10, 795/11, 795/13, 795/14, 795/18, 795/21, 795/23, 
795/24, 795/25, 795/26, 795/27, 795/8, 795/9, 797/1, 797/10, 
797/11, 797/12, 797/13, 797/14, 797/15, 797/16, 797/8, 797/9, 
96/2, 97;

– k. o. Mostec (1297): 117/1, 120/1, 123/1, 123/2, 
126/1, 126/2, 127, 129/1, 129/2, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, 
133/4, 134/2, 142, 143/1, 143/2, 145/107, 145/108, 145/109, 
145/110, 145/111, 145/115, 145/116, 145/117, 145/144, 
145/145, 145/146, 145/148, 145/149, 145/167, 145/168, 
145/169, 145/171, 145/172, 145/173, 145/174, 145/175, 
145/176, 145/187, 145/2, 145/274, 145/93, 145/94, 145/95, 
145/96, 145/98, 145/99, 147, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 
152, 153, 155, 156/1, 156/2, 156/3, 157, 160, 161/1, 161/2, 
162, 165, 166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 167, 169, 171, 172/1, 
172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 173/1, 173/2, 174, 175, 184/1, 
186/1, 186/2, 186/4, 186/5, 186/6, 187/1, 187/2, 187/3, 188/1, 
188/2, 189, 190/1, 190/2, 202, 205, 206, 209, 210, 213, 214, 
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240/2, 241, 
242/3, 243/1, 247/1, 247/2, 247/3, 248/3, 249, 250, 388/3, 
388/4, 390/3, 390/4, 391/3, 391/4, 399/3, 399/4, 415/4, 415/5, 
415/6, 415/7, 418/1, 418/2, 419/1, 419/2, 423/3, 424, 426/10, 
426/7, 426/8, 426/9, 429/4, 429/5, 432/10, 432/4, 432/5, 432/7, 
432/8, 432/9, 482/2, 482/4, 482/5, 483/2, 484/2, 484/3, 484/4, 

515/1, 515/2, 515/3, 515/4, 515/5, 515/6, 515/7, 515/8, 524/1, 
524/3, 525/4, 525/5, 527/17, 527/2, 527/3, 527/4, 527/5, 527/6, 
531/1, 531/10, 531/11, 531/12, 531/13, 531/14, 531/15, 531/16, 
531/17, 531/18, 531/19, 531/2, 531/20, 531/21, 531/22, 531/23, 
531/25, 531/29, 531/3, 531/32, 531/33, 531/34, 531/35, 531/36, 
531/37, 531/38, 531/39, 531/4, 531/40, 531/41, 531/42, 531/43, 
531/44, 531/45, 531/46, 531/47, 531/48, 531/49, 531/5, 531/50, 
531/51, 531/52, 531/53, 531/54, 531/55, 531/56, 531/57, 
531/58, 531/59, 531/7, 531/8, 531/9, 533/1, 533/10, 533/11, 
533/12, 533/13, 533/14, 533/2, 533/28, 533/29, 533/3, 533/30, 
533/31, 533/32, 533/4, 533/5, 533/6, 533/7, 533/8, 533/9, 
534/1, 534/10, 534/131, 534/132, 534/133, 534/134, 534/135, 
534/136, 534/137, 534/138, 534/139, 534/14, 534/140, 534/15, 
534/16, 534/17, 534/18, 534/19, 534/2, 534/20, 534/21, 534/22, 
534/3, 534/32, 534/33, 534/38, 534/39, 534/4, 534/40, 534/5, 
534/6, 534/85, 534/86, 534/87, 534/88, 534/89, 534/90, 534/91, 
534/92, 534/93, 535/1, 535/10, 535/11, 535/12, 535/13, 535/14, 
535/15, 535/16, 535/17, 535/18, 535/19, 535/2, 535/20, 535/21, 
535/22, 535/23, 535/24, 535/25, 535/26, 535/27, 535/28, 
535/29, 535/3, 535/33, 535/4, 535/5, 535/50, 535/6, 535/7, 
535/8, 535/9, 541/1, 541/13, 541/15, 541/16, 541/17, 541/18, 
541/19, 541/2, 541/20, 541/21, 541/22, 541/28, 541/3, 541/32, 
541/4, 541/5, 541/6, 541/64, 541/66, 541/67, 541/68, 541/69, 
541/7, 541/70, 541/71, 541/72, 541/73, 541/74, 541/75, 541/76, 
541/77, 541/78, 541/79, 541/8, 541/80, 541/81, 541/82, 541/83, 
541/84, 541/85, 541/86, 541/87, 546/1, 546/3, 548, 549/1, 
549/3, 550/1, 550/3, 550/4, 551, 552/1, 552/2, 552/3, 553/1, 
553/2, 553/209, 553/210, 553/211, 553/212, 553/234, 556, 
659, 663, 664, 667, 668, 671, 672, 675, 676, 679/1, 679/2, 
680, 682, 684/1, 684/2, 684/3, 684/4, 688, 689, 690, 695, 
696, 705/1, 705/2, 706/1, 706/2, 713/1, 713/2, 714/1, 714/2, 
719/1, 719/2, 720/1, 720/2, 721/1, 721/2, 721/3, 721/4, 736, 
738/22, 738/23, 738/24, 738/25, 738/26, 738/27, 738/28, 
738/29, 738/30, 738/33, 738/34, 738/36, 738/37, 738/39, 
738/43, 738/44, 738/45, 738/46, 738/6, 738/60, 738/68, 738/69, 
738/7, 738/70, 738/71, 738/72, 738/73, 738/74, 738/75, 738/76, 
738/77, 738/78, 738/8, 738/9, 740, 741, 744/10, 744/11, 
744/12, 744/13, 744/14, 744/15, 744/16, 744/17, 744/20, 
744/21, 744/22, 744/23, 744/24, 744/8, 744/9, 745, 746, 747, 
748/1, 748/2, 748/3, 748/4, 748/5, 749, 750, 751/1, 751/2, 757, 
758, 759/1, 759/2, 760;

– k. o. Zakot (1299): 356/5, 363/2, 363/3, 43/1, 43/2, 43/3;
– k. o. Brežice (1300): 1477/1, 1477/2, 1478/1, 1486, 

1487, 1488/1, 1488/2, 1488/3, 1488/4, 1488/5, 1488/6, 1489, 
1490, 1504;

– k. o. Krška vas (1301): 1474/1, 1474/3, 1476/6, 1476/7, 
1476/8, 1476/9, 1750, 1758, 1759/21, 1759/22, 1759/31, 
1759/32, 1759/33, 1759/34, 1759/35, 1759/36, 1759/37, 
1759/38, 1759/39, 1759/8, 1759/9, 3473/6, 3474/1, 3474/4, 
3474/5, 3474/6, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334/1, 4340/4, 4341, 
4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348/1, 4355, 4795/20, 
4795/47, 4795/58, 4795/59, 4795/60, 4795/61, 4795/62, 6188, 
6189, 6191, 6213;

– k. o. Čatež (1306): *145, 1, 155/1, 157, 158/1, 158/2, 
159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 161, 162, 163/2, 165/1, 165/2, 
175/1, 176, 178/2, 181/1, 181/4, 183, 1879/1, 1879/2, 1879/3, 
1879/4, 1879/5, 1880/1, 1880/3, 1881, 1882/1, 1882/19, 
1882/35, 1883/1, 1883/11, 1883/18, 1883/5, 1894/1, 1894/4, 
1895, 1903/1, 1903/2, 1905, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/16, 2/2, 
2/22, 2/38, 2/4, 2/43, 2/45, 2/47, 2/5, 2/6, 2/67, 2/68, 2/7, 2/70, 
2/8, 2/9, 24/4, 2546/1, 2546/2, 2547/1, 271/2, 272, 273, 274, 
275, 280/1, 281, 61/3;

– k. o. Cerina (1307): 1583/5, 1596/35, 1598/1, 1598/10, 
1598/11, 1598/12, 1598/13, 1598/14, 1598/15, 1598/16, 
1598/9, 1599/1, 1599/10, 1599/11, 1599/12, 1599/13, 1599/14, 
1599/15, 1599/16, 1599/17, 1599/2, 1599/3, 1599/4, 1599/5, 
1599/6, 1599/7, 1603/14, 1603/28, 1603/32, 1603/33, 1603/34, 
1603/35, 1603/48, 1603/49, 1603/50, 1603/51, 1603/52, 
1603/53, 1603/54, 1603/55, 1603/56, 1603/57, 1603/58, 
1603/59, 1603/60, 1603/61, 1603/62, 1603/63, 1603/64, 
1603/65, 1603/66, 1603/7, 1603/72, 1603/75, 1603/78, 
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1603/79, 1603/82, 1603/83, 1616/1, 324/15, 324/3, 324/6, 
326/16, 326/17, 326/22, 329/10, 329/100, 329/108, 329/109, 
329/110, 329/111, 329/112, 329/113, 329/114, 329/115, 329/116, 
329/117, 329/118, 329/119, 329/120, 329/121, 329/122, 
329/123, 329/124, 329/125, 329/38, 329/39, 329/40, 329/45, 
329/46, 329/51, 329/56, 329/57, 329/58, 329/59, 329/60, 
329/61, 329/66, 329/8, 329/88, 329/90, 329/92, 329/94, 329/96, 
329/97, 329/99, 330/12, 330/14, 330/26, 331/10, 331/11, 
331/12, 331/13, 331/14, 331/15, 331/16, 331/21, 331/22, 
331/23, 331/24, 331/25, 331/26, 331/27, 331/28, 331/29, 331/3, 
331/30, 331/31, 331/32, 331/33, 331/34, 331/4, 331/45, 331/5, 
331/6, 331/7, 331/8, 331/9, 332, 333/1, 333/12, 333/13, 333/2, 
333/3, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 335/101, 335/110, 
335/159, 335/222, 335/223, 335/268, 335/269, 335/270, 
335/272, 335/273, 335/88, 341, 344/1, 344/3, 344/4, 379/21, 
379/23, 379/24, 379/36, 379/37, 379/38, 379/39, 379/4, 379/40, 
379/41, 381/66, 381/67, 381/77;

– k. o. Velika Dolina (1308): *94/3, 1/20, 1/22, 1/8, 1/9, 
1002/1, 1006/1, 1006/4, 1026/2, 1026/3, 1026/4, 1026/5, 1029, 
1030, 1036, 1037/1, 1037/10, 1037/11, 1037/12, 1037/13, 
1037/3, 1037/5, 1037/9, 1038/1, 1038/2, 1039/1, 1040, 1042/1, 
1042/3, 1042/4, 1042/5, 1042/6, 1042/8, 1071, 1077/1, 1077/2, 
1077/4, 1078/1, 1084/2, 1084/3, 1110/1, 1110/4, 1112/1, 1114/2, 
1114/3, 1114/4, 1114/6, 1117/2, 1117/3, 1117/4, 1120/1, 1123/1, 
1123/2, 1123/3, 1123/4, 1123/5, 1123/6, 1127/12, 1127/13, 
1127/3, 1127/4, 1127/5, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1133/1, 1133/2, 
1274/6, 1274/7, 1274/8, 13/1, 13/106, 13/2, 13/3, 13/4, 13/73, 
13/74, 13/76, 13/80, 13/81, 13/84, 13/85, 13/86, 13/87, 148/10, 
148/18, 148/19, 148/20, 148/5, 149/1, 149/3, 149/5, 153/1, 
153/4, 155/1, 155/2, 156/1, 158/1, 163, 172, 173, 176, 178/1, 
178/2, 180/84, 180/86, 180/87, 180/88, 180/89, 180/90, 180/91, 
181/2, 183/1, 1890/135, 1890/136, 1890/147, 1890/148, 
1890/149, 1890/150, 1890/151, 1890/153, 1890/158, 1890/29, 
1890/30, 1890/31, 1890/32, 1890/35, 1890/67, 1890/69, 
1890/70, 1890/81, 1893/1, 1893/31, 1897/3, 190/4, 1904/1, 
1904/3, 1907/1, 1913/12, 1913/2, 1913/5, 1913/6, 1913/7, 
1916/1, 1917/10, 1917/11, 1917/12, 1917/15, 1917/9, 1922/1, 
1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 195, 1950, 1951, 1952, 1956, 
1957, 1959, 1960, 1961, 1967, 1971, 1972, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2, 2000, 2002, 
2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 
2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2032, 2033, 2035, 2036, 2037, 
2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2073, 
2076, 2082, 2085, 2086, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 
2094, 2096, 2099, 2100, 2107, 2108, 2113, 2118, 2119, 213/3, 
2427, 2436, 2437, 2439, 2440, 2444, 2445, 2450, 2455, 2458, 
2468, 2476, 265, 267/1, 301/2, 301/49, 4/5, 4/6, 942/13, 942/3, 
942/4, 942/6, 989/1;

b) območje, na katerem je načrtovan daljnovod 2 × 110 kV 
za priključitev hidroelektrarne v omrežje na zemljiščih s parcel-
nimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

– k. o. Brezina (1282): 1221, 1223, 1224, 1225, 1226, 
1227, 1228, 1232;

– k. o. Črnc (1283): 1031, 1033, 1034, 1035, 1037, 1045, 
1046, 797, 798, 799, 800, 806, 807, 808, 809;

– k. o. Bukošek (1284): 1163, 1174, 378/1, 378/111, 
378/137, 378/138, 378/65, 378/66, 378/98, 578, 579, 580, 
596, 597, 603, 604, 607, 608, 609, 610, 859, 864/1, 868, 870, 
872, 882, 897, 898;

– k. o. Sela (1285): 1067/174, 1067/175, 1067/176, 
1067/177, 1067/222, 1067/44, 1068/17, 1068/28, 1068/29, 
1068/30, 1068/31, 1068/38, 1068/39, 1068/40, 1068/42, 
1068/43, 1068/44, 1092/3, 1093/7, 1105/1, 1110, 1111/1, 752, 
755, 756, 757, 758, 761, 765, 766, 774/15, 818/17, 823, 824, 
827, 828, 829/1, 829/2, 831, 832, 833, 834, 835;

– k. o. Podvinje (1291): 152, 153, 154, 158, 159, 160, 
161, 162, 163/1, 163/2, 170/1, 170/2, 170/3, 171, 633/1, 638;

– k. o. Gabrje (1292): 119/10, 119/11, 119/12, 119/13, 
119/17, 119/18, 119/19, 119/20, 119/21, 119/23, 119/3, 119/4, 

119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9, 120/1, 120/2, 121/1, 121/3, 
124, 810/6, 824, 826, 829/1;

– k. o. Veliki Obrež (1293): 101, 103, 105, 107, 109, 111, 
113, 115, 117, 119/1, 119/2, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 
1212/1, 1212/2, 1233, 1236/1, 1236/2, 1237, 1248, 1250, 1251, 
1253/1, 1253/2, 1255/1, 1255/2, 1256, 1257, 1259/9, 1263/4, 
1265, 1275, 1276, 1280/1, 1284/2, 1285/2, 1294, 1312, 1316/1, 
1328, 171, 177, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180, 233/2, 234, 
235, 236, 237, 240/2, 241, 267/1, 270, 271, 272, 273, 281, 
282, 292, 299, 691/7, 691/8, 694, 695, 696, 697, 703, 704, 
754, 755, 756/1, 756/2, 758, 759, 760, 761, 762, 763/1, 763/2, 
764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775/1, 
778/1, 778/3, 778/4, 778/5, 800, 801, 876, 877, 880/1, 880/2, 
880/6, 881, 882/1, 882/3, 883, 884/4, 885, 887, 888, 891, 892, 
895, 896, 897, 97, 99;

– k. o. Rigonce (1294): 198;
– k. o. Loče (1295): 367, 368, 369, 370, 379, 382, 383, 

384, 387/1, 387/2, 388, 389, 393, 396, 405, 406/2, 485/2, 491, 
492, 493, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 
508, 550, 551, 560, 561, 562/2, 562/4, 657/1, 657/14, 657/15, 
657/16, 657/2, 657/3, 668/1, 668/2, 669, 670, 671, 672, 673/1, 
673/2, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 682, 683, 686/1, 746/1, 
746/2, 755/1, 755/10, 755/11, 755/6, 755/7, 755/8, 755/9, 824, 
829, 832, 837/1, 837/10, 837/11, 837/2, 837/3, 837/9;

– k. o. Velika Dolina (1308): 1029, 1036, 1037/1, 1127/3, 
1913/5, 1959;

c) območje za zagotavljanje protipoplavne zaščite naselij 
Mihalovec, Loče, Rigonce na vplivnem območju hidroelektrarne 
na zemljiščih s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih 
občinah:

– k. o. Veliki Obrež (1293): 1214, 1215, 1216, 1217, 
1218/1, 1219/3, 1219/6, 1219/8, 1259/9, 1316/1, 863/1;

– k. o. Rigonce (1294): *32, 108/1, 109/1, 143/1, 143/10, 
143/11, 143/12, 143/13, 143/2, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7, 
143/8, 143/9, 144/2, 144/3, 156/1, 175, 176, 177, 178, 179, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 189/1, 189/2, 190, 192, 193, 207, 
208, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 239, 240, 
243, 244/1, 244/2, 246, 249/1, 250/1, 251/1, 251/2, 253, 254/1, 
254/2, 255, 259/1, 259/4, 260/1, 262/3, 262/4, 263, 265, 266, 
267, 268, 269/1, 269/2, 271/3, 272, 273/4, 41/3, 80/2, 84/26, 
84/27, 84/28, 84/29, 84/30, 84/31, 84/32, 84/33, 84/34, 84/35, 
84/36, 84/37, 84/38;

– k. o. Loče (1295): 108, 109, 110, 111/2, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 121/1, 122, 123, 171/2, 178, 179, 
180/1, 181, 182, 183, 184/1, 184/2, 188, 189, 193, 194, 197, 
198/1, 198/2, 199/1, 199/2, 200, 201/1, 201/2, 202/3, 204, 
206/1, 207, 242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 249, 250, 251, 297, 298, 299, 301/2, 302, 303, 304, 
305, 306, 307, 308, 309, 310/1, 311/1, 311/2, 312, 313, 314, 
315/2, 316/1, 316/2, 317, 319, 320/1, 321/1, 321/2, 322, 323, 
324, 325/1, 325/2, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 
338, 339, 340, 341, 342, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 408, 
409, 410/2, 410/3, 410/4, 412/4, 454, 470, 471, 473, 474, 475, 
477, 479, 481, 482, 486, 487, 488, 489, 490/2, 490/3, 490/4, 
572, 573, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 
586, 587, 588, 589, 59, 590, 591, 592, 593/1, 593/2, 593/21, 
593/22, 593/23, 593/24, 593/25, 593/26, 593/27, 593/28, 
593/29, 593/3, 593/30, 593/31, 593/32, 593/34, 593/35, 593/37, 
593/38, 593/39, 593/4, 593/40, 593/41, 594/31, 60/1, 61, 64, 
65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 808/1, 808/2, 
809, 81, 810, 813, 816, 82, 820, 821, 823, 826, 827, 83, 839, 
84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93;

– k. o. Mihalovec (1296): 100/1, 100/2, 102/1, 102/2, 267, 
268, 269/1, 269/2, 270/1, 270/2, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 
277, 278, 279, 281/1, 281/2, 281/3, 281/5, 282, 283/1, 283/2, 
284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 311/1, 313/1, 
315, 316, 317, 318, 329/1, 329/2, 330, 331, 332/2, 332/5, 
332/6, 332/7, 333/2, 334/1, 334/2, 336, 337/1, 337/2, 338, 339, 
34, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 349, 35, 350/1, 36/2, 
37/2, 37/4, 375, 377, 38/1, 38/2, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 432/1, 
433/2, 433/3, 434/3, 434/4, 435/4, 435/5, 52, 55, 58/1, 60/1, 
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60/2, 62/1, 62/2, 623/4, 623/5, 63/1, 63/3, 630/3, 631, 634, 
635, 636/3, 637/3, 638, 640/3, 641/3, 641/4, 643/1, 644/3, 
644/4, 644/6, 644/7, 645/2, 645/3, 646, 647, 648/2, 649/3, 
651, 653/2, 653/3, 654/2, 654/3, 655, 656/1, 657, 659/1, 659/5, 
659/7, 68/1, 68/2, 69, 70, 72, 720/1, 720/3, 721/1, 721/2, 721/3, 
721/4, 722/10, 722/6, 722/8, 726/4, 726/5, 726/7, 726/8, 727/2, 
727/4, 728/1, 728/3, 729/2, 729/3, 732/2, 732/3, 733/1, 733/2, 
734/1, 734/2, 738/2, 738/3, 74, 756/1, 758/2, 758/3, 759/2, 
76, 762/1, 762/2, 763/1, 763/2, 764/1, 764/2, 764/3, 771/10, 
771/11, 771/6, 772/5, 772/6, 780/1, 782, 789/1, 795/1, 795/10, 
795/11, 795/12, 795/13, 795/15, 795/16, 795/2, 795/25, 795/3, 
795/5, 795/6, 795/7, 795/9, 799, 804/2, 96/1, 96/2, 97, 98, 99;

d) območje za ureditev vzhodne obvoznice Brežic na 
zemljiščih s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih ob-
činah:

– k. o. Brezina (1282): 1009/25, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 128, 129, 130, 131, 132, 136/1, 139, 38/10, 38/5, 38/6, 
38/7, 38/8, 38/9, 62, 983/3, 984;

– k. o. Črnc (1283): *35, 101/1, 101/3, 101/4, 1018, 1019, 
102/1, 102/2, 102/3, 1020, 1021, 1022, 1023/1, 1023/2, 1024, 
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 103, 1030, 104, 105, 139/12, 
139/20, 145/2, 660/1, 660/2, 736, 738, 749, 750/1, 750/10, 
750/11, 750/12, 750/13, 750/14, 750/15, 750/5, 750/6, 750/7, 
750/8, 750/9, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 778/1, 778/3, 89/2, 
90/2, 93, 94, 95, 956, 957, 958, 959, 96/2, 96/3, 96/4, 960, 961, 
962, 963, 970, 971, 972/1, 974, 975;

– k. o. Bukošek (1284): 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 
1032/1, 1032/2, 1033, 1034, 1039, 1042/12, 1042/2, 1042/7, 
1042/9, 1043, 1044, 1045, 1047/2, 1048, 1049, 1050, 1051/1, 
1051/2, 1051/3, 1052, 1053/1, 1053/2, 1054, 1055/2, 1055/3, 
1055/4, 1056/1, 1056/2, 1057, 1065/1, 1065/2, 1066, 1090/2, 
1163, 1164, 1166, 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 118, 119/1, 119/2, 
119/3, 120, 219, 220, 561, 563/3, 565/1, 565/2, 565/3, 736, 
737, 738, 739, 740, 741;

– k. o. Sela (1285): *80, 109/2, 1091/4, 1092/1, 1092/5, 
1092/6, 1092/8, 1092/9, 110/1, 110/10, 110/11, 110/12, 110/2, 
110/3, 110/30, 110/31, 110/33, 110/34, 110/35, 110/36, 110/37, 
110/38, 110/39, 110/4, 110/40, 110/45, 110/5, 110/50, 110/51, 
110/6, 110/7, 110/8, 110/9, 111/1, 1112/14, 1112/15, 1112/2, 
1112/4, 1112/5, 1112/6, 1112/7, 1112/8, 1112/9, 1113/1, 1113/10, 
1113/11, 1113/3, 1113/7, 1113/8, 1113/9, 1119/1, 1119/3, 1119/4, 
1121, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 118, 120/1, 120/2, 120/3, 
120/4, 120/5, 120/6, 132, 134/1, 134/2, 136/1, 136/2, 136/3, 
139/1, 139/2, 139/3, 141/1, 141/2, 141/3, 142/1, 142/2, 142/3, 
179;

– k. o. Mostec (1297): 140/1, 140/2, 140/3, 140/4, 141/1, 
145/11, 145/159, 145/164, 145/177, 145/178, 145/179, 145/180, 
145/181, 145/182, 145/183, 145/184, 145/280, 145/281, 145/4, 
145/7, 145/8, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640/1, 
640/2, 641, 642/1, 654, 655, 658, 659, 662, 663, 664, 665, 
666, 667, 668, 671, 672, 675, 676, 679/2, 705/1, 706/1, 706/2, 
713/1, 713/2, 714/1, 714/2, 719/1, 720/1, 720/2, 721/3, 721/4, 
736, 737/1, 738/78, 740, 741, 745, 758;

– k. o. Trnje (1298): *19, 100/1, 101, 111, 113, 114/1, 
114/2, 114/3, 115/1, 136/1, 136/10, 136/11, 136/12, 136/13, 
136/14, 136/15, 136/16, 136/17, 136/18, 136/19, 136/2, 136/20, 
136/21, 136/22, 136/23, 136/24, 136/25, 136/3, 136/4, 136/41, 
136/42, 136/43, 136/44, 136/45, 136/46, 136/47, 136/5, 136/6, 
136/7, 136/8, 136/9, 137/2, 139, 140/1, 140/3, 140/4, 141/1, 
141/2, 141/3, 207/2, 207/3, 214, 215/4, 219/1, 219/3, 72/10, 
72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 96, 97, 99;

– k. o. Zakot (1299): *6, *9/1, 32/2, 32/3, 348/3, 348/8, 
361, 363/2, 363/3, 57/2;

– k. o. Čatež (1306): 1, 11, 1879/1, 2/1, 2/16, 2/2, 2/4, 
2/46, 2/47, 2/5, 2/6, 2/7, 2576/1, 2576/2, 2576/3, 2576/4, 
2576/5, 2576/6, 2577/1, 2577/2, 2577/3, 2578/1, 2578/2, 
2578/3, 2579/1, 2579/2, 2580/1, 2581/1, 2581/2, 2581/3, 
35/143, 4/1, 4/2, 4/7, 4/8, 5/1, 5/2, 5/5, 6/1, 6/3, 7/1;

– k. o. Cerina (1307): 1603/3, 1603/5.
(2) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi 

retenzijska in preostala območja v mejah območja državnega 

prostorskega načrta na zemljiščih s parcelnimi številkami v 
naslednjih katastrskih občinah:

– k. o. Črnc (1283): 1031, 1035;
– k. o. Bukošek (1284): 1163, 378/1, 378/66, 603, 673, 

898, 899, 900;
– k. o. Sela (1285): 1067/175, 1067/176, 1067/44, 110/11, 

110/12, 110/39, 110/42, 110/45, 110/50, 1105/1, 1110, 1111/5, 
1111/6, 748, 749, 751, 752, 753/1, 774/15, 774/23, 818/17, 
823, 824, 828;

– k. o. Podvinje (1291): 159, 171;
– k. o. Gabrje (1292): 119/12, 119/13, 119/14, 119/15, 

119/16, 119/17, 119/18, 119/19, 119/20, 123/1, 124, 126/1, 
127/1, 128/1, 129/1, 130/1, 130/2, 660/1, 660/2, 660/3, 660/4, 
661/1, 661/3, 661/4, 662/1, 662/2, 662/3, 662/4, 662/7, 663, 
664/1, 665, 666/1, 666/2, 666/3, 667/1, 667/2, 667/3, 667/5, 
667/8, 668/1, 668/2, 669/1, 669/10, 669/2, 669/3, 669/4, 669/7, 
670, 671/1, 671/2, 671/5, 672/1, 672/2, 672/5, 673, 674/1, 
674/4, 676/1, 676/2, 676/5, 677/1, 677/2, 677/5, 678/1, 678/2, 
678/5, 679/1, 679/2, 679/5, 680/1, 680/10, 680/2, 680/3, 680/4, 
680/7, 681/1, 681/2, 681/5, 682/1, 682/2, 682/5, 683, 684/1, 
684/2, 686, 687/1, 688/1, 689/1, 690, 691, 692/1, 692/2, 694/1, 
694/2, 695/1, 695/2, 696, 697, 698, 699/1, 699/2, 794/1, 794/2, 
799/2, 810/6, 825, 829/3, 829/6, 829/7;

– k. o. Veliki Obrež (1293): 101, 103, 105, 107, 109, 111, 
113, 115, 1159/1, 1159/2, 1160, 1161, 1167/3, 1168, 1169, 
117, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 
1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1189, 
1190, 1191/1, 1191/2, 1192, 1193, 1194, 1195/1, 1195/2, 1196, 
1197, 1198, 1199, 1200/1, 1201/1, 1212/2, 1230, 1231, 1232/1, 
1232/2, 1233, 1234, 1235/1, 1235/2, 1236/1, 1236/2, 1237, 
1238/1, 1238/2, 1239/1, 1239/2, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 
1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253/1, 
1253/2, 1254/1, 1254/2, 1255/1, 1255/2, 1256, 1257, 1258, 
1259/5, 1260/1, 1261, 1262, 1263/1, 1263/2, 1263/3, 1263/4, 
1265, 1274, 1275, 1284/2, 1285/2, 1294, 1297, 1315, 1316/1, 
237, 238/2, 241, 703, 768, 81, 882/1, 900, 901/2, 99;

– k. o. Rigonce (1294): *32, 108/1, 109/1, 110/1, 110/2, 
110/3, 110/4, 115, 116, 117, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 119, 
120/2, 120/3, 121, 122, 123/1, 123/2, 123/3, 124, 125/1, 125/2, 
126/1, 127, 128, 131, 132/1, 132/2, 133/1, 133/2, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 142, 143/13, 143/14, 143/15, 143/16, 
143/17, 143/18, 143/19, 143/20, 143/21, 143/22, 143/23, 
143/24, 143/25, 143/26, 143/27, 143/28, 143/29, 143/30, 
143/31, 143/32, 143/33, 143/34, 143/35, 143/36, 143/37, 144/3, 
147/1, 147/10, 147/11, 147/12, 147/13, 147/14, 147/15, 147/16, 
147/17, 147/18, 147/19, 147/2, 147/20, 147/21, 147/22, 147/23, 
147/24, 147/25, 147/3, 147/4, 147/5, 147/6, 147/7, 147/8, 
147/9, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8, 
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 156/1, 156/2, 158, 
159, 161, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 164, 165, 166, 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 189/1, 189/2, 190, 192, 193, 194/1, 194/2, 
195/1, 195/2, 196, 197/1, 198, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 218/2, 220, 223/1, 224, 226, 227, 230, 231, 
266, 267, 271/3, 272, 84/10, 84/11, 84/12, 84/13, 84/14, 84/15, 
84/16, 84/17, 84/18, 84/19, 84/2, 84/20, 84/21, 84/22, 84/23, 
84/25, 84/26, 84/27, 84/28, 84/29, 84/3, 84/30, 84/31, 84/32, 
84/33, 84/34, 84/35, 84/36, 84/37, 84/38, 84/39, 84/4, 84/40, 
84/41, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 84/9;

– k. o. Loče (1295): 117, 118, 119, 120, 121/1, 122, 123, 
124, 125, 126, 130, 131, 134, 135, 138, 139, 141, 142, 143/1, 
147/1, 148/1, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168, 169, 
170/1, 170/2, 170/3, 170/4, 171/1, 171/2, 171/3, 172, 173, 174, 
175, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 178, 179, 180/1, 180/2, 180/3, 
181, 182, 183, 184/1, 184/2, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 332, 335, 336, 
337/1, 337/2, 343/1, 343/2, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362/1, 
362/2, 362/3, 362/4, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 
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383, 384, 385, 386, 387/1, 387/2, 388, 389, 390, 391/1, 391/2, 
392, 393, 396, 397, 398, 400, 401, 403, 405, 406/1, 406/2, 407, 
408, 410/1, 410/2, 410/4, 410/5, 410/6, 410/7, 410/8, 474, 477, 
479, 482, 483, 484, 485/1, 485/2, 486, 488, 489, 491, 492, 
493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 
505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 
518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525/1, 525/2, 526, 527, 
528, 529, 530/1, 530/2, 531, 532/1, 532/2, 533, 534, 535, 536, 
537, 538, 541, 542, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 
553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562/1, 562/10, 
562/2, 562/4, 562/5, 562/6, 562/7, 562/8, 562/9, 563, 565, 566, 
569, 570/1, 570/2, 570/3, 570/4, 570/5, 571, 572, 573, 574, 
575, 576, 577, 588, 589, 591, 592, 593/10, 593/11, 593/12, 
593/13, 593/14, 593/15, 593/16, 593/17, 593/18, 593/19, 
593/2, 593/20, 593/21, 593/22, 593/3, 593/32, 593/33, 593/39, 
593/4, 593/42, 593/43, 593/44, 593/45, 593/46, 593/47, 593/5, 
593/6, 593/7, 593/8, 593/9, 594/1, 594/10, 594/11, 594/12, 
594/13, 594/14, 594/15, 594/16, 594/17, 594/18, 594/19, 
594/2, 594/20, 594/21, 594/22, 594/23, 594/24, 594/25, 594/26, 
594/27, 594/28, 594/3, 594/30, 594/31, 594/32, 594/33, 594/34, 
594/35, 594/36, 594/37, 594/38, 594/39, 594/4, 594/40, 594/41, 
594/43, 594/44, 594/5, 594/6, 594/7, 594/8, 594/9, 595/1, 
596/1, 596/2, 597, 599, 60/1, 600, 601, 602, 603, 606, 607, 
608, 609, 610, 611/1, 611/2, 611/3, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 
612/5, 613/1, 613/10, 613/11, 613/12, 613/13, 613/14, 613/15, 
613/16, 613/17, 613/18, 613/19, 613/2, 613/20, 613/21, 613/22, 
613/23, 613/24, 613/25, 613/26, 613/27, 613/28, 613/29, 613/3, 
613/30, 613/31, 613/32, 613/33, 613/34, 613/35, 613/36, 
613/37, 613/38, 613/39, 613/4, 613/5, 613/6, 613/7, 613/8, 
613/9, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620/1, 620/2, 621, 622, 
623, 625, 626, 628, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 637, 638, 
639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 65, 650, 
651/1, 651/2, 652, 653, 654, 655, 656, 657/1, 657/10, 657/11, 
657/12, 657/13, 657/14, 657/15, 657/16, 657/17, 657/18, 657/2, 
657/3, 657/4, 657/5, 657/6, 657/7, 657/8, 657/9, 658, 659, 
66, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 667, 668/1, 668/2, 669, 
670, 671, 672, 673/1, 673/2, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 
68, 680, 681, 682, 683, 685/1, 685/2, 685/3, 686/1, 686/10, 
686/11, 686/12, 686/13, 686/14, 686/15, 686/16, 686/2, 686/3, 
686/4, 686/5, 686/6, 686/7, 686/8, 686/9, 69, 70, 71, 72, 73, 
735/1, 735/10, 735/11, 735/12, 735/13, 735/14, 735/15, 735/16, 
735/2, 735/3, 735/4, 735/5, 735/6, 735/7, 735/8, 735/9, 74, 
746/1, 746/2, 75, 754/1, 754/2, 755/1, 755/10, 755/11, 755/2, 
755/3, 755/5, 755/6, 755/7, 755/8, 755/9, 76, 786, 787, 788/1, 
788/2, 79, 790, 795/10, 795/100, 795/101, 795/102, 795/103, 
795/104, 795/105, 795/106, 795/107, 795/108, 795/109, 
795/11, 795/110, 795/111, 795/112, 795/114, 795/115, 795/116, 
795/12, 795/13, 795/14, 795/15, 795/151, 795/152, 795/155, 
795/156, 795/16, 795/160, 795/161, 795/166, 795/167, 
795/168, 795/169, 795/17, 795/170, 795/171, 795/172, 
795/173, 795/174, 795/177, 795/18, 795/19, 795/20, 795/21, 
795/22, 795/23, 795/24, 795/25, 795/26, 795/27, 795/28, 
795/29, 795/3, 795/30, 795/31, 795/32, 795/33, 795/34, 795/35, 
795/36, 795/37, 795/38, 795/39, 795/40, 795/41, 795/42, 
795/43, 795/44, 795/45, 795/46, 795/47, 795/48, 795/49, 
795/50, 795/51, 795/52, 795/53, 795/54, 795/55, 795/56, 
795/57, 795/58, 795/59, 795/60, 795/61, 795/62, 795/63, 
795/64, 795/65, 795/66, 795/67, 795/68, 795/69, 795/70, 
795/71, 795/72, 795/73, 795/74, 795/75, 795/76, 795/77, 
795/78, 795/79, 795/8, 795/80, 795/81, 795/82, 795/83, 795/84, 
795/85, 795/86, 795/87, 795/88, 795/89, 795/9, 795/90, 795/91, 
795/92, 795/93, 795/94, 795/95, 795/96, 795/97, 795/98, 
795/99, 798/11, 798/12, 798/13, 798/14, 798/71, 798/72, 799, 
80, 800, 801, 802, 803/1, 803/2, 804/1, 804/2, 805, 806, 807, 
808/1, 808/2, 809, 81, 816, 818, 819, 82, 820, 821, 823, 824, 
825, 827, 829, 83, 830, 831, 832, 833, 836/14, 836/15, 836/18, 
836/2, 836/20, 836/21, 836/22, 836/23, 836/24, 836/26, 836/27, 
836/3, 836/30, 836/31, 836/32, 836/33, 836/34, 836/35, 836/38, 
836/4, 836/40, 836/41, 836/42, 836/43, 836/44, 836/45, 836/46, 
836/47, 836/48, 836/49, 836/5, 836/50, 836/51, 836/52, 836/53, 
836/54, 836/57, 836/58, 836/59, 836/60, 836/61, 836/62, 

836/63, 836/7, 837/11, 837/14, 837/15, 837/16, 837/17, 837/18, 
837/19, 837/2, 837/20, 837/21, 837/22, 837/23, 837/24, 837/25, 
837/26, 837/27, 837/28, 837/29, 837/3, 837/58, 837/6, 837/7, 
837/8, 837/9, 838/1, 838/10, 838/2, 838/3, 838/4, 838/5, 838/6, 
838/7, 838/9, 839, 84, 840, 85, 86, 87, 89;

– k. o. Mihalovec (1296): 100/1, 101, 102/1, 103, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 
117, 118, 280/1, 280/2, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 
281/6, 282, 283/1, 283/2, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 
291, 317, 318, 319, 320, 321, 322/1, 322/2, 323, 324, 325, 
326/1, 326/2, 327/1, 327/2, 328, 329/1, 329/2, 330, 331, 333/2, 
346, 347, 348, 349, 350/1, 351/1, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2, 
354/1, 354/2, 355, 356, 357, 358, 359, 36/1, 360, 361, 364/1, 
365/1, 366, 369/1, 369/2, 369/3, 37/1, 370, 371, 372, 373, 374, 
375, 376, 377, 378, 379, 38/1, 380, 381/1, 381/2, 382, 383, 
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390/1, 390/2, 391, 393, 394/1, 
394/2, 396, 397, 398/1, 398/2, 399, 40, 400, 401/1, 402, 403, 
404, 405, 406, 407, 408, 409, 41/1, 410, 411, 412, 413/1, 413/2, 
416/1, 416/2, 416/4, 417/1, 417/2, 42/1, 420/1, 420/2, 422/1, 
422/2, 425/2, 425/29, 425/3, 425/30, 425/31, 425/43, 425/44, 
425/45, 425/84, 425/85, 425/89, 427/49, 427/50, 427/51, 43/1, 
431/2, 431/3, 431/4, 431/5, 431/6, 432/1, 432/10, 432/11, 
432/12, 432/13, 432/14, 432/15, 432/16, 432/17, 432/18, 
432/19, 432/2, 432/20, 432/21, 432/22, 432/23, 432/24, 432/25, 
432/26, 432/27, 432/28, 432/29, 432/3, 432/30, 432/31, 432/32, 
432/33, 432/34, 432/35, 432/36, 432/37, 432/38, 432/39, 432/4, 
432/40, 432/41, 432/42, 432/43, 432/44, 432/45, 432/46, 
432/47, 432/48, 432/49, 432/5, 432/50, 432/52, 432/53, 432/6, 
432/7, 432/76, 432/77, 432/79, 432/8, 432/81, 432/83, 432/85, 
432/87, 432/9, 433/2, 434/1, 435/1, 435/2, 437, 438, 439/1, 
439/2, 440, 442, 443, 444, 445/1, 445/2, 446/1, 446/2, 447/1, 
448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 
462, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470/1, 470/2, 471, 472, 
473/1, 473/2, 474, 497, 498/1, 498/2, 528, 529, 530/1, 531/1, 
533, 534, 535, 536, 537/1, 538/1, 539/1, 549/1, 550/1, 550/3, 
551/2, 551/3, 552, 553/1, 553/2, 553/3, 554/1, 554/2, 555, 
556, 557, 558/1, 558/2, 559, 562/1, 562/2, 563/1, 563/2, 564, 
565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 
575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 
587/1, 587/2, 588, 589, 590, 591, 592/1, 592/2, 593/1, 593/2, 
594/1, 594/2, 595/1, 595/2, 596, 597, 598/1, 598/2, 598/4, 
598/5, 599/1, 599/2, 599/3, 599/4, 600/1, 600/2, 600/3, 601/1, 
601/2, 601/3, 601/4, 601/5, 601/6, 601/7, 602/1, 602/2, 602/3, 
603/1, 603/2, 603/4, 603/5, 604/1, 604/2, 604/3, 604/4, 605, 
606/1, 606/2, 607, 608/1, 608/2, 609/1, 609/2, 610, 611/1, 
611/2, 611/3, 612/1, 612/2, 612/3, 613, 614/1, 614/2, 614/3, 
615, 616/1, 616/2, 616/3, 617, 618, 619/1, 619/2, 619/3, 620, 
621/1, 621/10, 621/11, 621/12, 621/13, 621/14, 621/15, 621/16, 
621/17, 621/18, 621/19, 621/2, 621/20, 621/21, 621/22, 621/23, 
621/24, 621/25, 621/26, 621/27, 621/28, 621/29, 621/3, 621/30, 
621/31, 621/32, 621/33, 621/34, 621/35, 621/36, 621/37, 
621/38, 621/39, 621/4, 621/40, 621/41, 621/42, 621/43, 621/44, 
621/45, 621/46, 621/47, 621/48, 621/5, 621/6, 621/7, 621/8, 
621/9, 622/1, 622/10, 622/11, 622/12, 622/13, 622/2, 622/3, 
622/4, 622/5, 622/6, 622/7, 622/8, 622/9, 623/1, 623/4, 624/1, 
624/10, 624/12, 624/13, 624/14, 624/15, 624/16, 624/17, 
624/18, 624/2, 624/3, 624/4, 624/5, 624/6, 624/7, 624/8, 624/9, 
625, 626/1, 626/2, 627, 629/1, 630/1, 632/1, 633/1, 636/1, 
637/1, 640/1, 641/1, 643/1, 643/2, 644/1, 644/2, 644/3, 644/6, 
645/1, 646, 647, 648/1, 649/1, 653/1, 654/1, 658, 659/2, 659/3, 
661, 662/1, 665/1, 666/1, 668/1, 670/1, 670/2, 671, 672, 673, 
674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685/1, 
685/10, 685/11, 685/12, 685/13, 685/14, 685/15, 685/2, 685/3, 
685/4, 685/5, 685/6, 685/7, 685/8, 685/9, 686/1, 686/2, 687, 
688/1, 688/2, 688/3, 689, 690, 691/1, 691/2, 692, 693, 694, 
695, 696, 697, 698/1, 698/2, 699/1, 699/2, 700/1, 700/2, 701/1, 
701/2, 702, 703, 704, 705, 706/1, 706/2, 707/1, 707/2, 708/1, 
708/2, 708/3, 709, 710, 711/1, 711/2, 711/3, 712/1, 712/2, 
713/1, 713/2, 714, 717, 718/1, 718/2, 718/3, 719/1, 720/1, 
720/2, 720/3, 720/4, 721/1, 721/2, 722/1, 722/10, 722/2, 722/4, 
722/5, 722/9, 723, 724, 725, 726/1, 726/2, 726/5, 726/8, 727/1, 
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727/2, 727/3, 728/1, 728/2, 729/1, 730, 731, 732/1, 733/1, 
735/1, 736, 737, 738/1, 739/1, 74, 740, 741, 742/1, 743/1, 
744, 745, 746/1, 746/2, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754/1, 
755, 757, 758/1, 759/1, 76, 760/1, 764/1, 764/3, 765, 766/1, 
766/2, 766/3, 767/1, 767/2, 767/3, 767/4, 767/5, 768, 769/1, 
769/2, 770/1, 770/2, 771/1, 771/2, 771/3, 771/8, 772/1, 772/2, 
772/6, 772/9, 774/1, 774/2, 774/3, 774/4, 774/5, 774/6, 775, 
776/1, 776/2, 776/3, 78/1, 780/1, 781/1, 791/1, 791/2, 791/3, 
791/4, 791/7, 791/8, 794, 795/1, 795/17, 795/19, 795/2, 795/20, 
795/22, 795/4, 795/5, 795/6, 795/7, 797/12, 797/13, 797/14, 
797/16, 797/8, 80, 81, 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 98, 99;

– k. o. Mostec (1297): 123/1, 123/2, 133/1, 133/3, 133/4, 
133/5, 133/6, 134/1, 137/10, 137/11, 137/12, 137/9, 142, 
143/1, 145/100, 145/110, 145/111, 145/115, 145/116, 145/117, 
145/143, 145/144, 145/149, 145/150, 145/154, 145/158, 
145/187, 145/273, 145/274, 145/82, 145/91, 145/98, 145/99, 
149, 150, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 173/1, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182/1, 182/2, 183/1, 
183/2, 184/1, 184/2, 185, 186/1, 186/2, 186/4, 188/1, 193, 
194, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 198/1, 198/2, 
199, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 201/1, 201/2, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 282, 
283, 284/1, 284/2, 284/3, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 
292, 293/1, 293/2, 294, 295, 296, 298, 299/1, 299/2, 300, 
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 
313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322/1, 322/2, 
323/1, 323/2, 324, 325, 326/1, 326/2, 327/1, 327/2, 327/3, 
327/4, 327/5, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334/1, 334/2, 
335, 336/1, 336/2, 337/1, 337/2, 338/1, 338/2, 339/1, 339/2, 
340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 342, 343, 344, 345, 
346, 347, 348/1, 348/2, 348/3, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364/1, 364/2, 
365/1, 365/2, 365/3, 367, 368, 369/1, 369/2, 369/3, 370/1, 
370/2, 370/3, 371, 372/1, 372/2, 373/1, 373/2, 373/3, 374, 
375, 376, 377, 378/1, 378/2, 379, 380, 381/1, 381/2, 381/3, 
383, 384, 385/1, 385/2, 385/3, 386/1, 386/2, 386/3, 387/1, 
387/2, 388/1, 388/2, 389, 390/1, 391/1, 392/1, 392/2, 393, 
394, 396, 403/1, 403/2, 404, 405, 437/1, 437/2, 438, 439, 
441/1, 442, 443/1, 444/1, 445/1, 516/3, 517, 519, 520, 521, 
522, 523, 525/1, 525/2, 525/3, 525/6, 527/12, 527/17, 527/2, 
527/6, 527/7, 527/8, 527/9, 531/10, 531/11, 531/12, 531/3, 
531/33, 531/34, 531/35, 531/36, 531/37, 531/38, 531/39, 531/4, 
531/40, 531/41, 531/42, 531/5, 531/52, 531/53, 531/6, 531/7, 
531/8, 531/9, 533/10, 533/11, 533/12, 533/13, 533/14, 533/15, 
533/16, 533/17, 533/18, 533/19, 533/20, 533/21, 533/22, 
533/23, 533/24, 533/25, 533/26, 533/27, 533/28, 533/29, 
533/3, 533/30, 533/31, 533/32, 533/4, 533/5, 533/6, 533/7, 
533/8, 533/9, 535/1, 535/10, 535/11, 535/12, 535/13, 535/14, 
535/15, 535/16, 535/17, 535/18, 535/19, 535/2, 535/20, 535/21, 
535/22, 535/23, 535/24, 535/25, 535/26, 535/27, 535/3, 535/4, 
535/5, 535/6, 535/7, 535/8, 535/9, 555/1, 651, 652, 655, 659, 
667, 668, 671, 672, 675, 676, 679/1, 679/2, 680, 682, 684/1, 
719/1, 720/1, 721/3, 721/4, 722/18, 722/2, 722/3, 722/8, 736, 
738/1, 738/10, 738/11, 738/12, 738/13, 738/14, 738/15, 738/16, 
738/17, 738/18, 738/19, 738/2, 738/20, 738/25, 738/28, 738/3, 
738/30, 738/31, 738/32, 738/33, 738/35, 738/38, 738/4, 738/40, 
738/41, 738/42, 738/43, 738/47, 738/48, 738/49, 738/5, 738/50, 
738/55, 738/57, 738/58, 738/59, 738/6, 738/60, 738/61, 738/62, 
738/63, 738/64, 738/65, 738/66, 738/67, 738/68, 738/7, 738/73, 
738/74, 738/75, 738/76, 738/77, 738/78, 738/79, 738/8, 738/85, 
738/9, 740, 741, 744/10, 744/11, 744/12, 744/15, 744/16, 
744/17, 744/18, 744/19, 744/2, 744/20, 744/21, 744/22, 744/23, 
744/24, 744/3, 744/4, 744/5, 744/6, 744/7, 744/8, 744/9, 748/2, 
748/5, 751/1, 752/1, 752/2, 753, 755, 758, 760;

– k. o. Brežice (1300): 1450/2, 1477/1, 1478/1, 1478/2, 
1483/2, 1485/2, 1488/2, 1488/3, 1488/6, 1489, 1490, 1503/2, 
1504, 1507, 1508;

– k. o. Krška vas (1301): 3473/6, 3474/1, 4340/4, 4340/5, 
4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348/1, 4354, 

4355, 4356/1, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 
4377, 4795/20, 4795/47, 4795/62;

– k. o. Čatež (1306): *162/1, *162/2, 150/3, 150/51, 
150/58, 155/1, 178/1, 178/2, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 183, 
1880/3, 1881, 1882/1, 1882/15, 1882/16, 1882/19, 1882/23, 
1882/35, 1882/38, 1882/55, 1882/56, 1882/9, 1883/12, 
1883/13, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 2/31, 2/32, 2/44, 
2/52, 2546/2, 2547/1, 70/12, 70/16;

– k. o. Cerina (1307): 1583/5, 1583/7, 1603/15, 1603/21, 
1603/22, 1603/25, 1603/26, 1603/27, 1603/29, 1603/30, 
1603/32, 1603/36, 1603/37, 1603/38, 1603/39, 1603/40, 
1603/41, 1603/42, 1603/43, 1603/44, 1603/45, 1603/46, 
1603/47, 1608/2, 1616/1, 309/1, 314, 316/2, 317/1, 317/2, 
317/3, 318/1, 319/1, 320/1, 321/2, 323/2, 323/28, 323/29, 
323/3, 323/31, 323/32, 323/33, 323/34, 323/35, 323/36, 323/4, 
323/5, 323/6, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 324/5, 324/6, 324/8, 
324/9, 326/1, 326/16, 326/17, 326/18, 326/19, 326/2, 326/20, 
326/22, 326/23, 326/3, 326/4, 326/5, 326/6, 326/7, 329/102, 
329/108, 329/109, 329/110, 329/111, 329/112, 329/115, 329/29, 
329/30, 329/31, 329/32, 329/33, 329/34, 329/35, 329/36, 
329/37, 329/38, 329/39, 329/40, 329/41, 329/43, 329/44, 
329/45, 329/46, 329/47, 329/49, 329/50, 329/51, 329/52, 
329/54, 329/56, 329/65, 329/66, 329/88, 329/90, 329/92, 
329/94, 329/97, 329/99, 331/1, 331/10, 331/11, 331/12, 331/13, 
331/14, 331/15, 331/16, 331/17, 331/19, 331/20, 331/21, 
331/22, 331/23, 331/24, 331/25, 331/26, 331/27, 331/28, 
331/29, 331/30, 331/31, 331/33, 331/34, 331/35, 331/36, 
331/37, 331/38, 331/39, 331/40, 331/41, 331/42, 331/43, 
331/44, 331/6, 331/7, 331/8, 331/9, 333/1, 333/10, 333/11, 
333/12, 333/13, 333/4, 333/5, 333/8, 333/9, 335/10, 335/101, 
335/107, 335/109, 335/11, 335/110, 335/12, 335/14, 335/146, 
335/147, 335/15, 335/154, 335/16, 335/166, 335/167, 335/168, 
335/169, 335/17, 335/170, 335/171, 335/172, 335/179, 335/18, 
335/19, 335/20, 335/21, 335/219, 335/22, 335/220, 335/23, 
335/24, 335/25, 335/253, 335/254, 335/255, 335/256, 335/257, 
335/26, 335/260, 335/263, 335/265, 335/266, 335/267, 
335/268, 335/269, 335/27, 335/270, 335/28, 335/29, 335/30, 
335/31, 335/32, 335/33, 335/34, 335/39, 335/40, 335/41, 
335/42, 335/43, 335/44, 335/45, 335/46, 335/47, 335/51, 
335/55, 335/56, 335/57, 335/58, 335/59, 335/60, 335/61, 
335/62, 335/72, 335/74, 335/75, 335/76, 335/77, 335/88, 
335/89, 335/98, 335/99, 343/10, 343/11, 343/8, 343/9, 344/1, 
344/3, 344/5, 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 346/5, 346/6, 346/7, 
346/8, 347/1, 347/2, 347/3, 347/4, 348/6, 350/1, 350/80, 
350/81, 350/82, 350/83;

– k. o. Velika Dolina (1308): 1001/1, 1010/1, 1010/21, 
1014/2, 1015/1, 1015/2, 1015/3, 1015/5, 1016/1, 1016/2, 1017, 
1018, 1019/1, 1019/2, 1019/3, 1019/4, 1020/1, 1020/2, 1021/1, 
1021/2, 1021/3, 1022/1, 1022/2, 1022/3, 1022/4, 1024, 1026/1, 
1026/2, 1026/3, 1026/4, 1026/5, 1029, 1030, 1036, 1037/1, 
1037/10, 1037/11, 1037/12, 1037/13, 1037/3, 1037/8, 1038/1, 
1039/1, 1039/2, 1040, 1042/1, 1042/2, 1042/3, 1042/7, 1048/3, 
1048/4, 1050/2, 1050/4, 1050/6, 1061/1, 1064/1, 1071, 1077/2, 
1078/1, 1080/1, 1127/3, 1127/5, 1897/3, 1907/1, 1907/2, 
1911/1, 1911/2, 1911/3, 1911/4, 1911/5, 1911/7, 1912/1, 
1912/2, 1913/5, 1917/12, 1921/1, 1921/3, 1921/4, 1921/6, 
1959, 1980, 1981, 1988, 1995, 1996, 1997, 2001, 2004, 2006, 
2008, 2009, 2023, 2038, 2041, 2046, 2047, 2065, 2068, 2076, 
2078, 2079, 2080, 2082, 2092, 2094, 2096, 2100, 2108, 2117, 
301/2, 301/49, 301/55, 301/58.

(3) Območje državnega prostorskega načrta obsega tudi 
območje gradnje komunalne in energetske infrastrukture na 
zemljiščih s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih ob-
činah:

a) nizkonapetostni elektroenergetski priključek do špor-
tnorekreacijskega območja Grič:

– k. o. Čatež (1306): 165/1, 169/1, 169/3, 172/5, 172/6, 
172/7, 173/1, 194/1, 194/3, 195/3, 195/4, 195/5, 195/6;
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b) vodovodni priključek za hidroelektrarno:
– k. o. Velika Dolina (1308): 317/1, 317/2, 302, 1891/70, 

1891/72, 1891/84, 301/20, 1891/82, 1891/80, 2281, 2147, 
301/19, 301/60, 301/41, 301/18, 301/17, 301/21, 301/40, 
301/33, 301/16, 301/37, 301/15, 301/63, 301/14, 301/65, 
301/13, 301/12, 301/11, 301/28, 301/138, 2143, 2144, 2145, 
2152, 2156, 2159, 2161, 2162, 301/10, 301/9, 301/120, 301/39, 
301/27, 301/8, 301/46, 301/45, 301/38, 301/48, 301/47, 301/5, 
301/2, 2114, 2121, 2120, 2130, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 
2138, 2139, 2147, 2140, 2127, 2124, 2126, 2122, 2118, 2119, 
2107, 2100, 2097, 2098, 2092, 2090, 2046;

c) prestavitve elektroenergetskih vodov v okviru vzhodne 
obvoznice Brežic:

– k. o. Brezina (1282): 38/5, 61;
– k. o. Črnc (1283): 1020, 1021, 660/1, 89/2;
– k. o. Bukošek (1284): 1057, 1058, 1059, 1085, 1086, 

1090/1, 1090/2, 1163;
– k. o. Mostec (1297): 632, 633, 634, 636, 637, 638;
d) prestavitve vodovodov v okviru vzhodne obvoznice 

Brežic:
– k. o. Trnje (1298): 207/2;
e) prestavitve kanalizacijskih vodov v okviru vzhodne 

obvoznice Brežic:
– k. o. Trnje (1298): 215/4.

7. člen
(raba zemljišč)

Na območju državnega prostorskega načrta je glede na 
zasedbo zemljišč opredeljena raba:

– zemljišča na območju prostorskih ureditev, povezanih 
z gradnjo ureditev, ki jih določa državni prostorski načrt: to 
so območja izključne rabe za energetsko, vodno in prometno 
infrastrukturo, na katerih so dovoljeni le gradnja, obratovanje in 
vzdrževanje hidroelektrarne z vsemi pripadajočimi ureditvami, 
splavnice, protipoplavni ukrepi, ceste;

– zemljišča na območjih za rekreacijo: to so območja 
izključno za šport in rekreacijo ter spremljajoče dejavnosti;

– zemljišča na območjih, ki imajo vlogo zadrževanja viso-
kih voda: to so retenzijske površine, ki ohranjajo namembnost 
in so pod vplivom visokih voda, ki se prelivajo prek preliva v 
retenzijo. Na teh površinah se ob visokih vodah nadzirano 
zadržuje in uravnava odtok visokih voda, tako da bo mogoče 
zagotavljati naravni režim reke Save na mejnem profilu. Na teh 
površinah se ohranjajo retenzijske sposobnosti in upoštevajo 
pogoji omejene rabe iz 28. člena te uredbe;

– zemljišča na območjih voda: to so območja površinskih 
voda, na katerih se izvajajo vodne ureditve in dejavnosti rabe 
voda, rekreacija ter se ureja nadomestni habitat – prodišče;

– zemljišča na območju varovalnega pasu priključnega 
daljnovoda – nadzemnega voda: območje širine 15 m levo 
in desno od osi daljnovoda, namenjeno gradnji, obratovanju 
in vzdrževanju daljnovoda, selektivni odstranitvi rastja, rušitvi 
daljnovodnega stebra, ureditvi gozdnega roba, nadomestni za-
saditvi rastja ter ureditvi začasnih delovnih površin in dostopnih 
poti na tem območju. Ta zemljišča se, razen zemljišč stojnih 
mest stebrov in zemljišč dostopnih poti, po končani gradnji 
vrnejo v prejšnje stanje. Na teh površinah se upoštevajo pogoji 
omejene rabe iz 15. člena te uredbe;

– zemljišča na območju varovalnega pasu priključnega 
daljnovoda – podzemnega voda: območje širine 3 m levo in 
desno od osi kabelskega sistema, namenjeno gradnji, obra-
tovanju in vzdrževanju podzemnega voda, pripadajoči infra-
strukturni ureditvi. Ta zemljišča se po končani gradnji vrnejo v 
prejšnje stanje; na teh površinah se upoštevajo pogoji omejene 
rabe iz 15. člena te uredbe;

– zemljišča na območju dostopnih poti do daljnovoda: 
območje zunaj območja varovalnega pasu nadzemnega in 
podzemnega voda, območja selektivne odstranitve rastja ter 
območja pripadajočih infrastrukturnih ureditev.

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

IN OBLIKOVANJA

8. člen
(jezovna zgradba, strojnica in prelivna polja)

(1) Hidroelektrarna je sestavni del sklenjene verige hi-
droelektrarn na reki Savi. Obratovala bo po načelu pretočne 
akumulacije, zasnovana pa je kot rečna hidroelektrarna, pri 
kateri je jezovna zgradba hkrati tudi pregradna.

(2) Jezovna zgradba se zgradi v profilu Save P-149 a v 
rečnem km 730 + 460. Sestavljajo jo strojnica s tremi cevnimi 
agregati in šest prelivnih polj s podslapjem ter krilni zidovi, 
ki povezujejo strojnico in prelivna polja z bregovoma. Jezov-
na zgradba se navezuje na nasipe na obeh bregovih reke 
Save. Jezovna zgradba (strojnica in prelivna polja) ima prečno 
na rečni tok dolžino približno 176 m. Dolžina prelivnih polj s 
podslapji je približno 55 m. Zgornji plato jezovne zgradbe se 
uredi približno 2 m nad zgornjo obratovalno gladino v bazenu 
hidroelektrarne.

(3) Strojnica z okvirno dolžino 58 m, širino 42 m in skupno 
višino 29 m (merjeno od najnižje točke temeljev do zgornje kote 
objekta) se umesti na desni strani jezovne zgradbe prečno na 
tok reke in se višinsko prilagaja kotam ploščadi in gladini vode. 
Mere in notranja struktura objekta se prilagodijo tehnološkemu 
postopku pri proizvodnji električne energije.

(4) Prelivna polja s šestimi prelivi svetle širine 15 m, 
opremljenimi z zapornicami, se naredijo v strugi na levi strani 
jezovne zgradbe. Dolžina objekta prečno na tok je približno 
111 m, širina s podslapjem približno 55 m, konstrukcijska višina 
pa približno 27 m.

(5) Na gorvodni strani strojnice in čez prelivna polja ter 
na dolvodni strani strojnice sta progi za dvigalni napravi za 
pomožne zapornice. Zgornja kota dvigalne naprave na prelivnih 
poljih na gorvodni strani strojnice je približno enaka najvišji koti 
strojnice.

9. člen
(akumulacijski bazen, visokovodno-energetski nasipi  

in poglabljanje struge)
(1) Vodna površina akumulacijskega bazena (v nadalj-

njem besedilu: bazen) znaša približno 2 030 000 m2. Zaradi 
zajezitve Save na koto 141,50 m n. m. se na obeh bregovih 
naredijo nasipi s koto krone od 143 m do 143,65 m n. m., tako 
da nasipi zagotavljajo izravnalni volumen za vode za obratova-
nje verige elektrarn na spodnji in srednji Savi.

(2) Na levem bregu se naredi visokovodni energetski na-
sip dolžine 2 560 m od preliva v retenzijo do jezovne zgradbe. 
Na desnem bregu se naredi visokovodno-energetski nasip med 
jezovno zgradbo in visokim terenom v dolžini približno 180 m 
ter v bližini Prilipske mrtvice med visokim terenom in obstoječim 
visokovodnim nasipom v dolžini približno 1 100 m.

(3) Za gradnjo nasipov se uporabi material, pridobljen pri 
poglabljanju na območju akumulacije. Nasipi so v splošnem tra-
peznega profila s širino krone 6 m in nagibom brežin približno 
1:3. Na kroni nasipov se uredi vzdrževalna pot.

(4) Da se zagotovi zmanjšanje infiltracije vode iz bazena 
v podzemno vodo, se tesnijo nasipi in temeljna tla pod nasipi 
ter brežine.

(5) Spodnja struga dolvodno od hidroelektrarne se poglobi 
na odseku od jezovne zgradbe do meje območja državnega 
prostorskega načrta v dolžini približno 400 m, in sicer v širini 
obstoječega dna brez širjenja struge.

(6) Spodnja struga Save dolvodno od hidroelektrarne 
Brežice se poglobi na odseku med profiloma P 137 (km 735 + 
157) in mejo državnega prostorskega načrta dolvodno od hi-
droelektrarne Brežice v skupni dolžini 2 260 m, in to z izkopom, 
tako da posegi v brežine ne bodo potrebni in da se ne poslabša 
stabilnost brežin.
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(7) Pred polnitvijo akumulacijskega bazena se na površini, 
ki se trajno potopi, odstranijo drevesa, grmičevje, travna ruša in 
drug organski material ter rodovitni del tal na način iz 52. člena 
te uredbe.

10. člen
(zavarovanje brežin na območju bazena)

Brežine visokovodno-energetskih nasipov se v celotni 
dolžini zaščitijo pred erozijo. Brežine dela bazena brez nasipov 
se utrdijo ob objektih (most, daljnovodni stebri, prometnice) in 
na območjih večje erozijske moči vodnega toka. Na preostalih 
delih brežin se poseka rastje le pod načrtovano vodno gladino 
z ohranitvijo koreninskega sistema.

11. člen
(ureditve za reguliranje globine podzemne vode in zaščito 

pred njenimi vplivi)
(1) Na levem in desnem bregu bazena se naredijo drena-

žni kanali za reguliranje globine podzemne vode s širino dna 
približno 1 m in naklonom brežin 1:2.

(2) Na levem bregu se za reguliranje globine podzemne 
vode in zaščito pred njenimi vplivi obstoječi drenažni kanal po-
globi. Med profilom P 142 in izlivom Gabernice se kanal vzdolž 
predvidenega energetskega nasipa naredi na novo.

(3) Na desnem bregu se naredi drenažni kanal v treh 
odsekih, in sicer približno od profila P 134 do profila P 136 kot 
odprti kanal, do profila P 140 pa kot drenažna cev. Dolvodno 
od profila P 140 se naredi odprti kanal, ki se zaključi pri vtoku 
v prepust.

(4) Na odsekih, na katerih je izpeljava drenažnih kanalov 
zaradi utesnjenega prostora nemogoča, se uredijo drenažni 
cevovodi. Na levem bregu na območju Mosteca se ob koritu 
Stare Gabernice naredi drenažni cevovod v dolžini približno 
520 m, na desnem bregu na območju Čateških Toplic pa pribli-
žno v dolžini 1 500 m.

(5) Drenažni kanali globine 2 do 4 m potekajo ob zunanji 
strani visokovodno-energetskih nasipov ter večinoma v starih 
rečnih strugah in drugih depresijah na retenzijskem območju 
Dobovskega polja. Povsod, kjer je za normalno odvijanje pro-
meta potrebno, je dopustna premostitev drenažnih kanalov, 
tako da ne bosta ovirani glavna naloga in prevodnost kanalov.

(6) Če se z monitoringom ugotovi, da gladina podzemne 
vode v zaledju visokovodno-energetskih nasipov presega spre-
jemljivo koto, sta dopustni zgostitev mreže drenažnih kanalov 
in izvedba drugih ukrepov za vzdrževanje sprejemljivega nivoja 
gladine podzemne vode.

(7) Kleti objektov, ki bi jih ogrožala dvignjena kota gladi-
ne podzemne vode, se sanirajo ali ščitijo s tesnitvijo kleti ter 
ureditvijo drenaže glede na konstrukcijo in geometrijo objektov 
ter koto gladine vode. Če kleti tehnično ni mogoče zavarovati 
ali so ukrepi dražji od njene vrednosti, se v dogovoru z lastniki 
zagotovita odškodnina za zmanjšano uporabnost kleti in izo-
liranje zgornjega dela objekta ali zgradi nadomestni objekt v 
sklopu funkcionalnih zemljišč obstoječih objektov ali pa drugo 
ustrezno nadomestilo.

(8) Če se ugotovi, da dvig gladine podzemne vode pov-
zroča škodo v objektih zunaj državnega prostorskega načrta, 
se zagotovijo ustrezni sanacijski ukrepi.

12. člen
(transformator in stikališče)

Mrežni transformator 6,3/110 kV se namesti v polzaprti 
transformatorski prostor na dolvodni strani strojnice, poleg nje-
ga pa se v prizidku strojnice namesti stikališče 110 kV.

13. člen
(ureditve za prelivanje vode na retenzijske površine)
(1) Na levem bregu se v profilu P 142 (km 733 + 127) 

naredi prelivni objekt s hidromehansko regulacijsko opremo 

kot betonska konstrukcija višine približno 4,5 m, sestavljena iz 
11 prelivnih polj širine 20 m. V dolvodni smeri se prelivi nada-
ljujejo v podslapje dolžine približno 30 m.

(2) Spuščanje visoke vode na levo poplavno območje se 
uravnava z zapornicami, tako da se voda pri pretokih, višjih 
od Q = 3130 m3/s, preliva z razmeroma majhno hitrostjo na 
obstoječe naravne retenzijske površine.

14. člen
(odlagališča za sedimente)

(1) Za odlaganje sedimentov, ki se jih pri vzdrževanju 
odstrani iz bazena, se lahko uredijo tri odlagališča (D 1, D 2 in 
D 3), od tega dve na levem in eno na desnem bregu.

(2) Na območjih odlagališč za sedimente se po izkopu 
gramoza z njihovega območja ali po končanem izkoriščanju 
mineralnih surovin uredijo vodne površine, ki so lahko tudi 
začasni habitati v skupnem obsegu približno 12,5 ha kot vodne 
površine. Po končni ureditvi odlagališč se te površine uredijo 
za kmetijstvo.

(3) Do izkopa materiala na območjih odlagališč se nepo-
sredno ob visokovodnih energetskih nasipih uredijo drenažni 
kanali za zbiranje vode, ki se preceja iz bazena skozi nasip ali 
podlago nasipa.

15. člen
(daljnovod za priključitev hidroelektrarne na omrežje)
(1) Za vključitev hidroelektrarne v elektroenergetski sis-

tem je potrebna dvosistemska daljnovodna povezava. Naredi 
se priključni dvosistemski daljnovod do obstoječega daljnovoda 
2 x 110 kV Krško–Brežice (v nadaljnjem besedilu: priključni 
daljnovod), ki ga sestavljata nadzemni vod v dolžini približno 
10 525 m in podzemni vod dolžine približno 80 m. Daljnovodni 
odcep se naredi iz novega posebnega odcepnega stebra. 
Priključni daljnovod se iz stikališča do zadnjega stebra SM 39 
spelje kabelsko, nato pa se na zadnjem stebru naredi prehod 
kabelskega voda v nadzemni vod.

(2) Trasa priključnega daljnovoda se začne na stojnem 
mestu SM 1, ki se vstavi v obstoječi daljnovod DV 2 × 110 kV 
Krško–Brežice med stojnima mestoma SM 27 in SM 28 se-
verovzhodno od vasi Brezina. Trasa od odcepa poteka proti 
vzhodu po južni strani obstoječega 2 × 400-kilovoltnega dalj-
novoda Zagreb–Krško do stojnega mesta SM 5, kjer se trasa 
usmeri severovzhodno in ga križa med stojnima mestoma SM 5 
in SM 6. Od tu naprej trasa poteka jugovzhodno vzporedno po 
severni strani 2 × 400-kilovoltnega daljnovoda Zagreb–Krško. 
Med stojnima mestoma SM 19 in SM 20 trasa preide na ob-
močje Jovsov in se zatem usmeri proti Rigoncam. Od stojnega 
mesta SM 27 naprej se trasa usmeri jugozahodno od Rigonc in 
križa 2 × 400-kilovoltni daljnovod Zagreb–Krško ter se nadaljuje 
južno in vzporedno po zahodni strani tega daljnovoda. Zahodno 
od Rigonc se na stojnem mestu SM 30 trasa usmeri proti Lo-
čam. Trasa zatem prečka reko Savo in se zaključi na stojnem 
mestu SM 39, na katerem daljnovod preide v podzemni vod, ki 
v dolžini 80 m poteka do stikališča HE Mokrice.

(3) Varovalni pas priključnega daljnovoda ima značilnosti:
– širina varovalnega pasu nadzemnega voda je 30 m 

(15 m levo in desno od osi priključnega daljnovoda), ki je razšir-
jena tam, kjer je to potrebno zaradi poseka gozdne vegetacije,

– območje varovalnega pasu podzemnega voda znaša 
6 m (3 m levo in desno od osi kabelskega sistema),

– celotno območje varovalnega pasu nadzemnega voda 
in podzemnega voda se šteje za II. območje varstva pred 
elektromagnetnim sevanjem v skladu s predpisi, ki urejajo 
elektromagnetno sevanje.

(4) V varovalnem pasu, razen na območjih kulturne de-
diščine, na območjih, pomembnih za ohranjanje narave, in na 
vodnih zemljiščih je v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in 
omejitve gradenj in uporabe, dovoljena postavitev naslednjih 
enostavnih in nezahtevnih objektov, ki se lahko postavijo v 
skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost:
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– nezahtevni objekti: ograje, škarpe in podporni zidovi, po-
možni infrastrukturni objekti, poljske poti, gozdne ceste, grajene 
gozdne vlake in spominska obeležja in

– enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti, polj-
ske poti, gozdne ceste, gozdne učne poti, grajene gozdne 
vlake, kolesarske steze, planinske poti, sprehajalne poti, spo-
minska obeležja in urbana oprema.

(5) Posegi v varovalnem pasu priključnega daljnovoda ne 
smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja priključnega 
daljnovoda. Za vse posege na območju državnega prostorske-
ga načrta je treba pridobiti soglasje investitorja, če daljnovod 
še ni zgrajen, po končani gradnji pa soglasje njegovega upra-
vljavca.

(6) Na odsekih čez gozdne površine se gozd poseka 
selektivno. V varovalnem pasu priključnega daljnovoda se od-
strani le visokoraslo drevje, ki presega zahtevano varnostno 
višino ali odmike, povečane za razdaljo letne rasti drevnine. 
Grmovna zarast, ki v odrasli dobi ne presega 3 m, se ohrani. 
Gozd in grmovna zarast se v varovalnem pasu vzdržujeta tako, 
da se občasno odstranjuje previsoko zrasla in nezaželena 
drevnina (npr. robinija).

(7) Tehnične značilnosti priključnega daljnovoda:
– stebri so jeklene, prostorske, palične konstrukcije z 

obliko glave »sod« in »donava«. Nosilni stebri so pravokotnega 
prereza približne velikosti od 2,5 × 2 m do 4,5 × 3 m, približne 
višine 30 do 43 m do konice stebra. Napenjalni stebri so kva-
dratnega prereza velikosti od 4 × 4 m do 5,5 × 5,5 m, približne 
višine 17 do 38 m do konice stebra. Posebni končni napenjalni 
steber, na katerem se naredi prehod podzemnega voda v nad-
zemni vod, je kvadratnega prereza velikosti 6 × 6 m in višine 
približno 36 m do konice stebra, posebni odcepni steber za 
vključitev v obstoječi daljnovod 2 × 110 kV Krško–Brežice pa je 
kvadratnega prereza velikosti 6 × 6 m in višine približno 35 m 
do konice stebra. Vsak steber se ozemlji;

– tehnične rešitve izvedbe in oprema priključnega daljno-
voda upoštevajo združljivost s preostalim delom daljnovodne 
povezave pred obravnavanim odsekom;

– priključni daljnovod se pred neposrednim udarom strele 
zaščiti z zaščitno vrvjo z vgrajenimi optičnimi vlakni, ki omogo-
čajo telekomunikacijsko povezavo.

(8) Označevanje priključnega daljnovoda:
– priključni daljnovod se z montažo opozorilnih krogel za 

označevanje na najvišjo vrv daljnovoda označi med stojnima 
mestoma SM 11 in SM 12, kjer priključni daljnovod križa regio-
nalno cesto R 1 1242 Bizeljsko–Čatež;

– na odseku med SM 29 in SM 30, na katerem priključni 
daljnovod križa R 2 1335 Brežice–Dobova–Rigonce in glavno 
železniško progo št. 10 državna meja–Dobova–Ljubljana, se 
daljnovod označi z namestitvijo opozorilnih krogel na najvišjo 
vrv daljnovoda, svetilk ob stebru na SM 30 in z barvanjem ko-
nice stebra z izmeničnimi pasovi rdeče in bele barve;

– opozorilne krogle so sestavljene iz dveh delov rdeče 
in bele barve ter se namestijo tako, da sestavljajo izmenični 
vzorec v vodoravni črti;

– svetilke za označevanje daljnovoda delujejo po načelu 
izkoriščanja električnega polja okoli vodnikov. Namestijo se 
na najvišji vodnik, ki je nameščen nižje kot zaščitna vrv dalj-
novoda;

– stebri se barvajo rjavo-zeleno.
(9) Dostopi do stebrov:
– dostopi do priključnega daljnovoda in stebrov se med 

gradnjo in vzdrževanjem uredijo po obstoječih javnih cestah 
in novih ali preurejenih poteh na območju državnega prostor-
skega načrta;

– nove dostopne poti se uredijo od navezav na javne poti 
do stojnih mest stebrov; za ta namen je določen koridor za 
dostope širine približno 4 m. Nove dostopne poti bodo imele 
normalno širino 2 m;

– neutrjene dostopne poti se po potrebi utrdijo in opremijo 
z odvodnimi jarki.

16. člen
(prehod za vodne organizme pri jezovni zgradbi in drstišča)

(1) V bližini jezovne zgradbe se na desnem bregu naredi 
prehod za vodne organizme v obliki sonaravno oblikovane 
struge.

(2) Zgradita se dva ločena, višinsko prilagojena vtoka s 
tablasto zapornico. V nadaljevanju višjega vtoka se zgradijo be-
tonski prekati na dolžini približno 130 m, v nadaljevanju nižjega 
vtoka pa se naredi vrsta betonskih prekatov.

(3) Od stičišča obeh krakov v obliki skupnega bazena – 
počivališča se zgradi sonaravno oblikovana struga v dolžini 
približno 600 m. Na sonaravnem delu prehoda se na posame-
znih odsekih uredijo drstišča in počivališča za ribe, na izlivu 
pa zbirališče.

(4) Struga in vmesni odseki za drstišča imajo približno 
2-odstotni strmec. Odseki z manjšim vzdolžnim naklonom so 
namenjeni počivališčem. Prečni profil sonaravnega odseka je 
trapezne oblike širine 4 m v dnu in naklonom brežin približno 
1:2.

(5) Pretok za privabljanje rib, ki izteka iz prehoda za vo-
dne organizme v spodnjo strugo Save, da lahko ribe najdejo 
vhod v prehod, znaša približno 0,65 m3/s. Če se ugotovita slabo 
privabljanje rib in potreba po dodatnem pretoku za privabljanje 
rib, se ta spelje po cevovodu. Dodatni pretok za privabljanje se 
lahko izkoristi na mali hidroelektrarni, priključeni na cevovod, 
ki se umesti ob iztoku prehoda za vodne organizme in priključi 
v električno omrežje na najbližji transformatorski postaji. Mere 
in zmogljivost objekta se prilagodijo velikosti pretoka za priva-
bljanje (atrakcijo), ki jo dokončno določi strokovna institucija 
ali strokovnjak za prehode za vodne organizme oziroma ribe.

(6) Sonaravno oblikovana struga prehoda za vodne orga-
nizme se zgradi v približni širini 4 m ob dnu in 4,8 m na pragovih 
ter poteka skozi prepust pod dostopno cesto. Sestavljajo jo 
tolmuni različnih globin in pragovi višine 0,2 m, zgrajeni iz skal. 
Na obeh straneh struge se zgradi manipulativna približno 4 m 
široka pot.

(7) V vzporednih strugah vzdolž prehoda za vodne orga-
nizme se uredijo ribja drstišča dolžine približno 20 m. Oblikujejo 
se kot drstni kanal brez pragov, katerega globina se proti toku 
zmanjšuje od dolvodne globine približno 70 cm do plitvejšega 
odseka z globinami med 15 in 30 cm.

(8) Senčenje prehoda za vodne organizme se zagotovi z 
zasaditvijo avtohtone obvodne drevnine.

17. člen
(preureditev izlivnega dela Krke)

(1) Izlivni del Krke se preuredi na odseku v dolžini pribli-
žno 2 km gorvodno od izliva pa do mostu v Krški vasi.

(2) Rečno dno Krke se prilagodi tako, da se zagotovijo 
ugodne razmere za vodne organizme. Sonaravni ukrepi se 
izvedejo tako, da se ohranijo rečne pretočne razmere na tem 
odseku Krke. Uporablja se material, značilen za Krko. Struga 
se izoblikuje tako, da se:

– na izlivnem odseku Krke zagotovi rečna pretočna ure-
ditev,

– uredi prehod za vodne organizme na izlivu dolžine 
250 m, širine 10 m in s hidravličnim padcem 5 m, ki ves čas 
omogoča prehodnost za vodne organizme med Savo in Krko,

– izvedejo štiri obsežna prodišča skupne površine pribli-
žno 32 800 m2, ki se uredijo kot drstišča,

– na odsekih struge med prodišči prevelike globine zmanj-
šajo z izvedbo zasutja, tako da se ustvarijo različne globine v 
prečnem in vzdolžnem profilu struge ter da se zagotovi razgi-
bano rečno dno, podobno sedanjim morfološkim razmeram v 
strugi Krke.

(3) Na odseku Krke med avtocestnim mostom in izlivom v 
Savo se leva brežina Krke nad koto zajezitve razširi za približno 
30 m v dolžini 1 km, s čimer se poveča pretočni profil struge za 
obdobje visokih voda in ohranja pretočnost Krke kljub zasutju 
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struge, tako da se zagotovi večja poplavna varnost Krške vasi 
in Velikih Malenc.

(4) Vzdolž razširjenega levega brega se zgradi visokovo-
dni nasip dolžine 0,8 km, tako da se prepreči bočno izlivanje 
kalnih poplavnih voda Save v strugo Krke in dodatno ohranja 
znižanje visoke vode Krke v Krški vasi in Velikih Malencah.

(5) Krka se uredi tako, da ureditve skupaj s poglabljanjem 
rečnega dna Save pod HE Brežice in ureditvami v akumulaciji 
hidroelektrarne pozitivno vplivajo na razmere pri visokih vodah 
in da se zajezitev pri stoletni visoki vodi, upoštevaje hidrološke 
razmere septembra 2010 (stoletna Sava in stoletna Krka), na 
območju Krške vasi in Velikih Malenc zniža za vsaj 1,3 m.

(6) Z načrtovanimi ukrepi se zagotovi, da so količina in 
sestava substrata ter morfologija izlivnega dela Krke po izvedbi 
del enake ali boljše kot v obstoječem stanju, tako da se zagoto-
vi dolgoročno ohranjanje populacij ribjih vrst v ugodnem stanju.

(7) Pred začetkom opravljanja del na izlivnem delu Krke 
se na jezu v Krški vasi po potrebi zgradi drča kot prehod za 
vodne organizme.

(8) Izlivni del Krke se uredi skladno z devetim odstavkom 
18. člena te uredbe.

(9) Na desnem bregu Krke v bližini sotočja s Savo je na 
koti, ki bo nad gladino visoke vode Krke in Save, dopustna 
postavitev razgledne ploščadi, ki se vključno z morebitnimi 
podporami naredi v lesu.

18. člen
(ureditev izlivnih delov drugih pritokov Save)

(1) Na izlivnih delih Prilipskega potoka, Drnovca, Ore-
hovca, Grajskega potoka, Gabernice, Draščka so potrebna 
ureditvena dela, kot so lokalno zavarovanje, ureditev struge, 
čiščenje in sanitarna sečnja.

(2) Izlivni del Prilipskega potoka, ki je bil reguliran ob 
gradnji avtoceste, se očisti.

(3) Na potoku Drnovec se uredi prodni zadrževalnik gor-
vodno od ceste R3-675/1207 Čatež–Obrežje, zviša gozdna 
cesta, obstoječa struga se stabilizira od prodne pregrade do 
vtočnega objekta pred prepustom pod cesto R3-675/1207 Ča-
tež–Obrežje v dolžini 80 m, stabilizira se korito hudournika 
gorvodno od prodnega zadrževalnika v dolžini 80 m.

(4) Na potoku Orehovec se odstrani cevni prepust s 
premerom 100 cm in uredi prodni zadrževalnik približno 60 m 
gorvodno od ceste R3-675/1207 Čatež–Obrežje, vključno s 
povišanjem gozdne ceste. Zgradi se tudi nov ploščati prepust 
pod cesto R3-675/1207 Čatež–Obrežje in regulira dolvodno od 
prodnega zadrževalnika v dolžini 95 m ter očisti in stabilizira 
struga gorvodno od zadrževalnika v dolžini 80 m.

(5) Na Grajskem potoku se odstrani cevni prepust s pre-
merom 100 cm in zgradi prodni zadrževalnik približno 100 m 
gorvodno od ceste R3-675/1207 Čatež–Obrežje, vključno s 
povišanjem ceste. V dolžini 90 m dolvodno od prodne pregra-
de se obstoječa struga očisti in stabilizira struga gorvodno od 
zadrževalnika v dolžini 80 m.

(6) Na Gabernici se približno 400 m gorvodno od izliva v 
reko Savo korito preusmeri vzdolž predvidenega nasipa v pod-
slapje hidroelektrarne. Regulira se v dolžini približno 1 850 m.

(7) Na pritoku Drašček se očisti in stabilizira grapa gorvo-
dno od prodnega zadrževalnika.

(8) Izlivi pritokov Save se tam, kjer je to mogoče glede 
na terenske razmere in prisotnost ribjih vrst, uredijo tako, da 
je mogoč prehod vodnim organizmom iz Save v pritoke. Višina 
vodnih pregrad, ureditev prehodov za vodne organizme in nji-
hova izvedba se podrobno opredelijo v projektni dokumentaciji 
za pridobitev gradbenega dovoljenja in v poročilu o vplivih na 
okolje.

(9) Izlivni deli pritokov Save se uredijo tako, da se njihova 
narava ne spremeni bistveno. Pritoki in deli brežin Save, na 
katerih ni potrebna klasična težka zaščita, se uredijo sonarav-

no z ekoremediacijo. Obstoječe brežine se čim bolj ohranijo 
in opravijo zemeljska dela, struga pa se utrdi z lesenimi in na 
območju premostitvenih objektov s kamnitimi talnimi pragovi. 
Na območju objektov se struge ustrezno zavarujejo s tlakom 
iz lomljenca in rastjem. Brežine se zatravijo in na zgornjih 
delih zasadijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami. 
Obrežna zarast se čim bolj ohrani, odstranjeno rastje pa se 
nadomesti z drevnino avtohtonih vrst.

(10) Ob naravno ohranjenih brežinah pritokov Save se 
urejajo makadamske poti.

19. člen
(ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti objektov  

in naselij na vplivnem območju hidroelektrarne)
(1) Za zagotavljanje poplavne varnosti naselij Loče, Miha-

lovec in Rigonce se zgradijo visokovodni nasipi.
(2) Visokovodni nasipi se zgradijo s krono v približni širini 

3–4 m in z naklonom brežine 1:2 ali položnejši. Trase nasipov 
potekajo vzdolž starih rokavov ter obstoječih drevesnih in gr-
movnih živic z odmikom približno 4 m. Nasipi se zgradijo iz 
manj prepustnega materiala in se zatesnijo z uporabo glinene-
ga jedra v globini najmanj 2 m ali bentonitno tesnilno folijo. Za 
nasipi se naredijo zadrževalniki za padavinske vode in prepusti 
s povratnimi zaklopkami.

(3) Tri naselja se zaščitijo pred visokimi vodami:
– Mihalovec: zgradijo se visokovodni nasipi skupne dolži-

ne 1 890 m, pri čemer se na odseku ob Gabernici od PM 12 + 
30 m do PM 14 + 2,5 m zgradijo betonski zid, dva zadrževalnika 
in črpališče, prepust s povratno zaklopko za odvod voda iz 
zadrževalnikov ter dva prepusta s povratno zaklopko pod nasi-
pom za odvod voda po obstoječem jarku; povišajo se obstoječe 
poti med Mihalovcem in Ločami v dolžini 442 m. Vzletno-prista-
jalna steza se zviša, tako da poteka čez načrtovani nasip, pod 
njo se uredi prepust;

– Loče: zgradijo se visokovodni nasip dolžine približno 
2 675 m, zadrževalnik in črpališče, dva prepusta s povratno 
zaklopko in očisti se jarek na vodni strani, dolvodno od nasipa;

– Rigonce: zgradijo se visokovodna nasipa v skupni dol-
žini 1 510 m, zadrževalnik in črpališče, prepust s povratno 
zaklopko.

(4) Zavarovanje pred visokimi vodami pri Budiču: zgradijo 
se visokovodni zid višine 90 cm, ki se priključi na visok teren, 
in prepust v zidu s povratno zaklopko ter črpališče za odvod 
notranjih voda. Med intervencijo zaradi visokih voda se čez pot 
vzdolž Save na odseku pod mostom čez Savo postavijo tudi 
montažna varovala.

(5) Na Čateškem polju se za odvodnjavanje notranjih 
voda uredi zaprti profil dolžine 1 965 m z merami 2 m × 2 m in s 
kontrolnimi jaški približno vsakih 100 m. Na Čateškem polju se 
uredita zadrževalnik in objekt za dovod vode v zaprti profil. Za 
preprečitev pretoka visokih voda na južno stran avtoceste se 
vzdolž severnega roba avtoceste po potrebi naredi povratni na-
sip, pri čemer pa je treba dokazati, da obstoječe poplavne raz-
mere na območju avtoceste zaradi tega ne bodo poslabšane.

(6) Na Čateškem polju se uredijo tri nove površine za 
zadrževalnik notranjih voda v skupnem obsegu 8,1 ha. Na 
dveh površinah se zniža obstoječa kota terena na 139 m n. m., 
na eni pa na 139,5 m n. m, tako da se zagotovi prostornina 
76 000 m3 zadrževalnika za notranje vode. Po opravljenih 
posegih se površine rekultivirajo in uredijo travniki.

(7) Na območjih, na katerih načrtovani visokovodni nasipi 
potekajo po trasah obstoječih prometnic in na območjih kri-
žanj, se ob predhodnem soglasju upravljavcev cest ustrezno 
prilagodijo nivelete cest in poti, tako da se ohranijo vse obsto-
ječe povezave.

(8) Za zagotavljanje poplavne varnosti v času gradnje 
se na območju avtoceste izvedejo ustrezni ukrepi, tako da se 
razmere poplavne varnosti ne poslabšajo.



Uradni list Republike Slovenije Št. 69 / 23. 8. 2013 / Stran 8205 

20. člen
(ureditev dostopov do vode v akumulacijskem bazenu, privezi 

za čolne in steza za športni ribolov)
(1) Za zaščito in reševanje, dostop strojev za odstranje-

vanje sedimenta iz bazena, zajem požarne vode in vode za 
namakanje kmetijskih površin ter rekreacijo se uredijo dostopi 
do vode v bazenu, ki se navežejo na obstoječe in načrtovano 
omrežje cest in poti.

(2) Dostopi do vode v bazenu se na levem bregu približno 
v km 736 + 20, km 735 + 300, km 734 + 600 in 732 + 000 ter na 
desnem bregu približno v km 735 + 300, km 733 + 100 in km 
727 + 900 naredijo s položnimi klančinami z naklonom največ 
1:8 vzporedno s tokom Save ali pravokotno nanj, tako da se 
zagotovi varno splavljanje plovil.

(3) Prehodi čez visokovodne energetske nasipe se prav 
tako uredijo s klančinami v širini 4 m in vzponom do 15 %, tako 
se omogoči dovoz z vozili za prevoz plovil. Klančine se opre-
mijo z zapornico za nadzorovani dostop. Vsi navedeni dostopi 
do vode morajo imeti stopnice, lahko z varnostnimi oprijemali.

(4) Na kroni nasipa se dostopi do vode razširijo, tako da 
se zagotovi utrjena površina v obsegu približno 20 m × 20 m 
za dostavna vozila za plovila in stroje.

(5) Ob dostopih do vode, naštetih v drugem odstavku 
tega člena, se lahko zgradijo črpališča za namakanje kmetijskih 
površin.

(6) Dostop do vode zaradi rekreacije se uredi tudi ob 
objektu Budič, dodatni dostopi do vode za rekreacijo pa se 
lahko uredijo tudi pri železnem mostu v Brežicah, pri Podgrače-
nem, Ribnici in v bližini Loč. Dostop do vode v Krki se uredi na 
desnem bregu pri športnorekreacijskem območju Grič.

(7) Ob dostopih do vode se na levem bregu približno v km 
735 + 300 in 732 + 000 ter na desnem bregu približno v km 737 
+ 250 in 733 + 100 uredijo privezi za čolne v pontonski izvedbi 
in brez povišanj okoliškega terena.

(8) Dostopi do vode na mirnih območjih se opremijo z 
opozorili, da je raba omejena z zahtevami za zagotavljanje 
ustreznih razmer na mirnih območjih v neposredni bližini.

(9) Na kroni nasipa oziroma na brežini bazena je zunaj 
mirnih območij in v soglasju z nosilci urejanja prostora, pri-
stojnimi za varstvo narave, ter z upravljavcem hidroelektrarne 
dopustna ureditev prostora za športni ribolov (steza za ribiče 
s platoji).

21. člen
(protierozijska zaščita na območjih zunaj bazena)

(1) Teren se lokalno zaščiti povsod, kjer se zaradi preliva-
nja poplavnih voda iz bazena na retenzijske površine poveča 
erozijska moč vode nad mejne vrednosti, pri katerih se lahko 
poškodujejo zemljišča. Lokacije in velikost te zaščite se določijo 
v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Za zaščito se uporabijo predvsem vegetacijsko zavarovanje 
ter ukrepi za preusmerjanje in upočasnjevanje vodnega toka s 
preoblikovanjem reliefa, lokalno tudi zaščita iz kamna v kombi-
naciji z rastlinami. Kjer zaščita kmetijskih zemljišč ni mogoča, 
se kmetijske kulture prilagodijo.

(2) Če se z monitoringom pokaže potreba, se zaščitijo 
brežine nasipov avtoceste. Pred erozijo vode, ki se ob visokih 
vodah Save preliva iz bazena, se nasipi na ogroženih mestih 
zaščitijo s kombinacijo skalometne obloge in rastja.

(3) Ukrepi za protierozijsko zaščito se izvedejo tako, da 
ne zmanjšujejo prostornine retenzijskega poplavnega prostora.

22. člen
(splavnica)

(1) Na levem bregu Save se ob jezovni zgradbi uredi 
ladijska splavnica v velikosti, potrebni za vzpostavitev plovne 
poti v IV. ali drugi ustrezni plovni kategoriji, primerni za med-
narodni potniški in tovorni promet po savski celinski vodni poti 
v Sloveniji.

(2) Sočasno z gradnjo hidroelekrarne se zagotovi taka 
ureditev, ki bo omogočila poznejšo izvedbo splavnice brez 
praznitve bazena hidroelektrarne.

23. člen
(rečni pristanišči)

(1) Na desnem bregu Save je dolvodno od vasi Jesenice 
na Dolenjskem dopustna ureditev tovornega rečnega prista-
nišča za mednarodni promet z vso pripadajočo infrastrukturo, 
vključno z navezavo na krožno križišče pri avtocestnem pri-
ključku Obrežje terminal.

(2) Na levem bregu Save je v bližini premostitvenega 
objekta dolvodno od Brežic dopustna ureditev tovornega reč-
nega pristanišča z vso pripadajočo infrastrukturo, ki se naveže 
na vzhodno obvoznico Brežic in po njej na avtocestni priključek 
pri Termah Čatež.

24. člen
(vzhodna obvoznica Brežic)

(1) Vzhodna obvoznica Brežice (v nadaljnjem besedilu: 
obvoznica) se zgradi na odseku v dolžini približno 4,950 km, 
od krožnega križišča pri nakupovalnem središču Intermarket, 
kjer se poveže z načrtovano cesto Krško–Brežice.

(2) Obvoznica v začetnem delu poteka proti severovzho-
du in izvennivojsko prečka železniško progo Dobova–Zidani 
Most, se nadaljuje tik ob severni strani železniške proge do 
prečkanja potoka Bučlen, severozahodno od trgovine Cerjak 
se zgradi krožno križišče z novo povezavo regionalne ceste 
R1-219/1242 Bizeljsko–Čatež z obvoznico. Obvoznica se za 
krožnim križiščem usmeri proti jugu in spet izvennivojsko preč-
ka železniško progo Dobova–Zidani Most. Južno od prečkanja 
potoka Gabernica z mostom se na križanju s preložitvijo Bi-
zeljske ceste zgradi krožno križišče. Trasa se nadaljuje proti 
jugu in v krožnem križišču križa regionalno cesto R2-420/1335 
Brežice–Dobova. V nadaljevanju trasa v dolgem loku z mostom 
prečka reko Savo ter se na koncu odseka naveže na obstoječe 
severno krožno križišče avtocestnega priključka Brežice.

(3) Obvoznica se zgradi kot dvopasovnica tako, da je za-
gotovljena horizontalna in vertikalna preglednost ceste. Prečni 
prerez ceste in izračunane razširitve v krivinah morajo omogo-
čati srečanje dveh tovornih vozil.

(4) Trasni elementi obvoznice upoštevajo projektne hi-
trosti od 60 do 80 km/h z ustreznimi zmanjšanji elementov na 
območju krožnih križišč. Trasa ima najmanjši vodoravni polmer 
220 m, najmanjšo dolžino prehodnic 45 m, najmanjši prečni 
sklon 2,5 %, največji prečni sklon 4,4 % in največji vzdolžni 
sklon 4 %. Niveletni potek trase se na celotnem delu čim bolj 
prilagaja terenu.

(5) Na vzhodni strani obvoznice, severno od železniške 
proge pa na severni strani obvoznice, se zgradi makadam-
ska večnamenska pot za kolesarje, pešce in kmetijske stroje 
(1–11 a do 1–11o).

(6) Preložijo se naslednje regionalne in lokalne ceste ter 
dostopne in poljske poti:

– 1–1 LC 024654 Šentlenart–Črnc v dolžini 216 m,
– 1–1 a dostopna pot v dolžini 62 m,
– 1–1 b dostopna cesta do nakupovalnega središča v 

dolžini 73 m,
– 1–1c dostopna poljska pot v dolžini 86 m,
– 1–2 dostopna cesta 525331 Črnc–Brezina v dolžini 

239 m,
– 1–3 lokalna cesta 024651 Brežice–Cundrovec v dolžini 

118 m,
– 1– dostopna pot v dolžini 239 m,
– 1–5 dostopna pot v dolžini 91 m,
– 1–6 R1-219/1242 Bizeljsko–Čatež v dolžini 413 m,
– 1–7 R1-219/1242 Bizeljsko–Čatež v dolžini 440 m,
– 1–7 a dostopna cesta v dolžini 57 m,
– 1–7 b poljska pot v dolžini 30 m,
– 1–9 R2-420/1335 Brežice–Dobova v dolžini 236 m in
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– 1–10 lokalna cesta 024141 Čatež–Terme Čatež v dolžini 
78 m.

(7) Naredijo se naslednja nivojska križanja:
– v km 0,000 priključitev v načrtovano krožno križišče pri 

nakupovalnem središču Intermarket,
– v km 0,136 z lokalno cesto Šentlenart–Črnc (križišče),
– v km 0,356 z dostopno cesto Črnc–Brezina (krožno 

križišče),
– v km 0,942 z lokalno cesto Brežice–Cundrovec (križ-

išče),
– v km 1,992 z novo dostopno potjo do lokalne ceste 

Bukošek vas–turistična kmetija Hervol (križišče),
– v km 2,101 z regionalno cesto R1-219/1242 Bizelj-

sko–Čatež (krožno križišče),
– v km 2,816 z regionalno cesto R1-219/1242 Bizelj-

sko–Čatež (krožno križišče),
– v km 3,440 z regionalno cesto R2-420/1335 Breži-

ce–Dobova (krožno križišče),
– v km 4,880 z lokalno cesto Čatež–Terme Čatež (križ-

išče) in
– v km 4,951 priključek na obstoječe križišče pri avtoce-

stnem priključku Brežice (krožno križišče).
(8) Zgradi se most čez Savo, dolg približno 487 m. Mo-

stna konstrukcija sega na območje akumulacijskega bazena 
HE Mokrice in brežin le s podpornimi stebri. Spodnji rob kon-
strukcije mostu je na sredini struge Save na koti 148,70 m n. m., 
ob visokovodno-energetskih nasipih pa na koti 147,50 m n. m., 
tako da se v 45-metrskem sredinskem pasu reke Save omogo-
ča plovnost po reki s plovili višine do 7 m nad vodno površino 
akumulacijskega bazena. Premostitveni objekt se oblikuje z 
upoštevanjem hidrotehničnih pogojev. Stebri se razporedijo 
tako, da je zadrževanje plavja čim manjše in da bo zajezitev 
čim manjša, oblikujejo pa se tako, da ne povzroči dodatne 
erozije brežin in visokovodnih nasipov.

(9) Premostitve čez potoke Sromljica, Gabernica in 
Bučlen ter čez melioracijski jarek se naredijo z razponom od 
5 do 20 m in z višino od 2 do 3 m, ki poleg hidravlične prevo-
dnosti zagotavlja tudi prehodnost ljudem in živalim.

(10) Premostitve se naredijo tako, da svetle odprtine 
zagotavljajo prevodnost 100-letnih visokih voda z varnostno 
višino vsaj 50 cm. Struge vodotokov se premostijo brez lokalnih 
zožitev v strugi vodotoka. Na območjih premostitvenih objektov 
se brežine zavarujejo ob upoštevanju vlečnih sil v strugi. Na-
črtovane vodne ureditve se povežejo z obstoječimi brežinami 
brez lokalnih zožitev ali razširitev, ob zaključku obrežnih zava-
rovanj se dno struge utrdi s talnimi pragovi.

(11) Vodnogospodarsko se uredi potok Bučlen pri križanju 
ceste km 1,7 + 30,00 v skupni dolžini 131 m in v dolžini 376 m 
na območju izvennivojskega križanja z železniško progo (km 
2,1 + 30 m) in nato vzdolž nasipov obvoznice ter se priključi 
na obstoječo strugo. Dno potoka se naredi v širini 4 m, brežine 
pa z naklonom 1:2.

(12) Melioracijski jarek se zaradi gradnje 1–4 dostopne 
ceste prestavi v dolžini 260 m. Dno jarka se naredi v širini 1 m, 
naklon brežin pa je 1:1,5.

(13) Na območju regulacije Bučlena in prečkanj Sromljice, 
Gabernice in melioracijskega jarka se brežine uredijo in utrdi-
jo, utrdi se tudi dno. Dno se oblikuje tako, da je neporavnano 
z vmesnimi prostori med posameznimi skalami. V strugi se 
uredijo zakloni za lokalno umiritev vodnega toka in tolmuni ter 
prehodni pragovi v kombinaciji kamna in lesa. Betonirani deli 
se skrijejo pod kamenjem. Obrežna zarast se čim bolj ohranja, 
odstranjena zarast pa nadomesti z drevnino avtohtonih vrst. 
Vse vodne ureditve in ureditve brežin se načrtujejo sonaravno 
s prevladujočo uporabo kamna, lesa in vegetativne zaščite.

(14) Padavinske vode z območja ceste in križišč se zbi-
rajo v vodotesnih jarkih in kanalizaciji. Kritični naliv (15 l/s.ha) 
se odvaja v vodotoke z lovilniki olj, skladnimi s standardom 
SIST EN 858-1,2.

(15) Zagotovi se cestna razsvetljava na krožnih križiščih 
in ob pločnikih v naselju.

25. člen
(ureditev športnorekreacijskega območja Grič)

(1) Na desnem bregu reke Krke pri Velikih Malencah se 
uredi športnorekreacijsko območje z zatravljenimi športnimi 
igrišči (na primer za odbojko, mali nogomet, badminton in 
balinanje) in pikniškimi prostori ter rečnim pristanom za čolne 
s privezi za čolne v leseni izvedbi. Vzdolž ceste Krška vas–Bre-
žice se na površinah, ki so po končani gradnji hidroelektrarne 
zunaj območja poplav, uredi šotorišče – kamp in parkirišče za 
avtodome. Urbana oprema je začasna in se po turistični sezoni 
odstrani.

(2) Pri izvajanju in rabi vseh načrtovanih ureditev se 
upošteva, da množične prireditve zaradi varstva narave niso 
dopustne in da so v obstoječem in prihodnjem retenzijskem 
prostoru, ki bo ob visokih vodah poplavljen z vodo.

(3) Dostop se uredi neposredno z regionalne ceste R2-
419/1206 Križaj–Čatež ob Savi. Dostopna pot bo makadamska.

(4) Obstoječa zarast na brežinah Krke se ohranja. More-
bitno lokalno utrjevanje brežin Krke mora biti izključno sona-
ravno, uporabijo se les in rastline. Morebitne nove zasaditve 
morajo čim bolj povzemati vzorce in vrstno sestavo obstoječe 
obvodne zarasti.

(5) Z območja športnorekreacijskega območja Grič se 
odstranijo obstoječi plavajoči začasni objekt in pripadajoče 
ureditve.

(6) Razen zgraditve komunalne infrastrukture za oskrbo 
območja posegov v podtalje ni.

(7) Rekreativno čolnarjenje je na športnorekreacijskem 
območju Grič dopustno zunaj drsti rib, ki traja od 1. marca do 
31. maja.

(8) V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in ob izvedbi postopka presoje vplivov na okolje se 
preverijo možnosti za ureditev kajakaške steze v strugi Krke 
na odseku dolvodno ob športnorekreacijskem območju Grič.

26. člen
(ureditev športnorekreacijskega območja Mostec)

(1) Ob akumulacijskem bazenu pri Mostecu se uredi špor-
tnorekreacijsko območje.

(2) Dostop do območja se uredi z lokalnih cest Mo-
stec–reka Sava na levem bregu in Čatež–Terme Čatež na 
desnem bregu. Na levem bregu akumulacijskega bazena se 
dozida brodarska hiša, v velikosti največ 120 m2 bruto tlorisne 
površine, pritličje in mansarda, brez kleti, streha je dvokapna 
z naklonom 45 stopinj, kolenčni zid ni dopusten. Vzhodno 
od brodarske hiše in transformatorske postaje Mostec se v 
oddaljenosti najmanj 15 m od roba zračne strani visokovo-
dno-energetskega nasipa zgradi ribiški dom, v katerem se 
uredijo tudi brodarski muzej, prostori za veslaško društvo in 
podobno. Največja bruto tlorisna površina ribiškega doma je  
120 m2, objekt je pritličen, brez kleti. Objekta sta zidana ali 
lesena. Dozidava brodarske hiše in ribiški dom se v prostor 
umestita tako, da sta omogočena delovanje in dostop do trans-
formatorske postaje Mostec ob upoštevanju predpisa, ki določa 
pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja 
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 
omrežij ter tako, da se ne poslabšujejo pogoji za izvedbo ure-
ditev, ki so predmet državnega prostorskega načrta.

(3) Severozahodno in vzhodno od brodarske hiše ter 
ribiškega doma se uredijo parkirišča za osebna vozila in avto-
dome. Ob ureditvi parkirišč se rekonstruirata Heflerjev most in 
dostopna pot do mostu.

(4) Vzdolž levega brega akumulacijskega bazena se ure-
dijo privezi za čolne, pristan za turistično plovbo, dostopi do 
vode, urgentni dostop za gasilce in reševalce, stojišča za ribo-
lov in večnamenska površina za izvedbo vzdrževalnih del na 
brodu ter za izvedbo brodarskih prireditev.

(5) Ob stari strugi Gabernice se zasadijo avtohtoni listav-
ci. Na zunanji strani nasipa se ob večnamenski poti umestijo 
skulpture.
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(6) Na levem in desnem bregu Save se uredi ploščad z 
vsemi potrebnimi napravami za pristajanje broda. Na desnem 
bregu akumulacijskega bazena se uredi travnata površina spre-
mljajoča ureditev ob pristanu za brod.

27. člen
(ureditev območja za rekreacijo pri Prilipski mrtvici)
(1) Pri Prilipski mrtvici se uredi območje za rekreacijo.
(2) Na območju za rekreacijo pri Prilipski mrtvici se vzdolž 

nasipa ali po zahodni brežini mrtvice uredijo sprehajalne, učne 
in druge tematske poti, manjše premostitve, opazovalnice za 
ptice. Prikriti dostopi do opazovalnic se lahko uredijo tudi v 
osrednjem delu. Uredi se tudi nova vodna površina na območju 
sedanjih zaraščenih površin. Voda se zagotavlja iz podtalnice, 
po potrebi se tudi tesni dno.

(3) Na območju za rekreacijo se zgradita omrežje več-
namenskih poti, ki se navežejo na kompleks Term Čatež in 
okoliške kmetijske površine ter omrežje poti vzdolž visokovo-
dnih energetskih nasipov. Rekreacijsko območje se opremita z 
urbano opremo (počivališča, razgledišča, klopi, koši za smeti, 
opozorilne in pojasnjevalne table).

(4) Na območje pri Prilipski mrtvici se namesti opozorilo, 
da je raba omejena z zahtevami za zagotavljanje ustreznih 
razmer na mirnem območju MO 6.

(5) Objekti na rekreacijskem območju se uredijo tako, 
da ne zmanjšujejo retenzijske sposobnosti območij in da se 
omogoči razlivanje zalednih voda.

28. člen
(prostorski izvedbeni pogoji za urejanje kmetijskih površin na 

retenzijskih območjih in za agrarne operacije)
(1) Na površinah, namenjenih zadrževanju visokih voda, 

je dopustna kmetijska dejavnost.
(2) Dopustna je postavitev objektov in naprav za opazo-

vanje narave (opazovalnice za ptice in podobno), namakalnih 
sistemov, mrež za zaščito pred točo in podobne kmetijske 
opreme. Na območju je v skladu s predpisom, ki ureja vrste 
objektov glede na zahtevnost, dopustna postavitev:

– nezahtevnih objektov: pomožni infrastrukturni objek-
ti (pločnik, postajališče, objekti za spremljanje stanja okolja, 
objekti vodne infrastrukture), pomožni kmetijsko-gozdarski 
objekti (poljska pot, lovska preža);

– enostavnih objektov: pomožni cestni objekti (objekt za 
odvajanje vode s ceste, cestni snegolov), pomožni energet-
ski objekti (nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko 
omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih 
omrežjih, signalnozaščitni vod, relejna hišica, priključni plino-
vod, priključek na distribucijsko plinovodno omrežje), pomožni 
komunalni objekti (vodovodni, kanalizacijski, cestni priključek 
na javno občinsko cesto, vodno zajetje, pomožni objekti za 
spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za razi-
skave, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (gozdna učna pot, 
poljska pot, vrtina ali vodnjak, krmišče, molzišče), vadbeni 
objekti (kolesarska povezava, sprehajalna pot, trimska steza).

(3) Za kmetijske potrebe se lahko uredijo tudi manjši 
lokalni zbiralniki za padavinsko vodo. Dopustne so tudi agrar-
ne operacije, skladno s predpisi o kmetijskih zemljiščih, vo-
dne ureditve zaradi varstva pred negativnim delovanjem voda 
(drenažni kanali, erozijska zaščita, preoblikovanje reliefa za 
odvajanje visokih voda, ukrepi za vzdrževanje ustrezne gla-
dine podzemne vode) in sanacija površinskih kopov oziroma 
razvrednotenih območij.

(4) Dopustni so tudi namakalni in osuševalni sistemi in 
ukrepi, pri čemer se upoštevajo omejitve glede skupne količi-
ne odvzete vode iz bazena v skladu s koncesijsko pogodbo, 
sklenjeno na podlagi predpisa, ki ureja pogoje koncesije za 
izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save.

(5) Dopustna je zgraditev črpališč kot nadzemnih objektov 
zunaj poplavnih površin. Črpališča kot podzemni objekti so 
dopustna tudi na poplavnem območju.

(6) Merila in pogoji za oblikovanje in gradnjo objektov, ki 
so našteti v tem členu:

– gradnja objektov ne sme bistveno prizadeti obdelo-
vanja kmetijskih zemljišč, poškodbe se sanirajo in zemljišča 
rekultivirajo;

– agrarne operacije se izvajajo ob upoštevanju usmeritev 
za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti 
krajine ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev in ukrepov za 
varstvo pred škodljivim delovanjem vode;

– prepovedano je umeščanje objektov in spreminjanje 
reliefa tako, da bi poslabšal odtočne razmere ali zmanjševal 
retenzijske sposobnosti območja.

29. člen
(ureditve na stičnem območju pri Termah Čatež)

Pri Termah Čatež so na zračni strani nasipa na območju 
med vzdrževalno potjo in mejo državnega prostorskega načrta 
dopustni:

– nasipavanje terena, tako da nastanejo povezano obli-
kovane površine,

– dostopi in dovozi ter parkirne in druge utrjene površine,
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov (objekti za 

lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objekti in urbana 
oprema, začasni objekti),

– zasaditev na odprtih površinah.

30. člen
(krajinsko-arhitekturne ureditve)

(1) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo 
biti dane kakovostne krajinskoarhitekturne rešitve za ureditve, 
načrtovane s tem državnim prostorskim načrtom, in sicer za 
rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa in zasaditev, uredi-
tvami nadomestnih habitatov in dostopov do vode, ureditvami 
vodotokov, rešitve v zvezi z urejanjem rekreacijskih površin, 
predvsem ureditev za rekreacijo in dostopov do vode, ter reši-
tve v zvezi z urejanjem obcestnih prostorov ter umeščanjem in 
oblikovanjem urbane opreme.

(2) Obstoječe rastje, predvsem naravna obvodna in goz-
dna zarast, se čim bolj ohrani. Kjer to ni mogoče, se takoj po 
končanih zemeljskih delih zasadi avtohtono rastje.

(3) Vzdolž brežin bazena in pritokov Save, nadomestnih 
habitatov in na drugih površinah, določenih s tem državnim 
prostorskim načrtom, na katerih so predvidene ureditve, se 
zasadijo drevesa in grmovnice. Zasaditve morajo čim bolj pov-
zemati vzorce in vrstno sestavo tamkajšnje obvodne zarasti, 
med drugimi se zasadijo vrba iva, rumeni dren, divja češnja, 
ostrolistni javor, ozkolistna lipa, navadna vrba in vrba žalujka. 
Na teh površinah se z upoštevanjem krajinskega vzorca ob-
močja zasadijo drevesa in grmovnice v gručah in v obliki mejic. 
Zasaditve so takoj po končanih zemeljskih delih prvi ukrep, s 
katerim bo zagotovljena nadaljnja razrast z naravno sukcesijo. 
Pri zasaditvah se upoštevajo tudi obstoječa in načrtovana raba 
prostora na stičnih območjih ter optično vodenje in prometna 
varnost. Zasaditve se prilagajajo rabam prostora na stičnih 
območjih. Uporabijo se avtohtone grmovne in drevesne vrste, 
vnašanje tujerodnih vrst ni dovoljeno.

(4) Na rekreacijskih območjih se zasadi drevnina, tako da 
se oblikujejo ambienti in vidne, prepoznavne točke v prostoru.

(5) Ob podnožjih stebrov priključnega daljnovoda na delih 
trase se na odprtih kmetijskih površinah zasadijo grmovnice, 
ki zakrijejo betonske temelje stebrov in hkrati ne omejujejo 
dostopa. Ob stebrih se na območjih, s katerih je predhodno 
odstranjeno gozdno rastje, ohranijo nizka drevesa in grmovje.

(6) Na trasi obvoznice se oblikovanje reliefa vzdolž pose-
litvenih območij in infrastrukturnih objektov prilagodi obstoječim 
in načrtovanim ureditvam na stičnih območjih. Na območjih 
odprte krajine se relief oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi 
oblikami, z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in 
konveksne krivine brežin ter zveznim oblikovanjem prehodov 
brežin nasipov v obstoječi relief, tako da se zagotovi čim na-
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ravnejši videz obcestnega prostora. Zaradi porabe presežkov 
materiala in zmanjšanja višine nasipov so dopustna zvišanja 
reliefnih depresij tako, da se ohrani in prenese rodovitni sloj tal 
in omogoči kmetijska raba prostora.

(7) Z zasaditvami ob obvoznici se utrjujejo tla in zagotavlja 
vpetost prostorske ureditve v prostor, oblikujejo vozniku prijeten 
in pregleden obcestni prostor, razgledi ter zakrivanje vidno 
motečih posegov pogledom iz bivalnih območij v naseljih ob 
trasi obvoznice. Zasaditve se vzdolž poselitvenih območij in 
infrastrukturnih objektov prilagajajo obstoječim in načrtovanim 
ureditvam na stičnih območjih, čim bolj se uredi ločitveno zele-
nje med obstoječo ter predvideno pozidavo in traso obvoznice. 
V odprti krajini zasaditve se upoštevajo obstoječi krajinski 
vzorec, vrstna sestava in značilne oblike rastlin. Obsadijo se 
spodnji deli večjih nasipov, tako da se ublaži vidna izposta-
vljenost nasipov in zakrije pogled na cesto. Na območjih, na 
katerih trasa obvoznice prečka gozdne zaplate in živice, se na 
novo uredi gozdni rob. Na območjih, na katerih trasa obvozni-
ce prečka vodotoke in vzdolž njihove regulacije ter posega v 
obstoječe obvodno rastje, se nadomesti z novim. Na delu trase 
med Trnjem in priključkom Bizeljske ceste se uredi dvostranski 
drevored. Izbere se drevesna vrsta, katere krošnja ne sega v 
prometni profil, korenine ne segajo v voziščno konstrukcijo ter 
ne ogroža varnosti prometa zaradi medenja. Krožišča se za-
travijo ali zasadijo s pokrovnimi rastlinami. Protihrupne ograje 
in zidovi ob trasi obvoznice se na zunanji in notranji strani po-
nekod obsadijo z grmovjem in drevesi ter plezalkami. Zagotovi 
se vzdrževanje zasaditev.

(8) Vse zasaditve se uskladijo z ugotovitvami projektant-
skega nadzora krajinskih ureditev, ki mora biti zagotovljen med 
gradnjo na celotnem območju urejanja.

31. člen
(arhitekturno-urbanistične ureditve)

(1) Na celotnem območju se zagotovita medsebojno funk-
cionalna in oblikovna usklajenost načrtovanih objektov in uredi-
tev v posameznih funkcionalnih sklopih in med njimi.

(2) Pri oblikovanju jezovne zgradbe se upoštevajo tehno-
loški pogoji in glede na možnosti uveljavijo načela kakovostne-
ga sodobnega arhitekturnega oblikovanja tovrstnih tehnoloških 
objektov, ki temelji na skladnem ustreznem razmerju vseh 
delov objekta ter enostavnosti in čistosti arhitektonskih oblik. 
Oblikuje se kakovostna vertikalna in horizontalna členitev fa-
sade objekta z ustrezno izbiro fasadnih vrst materiala, barv in 
struktur (prosojne, lahke vrste materiala, predvsem kovina in 
steklo, beton naj ne prevladuje); fasada ne sme biti izstopajoča. 
Oblikovanje in dimenzioniranje jezovne zgradbe in strojnice ter 
drugih pripadajočih ureditev se prilagodita zahtevam za njihovo 
čim manjšo vidnost pri vseh pomembnih pogledih.

(3) Most čez bazen, cestni objekti, priključki, križišča in 
cestna ter urbana oprema, morebitni nezahtevni in enostavni 
objekti se oblikujejo v skladu s sodobnimi načeli oblikovanja 
ter z urbano in krajinsko podobo prostora. Ti objekti in njihovi 
deli morajo biti na območjih posameznih prostorskih ureditev 
usklajeni med seboj ter tudi z arhitekturnim in krajinskoarhitek-
turnim oblikovanjem na teh območjih, na stičnih območjih in v 
širšem prostoru.

(4) Konstrukcija mostu čez Savo ter ograje in urbana 
oprema na tem objektu se oblikujejo čim enostavneje in zago-
tovi se čim večja prosojnost objekta.

(5) Protihrupne ograje se po obliki in barvah uskladijo z 
značilnostmi okoliške urbane strukture in krajine; uporabijo se 
peščene, bež in tople sive ali zelenosive barve. Zgornji robovi 
protihrupnih ograj se izvedejo zvezno in so vzporedni z niveleto 
ceste.

32. člen
(rušitve in sanacije objektov)

(1) Zaradi negativnih vplivov visokih voda na poselitev 
se glede na ugotovitve ob pripravi projektne dokumentacije 

za pridobitev gradbenega dovoljenja po potrebi zagotovijo 
sanacijski ukrepi ali odkup gospodarskih objektov MI_01 in 
MI_02 ter pomožnega objekta v Mihalovcu na zemljiščih s 
parcelnimi številkami 661, 670/1, 671, 771/3, vse k. o. Miha-
lovec, in sanacija kleti objekta Budič na Čatežu ter zaščita 
pred podzemno vodo.

(2) Zaradi gradnje obvoznice s pripadajočimi preložitvami 
in objekti se porušita:

– stanovanjski objekt O-1 (Črnc 70)
– in stanovanjski objekt O-2 (Bizeljska cesta 100) s po-

možnim objektom O-3.
(3) Visoka gladina podzemne vode po dograditvi hidroe-

lektrarno na celotnem območju državnega prostorskega načrta, 
razen območja naselja Mostec, ostaja enaka ali se zniža, zato 
niso predvideni posebni ukrepi. Na območju Mosteca, kjer je 
mogoče pričakovati dvig visoke gladine podzemne vode, se 
ob pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja določijo objekti, ki se jih sanira. Za nadomestitev 
nepremičnin in škode na njih se ob upoštevanju utemeljenih 
zahtev lastnikov zagotovi ustrezna nadomestna nepremičnina 
oziroma plača odškodnina.

(4) Dopustni so tudi odkupi in rušitve drugih objektov, 
če se na podlagi podrobnejših podatkov, analiz in projektnih 
preveritev pokaže, da sanacijski ukrepi niso smiselni, ker bi bili 
stroški sanacije višji od vrednosti objekta.

33. člen
(presežki in odvzem materiala)

(1) Material, pridobljen z izkopi oziroma izkoriščanjem 
mineralnih surovin na območjih za odlaganje sedimentov in 
pri poglabljanju struge, se delno uporabi za gradnjo nasipov 
in druge načrtovane ureditve, delno pa za graditev objektov 
in ureditve zunaj območja državnega prostorskega načrta. 
Presežki materiala se lahko uporabijo tudi za druge namene in 
odložijo na za to predvidenih lokacijah, opredeljenih v občinskih 
prostorskih aktih in v skladu s predpisi, ki urejajo predelavo in 
odlaganje odpadkov.

(2) Za gradnjo načrtovanih ureditev niso potrebni dodatni 
odvzemi materiala.

(3) Med gradnjo in po njej se ne smejo odlagati nikakr-
šne vrste materiala na kmetijske in gozdne površine v struge 
pritokov Save in njihov obvodni prostor, pa tudi ne na območja 
varstva kulturne dediščine in druge površine, ki niso vnaprej 
določene v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali 
usklajene na podlagi nadzora med gradnjo.

V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV 
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE  

IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA  
TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH  

UREDITEV NANJU

34. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi)
(1) Zaradi gradnje ureditev iz 6. člena te uredbe se pre-

stavi, zamenja oziroma zaščiti objekte in naprave javne gospo-
darske infrastrukture in grajenega javnega dobra državnega in 
lokalnega pomena.

(2) Projektiranje in izvedba križanj oziroma vzporednih 
potekov daljnovoda s komunalnimi, energetskimi, telekomu-
nikacijskimi in prometnimi objekti morata potekati v skladu s 
tistimi projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov 
in naprav, ki se nahajajo med obveznimi prilogami državnega 
prostorskega načrta.

(3) Infrastruktura se ne sme prestavljati v območja kul-
turne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena 
tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine.
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35. člen
(omrežje cest, kolesarskih in drugih poti)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta se poleg 
cest in poti, opredeljenih v 9., 15., 19., 23., 24., 25., 26., 27., 
29., 49. in 62. členu te uredbe, uredijo:

– večnamenske poti vzdolž drenažnih kanalov ob vznožju 
nasipov in po obrežju Save na delu, na katerem ne bo nasipov;

– poljske poti vzdolž nasipov, s katerimi se zagotovi do-
bra dostopnost do kmetijskih zemljišč. Na odsekih, na katerih 
nasipi niso predvideni, lahko vlogo poljske poti prevzame več-
namenska pot. Za povezavo poljskih in drugih poti z večna-
mensko potjo se naredijo premostitve s cevnimi prepusti čez 
drenažne kanale;

– navezave vseh poti na obstoječe omrežje poti z nave-
zavo na Brežice ter druga naselja, navezavo na zaledje, na-
vezavo na obstoječe poljske in tematske poti ter lokalne ceste 
ter na obvodni prostor Krke pri Krški vasi; ureditev državne ko-
lesarske povezave na levem bregu Save vzdolž visokovodno-
-energetskih nasipov z navezavami na omrežja javnih in drugih 
poti z možnostjo navezave na kolesarsko mrežo v Republiki 
Hrvaški na območju državnega prostorskega načrta in zunaj 
njega, pri čemer se po lokalnih cestah načrtuje mešani promet 
motornih vozil in kolesarjev, ki se uredi le z dodatno prometno 
signalizacijo za kolesarje.

(2) Dovozna cesta do jezovne zgradbe se s trikrakim križi-
ščem priključi na regionalno cesto R3-675/1207 Čatež–Mokrice 
in poteka do obstoječe lokalne ceste, ki se v dolžini približno 
190 m preuredi ter skozi obstoječi podvoz pod avtocesto po 
novi trasi v dolžini približno 250 m nadaljuje do platoja hidroe-
lektrarne. Dovozna cesta se nameni tudi za priključitev obsto-
ječe lokalne ceste Jesenice–zaselek na severovzhodni strani 
avtoceste ter za dostop kmetijskih strojev na zemljišča med 
avtocesto in reko Savo. Elementi ceste so:

– horizontalni elementi omogočajo hitrost vožnje 60 km/h;
– niveleta se prilagodi niveleti obstoječe regionalne ce-

ste in podvoza ter koti platoja pri HE Mokrice. Na poteku čez 
savsko teraso se niveleta dovozne ceste dvigne nad gladino 
Q100. Vzdolžni nakloni znašajo do 10 %, na območju križišča z 
regionalno cesto je naklon 3 %;

– dovozna cesta se zgradi kot dvopasovnica z asfaltno 
voziščno konstrukcijo,

– obstoječe trikrako nivojsko križišče z regionalno cesto 
se rekonstruira z elementi, ki omogočajo zavijanje težkih tovor-
nih vozil in kmetijskih strojev.

(3) V sklopu jezovne zgradbe se naredi premostitev za 
večnamensko rabo lokalnega pomena, ki se uporablja tudi za 
vzdrževanje in obratovanje hidroelektrarne. Splavnica se pre-
mosti hkrati z njeno gradnjo. Premostitev se na levem bregu 
naveže na obstoječe poti, ki se uporabijo in po potrebi preu-
redijo za gradbiščni promet, ter prečka potok Gabernica. Na 
desnem bregu se premostitev naveže na načrtovano dovozno 
cesto do jezovne zgradbe.

(4) Za evakuacijo z območja Term Čatež se zgradi dvo-
pasovna evakuacijska pot, ki se načrtuje na koti 141,5 m n. m. 
in se uredi s prepusti za razlivanje visokih voda. Na prehajanju 
Prilipske mrtvice se uredi nova premostitev, na katero se nave-
že tudi nova dostopna pot do obstoječe čistilne naprave; pre-
mostitev pri čistilni napravi se poruši, brežine in dno Prilipske 
mrtvice pa se na pri načrtovani in opuščeni premostitvi sanirajo.

(5) Na območju državnega prostorskega načrta se uredijo 
kolesarske povezave lokalnega pomena vzdolž bazena po 
večnamenskih poteh, obstoječih prometnicah ter novih poteh 
in cestah iz državnega prostorskega načrta. Vsi mostovi in 
prehodi čez potoke se obnovijo ali zgradijo v širini, ki omogoča 
kolesarski in peš promet. Ureditve za kolesarski in peš promet 
ob vzhodni obvoznici Brežic določa 24. člen te uredbe. Kolesar-
ske povezave se ne urejajo v neposredni bližini nadomestnih 
habitatov. Ob kolesarskih poteh se lahko uredijo počivališča in 

pripadajoča drobna urbana oprema (klopi) ter javna razsvetlja-
va, ki pa ni dopustna na odsekih tik ob nadomestnih habitatih 
in na mirnih območjih.

(6) Na severni strani regionalne ceste R2-419/1206 Kri-
žaj–Čatež ob Savi se lahko uredi večnamenska pot za kole-
sarje, pešce in kmetijske stroje ter za vzdrževanje vodotoka, 
vključno z ureditvijo cestne razsvetljave in ustreznim odvodnja-
vanjem ceste.

(7) Na območjih, na katerih načrtovane ureditve posegajo 
v območje avtoceste oziroma veljavnega lokacijskega načrta za 
AC Krška vas–Obrežje, se omogočata nemoteno obratovanje 
in vzdrževanje avtoceste. Posegi v varovalni pas avtoceste ne 
smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti in-
teresov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi 
prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza. 
Zaradi načrtovanih ureditev v nobenem primeru ne smeta biti 
ogroženi stabilnost cestnega telesa in nasipov ter odvodnjava-
nje avtoceste. Prav tako se zaradi načrtovanih ureditev med 
gradnjo in obratovanjem ne sme poslabšati stanje poplavne 
varnosti na območju avtoceste. Zaradi ureditve akumulacijske-
ga bazena se prestavi obstoječa avtocestna ograja pri naselju 
Podgračeno nad koto zajezitve.

(8) Pri križanjih priključnega daljnovoda z lokalnimi in goz-
dnimi cestami mora biti varnostna višina najmanj 7 m pri najve-
čjem povesu. Oddaljenost stebra od zunanjega roba ceste ne 
sme biti manjša od 10 m, razen če s tem soglaša upravljavec 
daljnovoda. Daljnovod mora biti v križni razpetini opremljen z 
električno ojačeno izolacijo. Pri križanjih gozdnih poti in kolo-
vozov mora biti varnostna višina najmanj 6 m.

36. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Ob dovozni cesti do jezovne zgradbe se za napajanje 
gradbišča in hidroelektrarne napelje 20-kilovoltni kablovod z 
navezavo na obstoječi 20-kilovoltni daljnovod, ki poteka vzdolž 
regionalne ceste Čatež ob Savi–Mokrice.

(2) Za napajanje visokovodnega preliva se naredi srednje-
napetostni priključek na obstoječe elektroenergetsko omrež-
je ter nova transformatorska postaja v primeru nezadostnih 
kapacitet. V času gradnje se priključek uporabi za napajanje 
gradbišča ob visokovodnem prelivu.

(3) Črpališča pri zadrževalnikih v Mihalovcu, Ločah in 
Rigoncah se priključijo na elektroenergetsko omrežje prek niz-
konapetostnega omrežja iz transformatorskih postaj Mihalovec, 
Loče in Rigonce.

(4) Na športnorekreacijskem območju Grič se uporabi 
obstoječi 1-kilovoltni elektroenergetski priključek, če ne bo 
zadoščal, pa se izgradi nizkonapetostni priključek iz transfor-
matorske postaje Krška vas.

(5) Na območju športnorekreacijskega območja Mostec 
se dozidava brodarske hiše, ribiški dom in parkirišča za avto-
dome priključijo na transformatorsko postajo Mostec. Zaradi 
gradnje ribiškega doma se prestavita ali kablirata obstoječa 
20-kilovoltna elektroenergetska voda.

(6) Na območju križanja priključnega 110-kilovoltnega 
daljnovoda se naredi višinska uskladitev z obstoječimi dalj-
novodi.

(7) Na območju akumulacijskega bazena se pri naselju 
Podgračeno opusti sredinski kotni steber 20-kilovoltnega dalj-
novoda ter zamenjata in ustrezno namestita obrežna stebra, 
tako da se zagotovi zadostna višina med zajezitveno koto aku-
mulacijskega bazena in verižnico daljnovoda. Dopustna je tudi 
rešitev s podzemnim vodom prek jezovne zgradbe.

(8) Obstoječi stebri elektroenergetskih vodov na območjih 
akumulacijskega bazena, preureditve izlivnega dela Krke in 
drugih načrtovanih ureditev se prestavijo. Glede na razdalje 
med načrtovanimi ureditvami in vodniki nadzemnih elektroe-
nergetskih vodov se zviša daljnovod ali izvedejo drugi ustrezni 
ukrepi.
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(9) Podzemno elektroenergetsko omrežje se na obmo-
čjih križanja z načrtovanimi ureditvami ustrezno zaščiti, da 
se preprečijo poškodbe med gradnjo in obratovanjem, ali pa 
nadomesti z novim oziroma prestavi.

(10) Pri križanjih priključnega daljnovoda s srednjena-
petostnimi vodi se zagotovijo varnostne višine najmanj 2,5 m, 
varnostne oddaljenosti pa najmanj 2 m. To velja tudi, ko je na 
zgornjem vodu dodatna obtežba, na spodnjem pa ne. Zgornji 
vod se v križni razpetini opremi z električno ojačeno izolacijo.

(11) Pri križanjih priključnega daljnovoda z nizkonapeto-
stnimi vodi znašajo varnostne višine najmanj 2,5 m, varnostne 
oddaljenosti pa najmanj 2 m. Varnostna višina ob morebitnem 
odpadu dodatnega bremena v sosednjih razpetinah znaša naj-
manj 2 m. Zgornji vod se v križni razpetini opremi z električno 
in mehansko ojačeno izolacijo.

(12) Na območju izvennivojskega križanja obvoznice Bre-
žice in železnice pri Intermarketu se preuredi potek obstoje-
čega 20-kilovoltnega omrežja. Zamenjajo se obstoječi stebri 
daljnovoda.

(13) Južno od križišča vzhodne obvoznice Brežice in 
regionalne ceste R2 1335 Brežice–Dobova–Rigonce se med 
novim stebrom S4.1 in stebrom S4.2, ki se preuredi, obstoječi 
20-kilovoltni daljnovod prestavi ali kablira.

(14) Na območju akumulacijskega bazena se severoza-
hodno od Term Čatež preuredi potek obstoječega 20-kilovol-
tnega omrežja, tako da se izvede kot podzemni vod, ki akumu-
lacijski bazen prečka prek mostne konstrukcije.

37. člen
(plinovodno omrežje)

Na prečkanjih načrtovanih ureditev z obstoječim plinovo-
dnim omrežjem, na katerih ni potrebna odstranitev, se ustrezno 
zaščiti plinovod, da se preprečijo poškodbe med gradnjo in 
obratovanjem načrtovanih ureditev. Odstranjeno plinovodno 
omrežje se nadomesti z novim omrežjem, ki se prilagodi načr-
tovanim ureditvam.

38. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Hidroelektrarna se priključi na javni vodovod v naselju 
Jesenice približno 1,4 km od križišča med lokalno cesto Jese-
nice–Ribnica in dovozno cesto do jezovne zgradbe.

(2) Športnorekreacijsko območje Grič se priključi na ob-
stoječe vodovodno omrežje, ki poteka vzdolž regionalne ceste 
Križaj–Čatež ob Savi.

(3) Na športnorekreacijskem območju Mostec se dozi-
dava brodarske hiše, ribiški dom in parkirišča za avtodome 
priključijo na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka vzdolž 
lokalne ceste Mostec–reka Sava.

(4) Pri križanjih priključnega daljnovoda z vodovodom se 
zagotovi varnostna višina najmanj 7 m. Daljnovod se v križni 
razpetini opremi z električno ojačeno izolacijo.

(5) Na vseh prečkanjih drugih načrtovanih ureditev z 
vodovodnim omrežjem se zagotovi ustrezna zaščita, da se ne 
poškoduje omrežje med gradnjo in obratovanjem teh ureditev. 
Vodovodno omrežje, ki se s temi ureditvami odstrani, se nado-
mesti z novim omrežjem, ki se prilagodi načrtovanim ureditvam.

39. člen
(komunikacijsko omrežje)

(1) Telekomunikacijska povezava hidroelektrarne se uredi 
v sklopu 110-kilovoltne daljnovodne povezave ali s priključitvijo 
na druga komunikacijska omrežja.

(2) Na športnorekreacijskem območju Mostec se dozi-
dava brodarske hiše in ribiški dom priključita na obstoječe 
komunikacijsko omrežje, ki poteka vzdolž lokalne ceste Mo-
stec–reka Sava.

(3) Pri križanjih priključnega daljnovoda s komunikacijski-
mi vodi se zagotovita varnostna višina najmanj 3 m in varno-

stna oddaljenost najmanj 2 m. Daljnovod se v križni razpetini 
opremi z električno ojačeno izolacijo.

(4) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev z obstoječim 
komunikacijskim omrežjem se zagotovi ustrezna zaščita, da 
se omrežje med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev 
ne poškoduje. Komunikacijsko omrežje, ki se s temi ureditva-
mi odstrani, se nadomesti z novim, pri čemer se prilagoditev 
zagotovi ureditvam, načrtovanim s tem državnim prostorskim 
načrtom.

(5) Gradnja mobilnega komunikacijskega omrežja je do-
voljena, pri čemer pa antenski stolpi niso dopustni na območjih 
kulturne dediščine in območjih, pomembnih za ohranjanje na-
rave, na vodnih zemljiščih in na območjih naselij. V projektni 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba 
dokazati, da ti objekti niso preveč vidno izpostavljeni v pogledih 
s turističnih točk in iz naselij in da morebitne manj vidno izpo-
stavljene lokacije niso mogoče. Prednostno se za namestitev 
naprav uporabljajo cestni in drugi objekti, tako da antenski stolp 
ali drog nista potrebna.

(6) Med gradnjo objektov za izvennivojsko prečkanje že-
lezniške proge v sklopu vzhodne obvoznice Brežice se na vseh 
prečkanjih načrtovanih ureditev z obstoječim signalnovarno-
stnim telekomunikacijskim omrežjem zagotovi ustrezna zaščita, 
da se omrežje ne poškoduje.

(7) Ob odstranitvi obeh nivojskih prehodov s pripadajočimi 
napravami, med železniško progo in lokalno cesto LC 024651 
Brežice–Cundrovec ter med železniško progo in regionalno ce-
sto R1 1242 Bizeljsko–Čatež se preuredijo signalnovarnostne 
telekomunikacijske naprave.

40. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Komunalne in padavinske odpadne vode se na obmo-
čju državnega prostorskega načrta odvajajo in čistijo v skladu s 
predpisi, ki urejajo zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi 
odvajanja snovi in toplote v vode, s predpisom, ki ureja odva-
janje padavinske vode z javnih cest, in predpisom, ki določa 
naloge opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode.

(2) Za potrebe hidroelektrarne se na njenem platoju zgradi 
greznica ali biološka čistilna naprava.

(3) Na športnorekreacijskem območju Grič se za odvaja-
nje in čiščenje komunalnih odpadnih voda uredi mala komunal-
na čistilna naprava s sekundarno stopnjo čiščenja.

(4) Na športnorekreacijskem območju Mostec se dozida-
va brodarske hiše in ribiški dom priključita na obstoječo kana-
lizacijo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki 
poteka vzdolž lokalne ceste Mostec–reka Sava.

(5) Dopustna je ureditev kanalizacijskega sistema, vključ-
no s pripadajočimi čistilnimi napravami s terciarno stopnjo 
čiščenja, za naselja Čatež, Dvorce, Podgračeno in Ribnica.

(6) Na vseh prečkanjih načrtovanih ureditev s kanali-
zacijskim omrežjem se zagotovi ustrezna zaščita, da se ne 
poškoduje kanalizacijsko omrežje med gradnjo in obratovanjem 
načrtovanih ureditev. Kanalizacijsko omrežje, ki se z načrtova-
nimi ureditvami odstrani, se nadomesti z novim, ki se prilagodi 
načrtovanim ureditvam.

41. člen
(črpališča za namakanje kmetijskih površin)

Črpališča za namakanje se navežejo na elektroomrežje 
v najbližjih transformatorskih postajah. Njihova zgraditev se 
uskladi z upravljavcem hidroelektrarne. Črpališča za nama-
kanje v ničemer ne smejo ogrožati varnosti, funkcije in vzdr-
ževanja visokovodno-energetskih in visokovodnih nasipov. 
Morebitni posegi v nasipe, povezani z gradnjo črpališč, se 
predvidijo med načrtovanjem in izvedbo nasipov akumula-
cijskega bazena, črpališča v okviru nasipov pa se zgradijo 
ob njihovi izvedbi.
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VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

42. člen
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom (Načrt parcel 
s tehničnimi elementi za zakoličenje, št.: 6.1, 6.2, 6.3 in 6.4) v 
grafičnem delu državnega prostorskega načrta, 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 z državnim prostorskim načrtom, 
se po opravljenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim 
stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po 
namembnosti sosednjih območij pripojijo 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

43. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poško-
dovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni 
iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za njeno 
varstvo.

(2) Investitorji na območjih državnega prostorskega na-
črta, na katerih načrtovane ureditve segajo na registrirano 
arheološko najdišče, pred pridobitvijo okoljevarstvenega ali 
kulturnovarstvenega soglasja zagotovijo izvedbo predhodnih 
arheoloških raziskav za vrednotenje arheološkega potenciala.

(3) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega 
najdišča se poseg skrči na kar najmanjšo površino, ki še 
omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali 
med izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve pri-
lagodijo skladno z varstvenim režimom, tako da dediščina ne 
bo ogrožena.

(4) Obseg predhodnih in drugih arheoloških raziskav 
opredeli pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne 
dediščine tudi v skladu s študijo Analiza arheološkega poten-
ciala območja državnega prostorskega načrta za HE Mokrice, 
končno poročilo (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slove-
nije, Center za preventivno arheologijo, Ljubljana, april 2011).

(5) Za posege v registrirana arheološka najdišča je po-
trebno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

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

44. člen
(splošni ukrepi za ohranjanje narave)

(1) Celotno območje urejanja se pred gradnjo fotodo-
kumentira v skladu z navodili službe, pristojne za ohranjanje 
narave.

(2) Pri urejanju nadomestnih habitatov in mirnih območij 
se upoštevajo naslednje zahteve:

– pred potopitvijo obrečnih gozdov se zagotovi fizična 
premestitev odmrlih in požaganih starih dreves skladno s 
46. členom te uredbe in manj mobilnih živalskih vrst (te se 
določijo v poročilu o vplivih na okolje) na mirna območja;

– na območjih nadomestnih habitatov in mirnih območjih 
se v soglasju s službo, pristojno za varstvo narave, uredijo 
dostopne in učne poti, namestijo opazovalnice za ptice in 
informativne table ter izvedejo druge ureditve, povezane z 
vzdrževanjem in promocijo habitatov;

– na območju nadomestnega habitata – prodišča niso 
dopustni športne dejavnosti in ribolov;

– časovni razpored del in vrste dejavnosti na teh območjih 
se prilagodijo ekološkim zahtevam prisotnih vrst in drugim zna-
čilnostim posameznega nadomestnega habitata.

(3) Vse nove zasaditve se načrtujejo ob upoštevanju 
obstoječega krajinskega vzorca obvodne zarasti, drevesnih 
gruč, posamičnih dreves in živice ob poteh ter vrstne sestave 
obstoječega rastja.

(4) Za preprečitev utopitve divjadi ob polnitvah retenzijskih 
površin se namenijo površine na visokovodno-energetskih in 
visokovodnih nasipih, na katerih se zagotovi tudi razrast av-
tohtonih vrst drevnine, ki se na vsaj 1/3 zračnih strani nasipov 
prepusti naravni sukcesiji, tako da se divjadi omogoči varnost 
pred poplavami in zagotovijo površine za gnezdenje, poleganje 
in vzrejo mladičev divjadi.

(5) Obstoječe rastje se ohranja na območjih, na katerih 
niso načrtovane prostorske ureditve oziroma posegi v prostor. 
Posebno pomembna je ohranitev starejših vrbovih, dobovih in 
drugih listopadnih sestojev, ki se po možnosti zagotavlja tudi na 
območjih posegov. Na odsekih brežin bazena, na katerih niso 
predvidene ureditve brežin s kamnitimi oblogami, se zagotovijo 
sonaravne oblike utrditve brežin ter zasaditev avtohtonih vrst 
dreves, grmovnic in plezalk. Po zgraditvi nasipov in ureditvi 
brežin se nemudoma začne sanacija območja.

(6) Pri urejanju površinskih voda in načrtovanju ureditev 
za uravnavanje dinamike in gladine podzemne vode se pravi-
loma zagotavlja ohranitev sedanjih vodnih razmer v vodotokih, 
pa tudi na mokriščih oziroma površinah, ki so danes pod vpli-
vom visokih voda.

(7) Po končanih delih v okviru načrtovanih ureditev se 
zagotovita sanacija poškodovanih površin na območju gradbi-
šča in zatravitev z uporabo travne mešanice v sestavi, podobni 
rastju na obstoječih ekstenzivnih travnikih.

(8) Pri urejanju brežin bazena in pritokov Save se upošte-
vajo naslednje zahteve:

– pritoki Save se uredijo le v nujnem obsegu, in sicer s 
sonaravnimi ukrepi in uporabo naravnega materiala;

– na območjih, na katerih se odstrani obvodna zarast ali 
živice, se zagotovi ustrezna nadomestitev z zasaditvijo avtoh-
tonih vrst drevnine;

– kjer se posegom v brežine pritokov ni mogoče izogniti, 
se za utrjevanje uporablja naravni material in oblikujejo brežine 
z razgibanimi nakloni;

– pri pritokih, v katerih so pomembnejše ribe z naravo-
varstvenega in ribogojnega vidika, se njihovi izlivi v bazen ali 
strugo Save uredijo tako, da je mogoč prehod rib iz akumulacije 
hidroelektrarne v pritoke in nasprotno, zagotovi se tudi nemo-
tena prehodnost vodnih koridorjev vidre;

– predvideni zadrževalniki plavin na pritokih Save ne sme-
jo onemogočati gorvodnega in dolvodnega prehajanja vodnih 
organizmov.

(9) Med gradnjo v izlivnem delu Krke se pred vsakim 
novim posegom izlovijo ribe na območju gradnje in preselijo 
gorvodno, kjer se vpliv gradnje ne pozna več. Pri tem se po-
sebna pozornost nameni manjšim vrstam, kot so npr. nežice in 
globočki ter upiravec.

(10) Če bi ugotovitve monitoringa ribjih populacij v izliv-
nem delu Krke pokazale, da ribje populacije, predvsem manjše 
vrste, kot so npr. nežice, globočki, zvezdogled in upiravec, niso 
v ugodnem stanju in preko akumulacije ni zadostne genske 
povezljivosti s populacijami v reki Sotli še preostalim naravnim 
predelom Save pod akumulacijo hidroelektrarne, se potrebna 
zadostna genska povezljivost zagotovi umetno, npr. z izlovom 
in prenašanjem osebkov ali z umetnim gojenjem in vlaganjem 
ali z drugimi ustreznimi ukrepi. Dolgoročno ugodno stanje 
populacij omenjenih vrst rib je v izlivnem delu Krke potrebno 
zagotoviti z vzpostavitvijo ustreznega habitata.

(11) Na odtoku iz Prilipske mrtvice v zaprti kanal se name-
sti rešetka oziroma uredi prag, tako da izplavljanje rastlinskih in 
živalskih vrst ne bo mogoče. Pri določanju velikosti objekta so-
deluje strokovna ustanova ali strokovnjak za vodne organizme.
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(12) Zemeljska dela se opravljajo tako, da se ne ustvarjajo 
začasne ali trajne mrtvice oziroma ribje pasti.

(13) Aktivna in nenaseljena gnezdišča in zavetišča ogro-
ženih živalskih vrst, ki jih določi služba, pristojna za gozdove, 
se ohranijo zunaj načrtovanih ureditev.

(14) Na območjih naravnih vrednot ali v njihovi neposredni 
bližini se ob morebitnih posegih, ki bi ta območja kakor koli 
ogrozili, zaradi evidentiranja novih naravnih vrednot in njiho-
vega ohranjanja zagotovi naravovarstveni nadzor območne 
službe, pristojne za varstvo narave. Zagotovi se tudi občasen 
naravovarstveni geološki nadzor nad zemeljskimi deli. O more-
bitnih posebnostih ali najdbi se obvesti ministrstvo, pristojno za 
varstvo okolja, oziroma območna služba, pristojna za varstvo 
narave. Ob odkritju najdb, za katere se upravičeno domneva, 
da imajo lastnosti naravnih vrednot, ter zaradi njihove ohranitve 
se naravovarstveno ukrepa v skladu s predpisi, ki urejajo ohra-
njanje narave, in Naravovarstvenimi smernicami za državni 
prostorski načrt za območje hidroelektrarne, ki jih je izdal Zavod 
Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo 
mesto, 29. 1. 2010 (v nadaljnjem besedilu: naravovarstvene 
smernice).

(15) Pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor se 
upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih 
vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovr-
stnosti, ki so navedeni v naravovarstvenih smernicah in navaja-
jo ekološko pomembno območje Save od Radeč do (začasne) 
državne meje, predlog območja Natura 2000 spodnja Sava 
(pSCI) in naravne vrednote na tem območju.

(16) Pri načrtovanju in izvedbi prehoda za vodne orga-
nizme, preureditve Krke in drugih pritokov Save ter pripravi 
programa okoljskega monitoringa je potrebno sodelovanje stro-
kovnjaka za ribe.

(17) Izvajalci vsaj sedem dni pred začetkom posegov v 
vodotoke obvestijo pristojno ribiško družino, ji predložijo ča-
sovni načrt gradnje in omogočijo dostop do gradbišča, pa tudi 
nadzor nad spremembami v vodnem in obvodnem prostoru.

(18) Do začetka urejanja nadomestnih habitatov, mirnih 
območij in drugih ureditev za ohranjanje narave se ohranja 
nespremenjena raba ali pa se ta prilagodi pogojem za njihovo 
ureditev.

45. člen
(nadomestna habitata in mirna območja)

(1) Na območjih, določenih v točki a) prvega odstavka 
6. člena te uredbe, se vzpostavijo nadomestna habitata in 
mirna območja. Vzpostavitev nadomestnih habitatov in mirnih 
območij vključuje tehnično ureditev in nato dejavno usmerjanje 
življa v želeno stanje.

(2) Ukrepi za vzpostavitev nadomestnih habitatov in mir-
nih območij se določijo v elaboratu vzpostavitve nadomestnih 
habitatov in mirnih območij ob pripravi projektne dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. V izdelavo tega elaborata 
se vključi tudi strokovnjak biolog, rešitve pa se uskladijo z Za-
vodom Republike Slovenije za varstvo narave.

(3) V elaboratu iz prejšnjega odstavka, ki vključuje tudi 
omilitvene ukrepe za živalski svet, podrobnejša navodila za 
rabo zemljišč in spremljanje stanja na teh območjih ter ustrezne 
pravne naslove za izvedbo potrebnih ukrepov, mora biti izdelan 
do izdaje gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno.

(4) Vzpostavita se dva nadomestna habitata, s katerima 
se zagotovijo ugodne razmere za razvoj naravne sukcesije in 
vrst.

(5) Nadomestni habitat NH 1 (suhi travniki) se uredi pod 
prelivnim objektom na levem bregu v obsegu približno 14 ha. 
Teren se za zagotovitev delovanja razbremenilnika zniža in 
očisti. Zagotovijo se ukrepi za preprečitev pogostejših poplav 
glede na sedanje stanje in dviga podzemne vode nad 2 m pod 
površino terena. Po potrebi se uredi odvod morebitnih vodnih 
količin (npr. drenažni kanali), ki bi lahko povzročile spremembo 
teh habitatov. Na delu površin, predvidenih za ureditev suhih 

travnikov, se ob sodelovanju pedologa, ki ugotovi ustreznost 
kemijskih in drugih lastnosti tal za vrste, ki so prisotne na suhih 
travnikih, zamenja vrhnji sloj tal. Ob sodelovanju biologa se 
določi obseg takih površin in se izberejo ustrezne lokacije, na 
katerih se zgornja plast tal odstrani in zamenja s travno rušo s 
podzemnimi deli posameznih vrst (npr. kukavičevk), pripeljano 
s suhih travnikov, ki se uničijo zaradi ureditve bazena. Na 
celotnem območju NH 1 se na pokošenih travnikih in drugih 
površinah poseje seme, pridobljeno z okoliških suhih travnikov. 
Uporaba mineralnih gnojil in fitofarmacevtskih sredstev na su-
hih travnikih ni dovoljena.

(6) Nadomestni habitat NH 2 (prodišče) se uredi na 
levem bregu gorvodno in dolvodno od obstoječega mostu 
čez Savo pri Budiču v Brežicah. Prodišče se uredi kot večja 
nezaraščena prodnata površina z ustrezno koto terena, ki 
bo zagotavljala ugodne razmere za malega deževnika in 
dve vrsti hroščev (Lionychus quadrillum in Bembidion friebi). 
Lastnosti nadomestnega habitata se natančno določijo v 
posebnih strokovnih podlagah oziroma elaboratu iz drugega 
odstavka tega člena.

(7) Uredi se šest mirnih območij, in sicer: mirno območje 
MO 1 (območje Krke dolvodno od avtocestnega mostu), mirno 
območje MO 2 (obrečni gozdovi z mlakami in plitvinami – de-
sni breg), mirno območje MO 3 (obrečni gozdovi z mlakami in 
plitvinami – levi breg), mirno območje MO 4 (dovod vode za 
oživitev mrtvic), mirno območje MO 5 (rokav Stare Gabernice) 
in mirno območje MO 6 (Prilipska mrtvica).

(8) Mirno območje MO 1 (območje Krke dolvodno od 
avtocestnega mostu) se uredi tako, da se zmanjšajo negativni 
vplivi na habitate v izlivnem delu Krke, ki bo spremenjen zaradi 
gradnje in obratovanja bazena hidroelektrarne, ter da se upo-
števajo omejitve zaradi varstva narave.

(9) Mirno območje MO 2 (obrečni gozdovi s plitvinami 
– desni breg) se uredi na desnem bregu bazena pri Termah 
Čatež. Med robovi bazena in obstoječimi visokovodnimi nasipi 
se teren poviša in uredi obrežje s plitvinami. Peščene brežine 
se naredijo položno v nagibu 1:5 z zveznim prehodom v na-
ravno brežino. Vzdolž desnega brega se v bližini odlagališča 
sedimentov v bazenu uredijo plitvine s trstičjem in grmovnicami 
za gnezdenje malega martinca. Avtohtono rastje se zasadi v 
skladu z navodili biologa, tako da se oblikujejo ustrezni habi-
tati za dnevne metulje, ekocelice za razvoj gozdnega rastja in 
podobno.

(10) Mirno območje MO 3 (obrečni gozdovi s plitvinami – 
levi breg) se uredi na levem bregu bazena pri Mostecu. Med 
robovi bazena in obstoječimi visokovodnimi nasipi se teren po-
viša in uredi obrežje s plitvinami. Peščene brežine se naredijo 
položno v nagibu 1:5 z zveznim prehodom v naravno brežino. 
Vzdolž levega brega se v bazenu uredijo plitvine s trstičjem in 
grmovnicami za gnezdenje malega martinca. Avtohtone rastline 
se zasadijo v skladu z navodili za oblikovanje ustreznih habita-
tov (habitat za dnevne metulje, ekocelice za razvoj gozdnega 
rastja ipd.).

(11) Mirno območje MO 4 (dovod vode za oživitev mrtvic) 
se uredi na levem bregu bazena, južno od Loč, z izvedbo 
približno 1,36 km dolgega dovodnega kanala od zajema vode 
v akumulaciji pa do začetka struge Stare Gabernice. Vodne 
količine na območju mrtvic se zagotovijo z odvzemom vode 
iz akumulacije, vendar samo ob pretokih nad 500 m3/s. Vtok 
v dovodni kanal se uredi v okviru retenzijskega preliva. Trasa 
dovodnega kanala se uredi po trasi nekdanjih mrtvic. Pri tem 
se izkoristijo vse morfološke značilnosti omenjenih suhih strug, 
obstoječa zarast se čim bolj ohrani. Med gradnjo bazena se ob-
močje zavaruje pred poškodbami in prepusti naravni sukcesiji. 
Ohrani se stalna voda v stari strugi. Posebnih ureditev ni. Pri 
nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja in v postopkih presojanja vplivov 
na okolje se izdela dodatna študija, ki bo opredelila vplive HE 
Mokrice na ribje vrste na območju spodnje Save in bo določila 
potrebne ukrepe. V študiji se preveri možnost ureditve tega 
habitata tako, da je glede na naravne danosti primeren tudi za 
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ribje vrste, preverijo se tudi možnosti za zagotovitev stalnega 
toka in premik vtoka v mrtvico.

(12) Mirno območje MO 5 (rokav Stare Gabernice) se 
uredi na levem bregu bazena, tako da se očisti in zavaruje pred 
poškodbami ter prepusti naravni sukcesiji.

(13) Mirno območje MO 6 (Prilipska mrtvica) se uredi na 
območju Prilipske mrtvice, ki se sanira, kar predstavlja izravnal-
ni ukrep, s katerim se zagotovijo ugodnejše ekološke razmere 
za avtohtone vrste rib, močvirsko sklednico, bobra, vodne ra-
stline in nevretenčarje. V okviru izravnalnega ukrepa se mrtvica 
očisti, tako da se odstranijo invazivne vrste in sediment, pred 
tem pa se prepreči temperaturno onesnaževanje, kar zagotovi 
povzročitelj onesnaževanja. Ob pripravi projektne dokumen-
tacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno 
Mokrice zagotovi investitor ustrezne informacije, podatke in 
strokovne podlage (elaborat) za izboljšanje stanja po ukinitvi 
temperaturnega onesnaževanja. Za zagotovitev ugodnih raz-
mer za divjad v času gnezdenja, poleganja in vzreje mladičev 
divjadi se gibanje obiskovalcev v osrednjem delu omeji, izjeme 
so prikriti dostopi do opazovalnic živali.

(14) Na mirnih območjih in ob nadomestnih habitatih se 
namestijo table z opozorilom, da je raba omejena z zahtevami 
za zagotavljanje ustreznih razmer na teh območjih.

(15) Nadomestni habitati in mirna območja morajo biti 
tehnično urejeni do izdaje uporabnega dovoljenja za hidroe-
lektrarne.

(16) Na območju nadomestnih habitatov se v okviru mo-
nitoringa, ki se podrobno določi v programu okoljskega moni-
toringa, spremlja stanje vrst in habitatnih tipov. Vzpostavitev 
nadomestnih habitatov strokovno nadzira Zavod Republike 
Slovenije za varstvo narave, ki izda tudi mnenje, da je nado-
mestni habitat vzpostavljen.

(17) Po vzpostavitvi nadomestnega habitata se na nje-
govem območju vzpostavi pravni status območja v skladu s 
predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.

46. člen
(druge ureditve za ohranjanje narave)

(1) Regulirana struga Gabernice se na odseku od izliva v 
Savo do Zakota renaturira, kar je izravnalni ukrep. Preuredijo 
se struge, lokalna zavarovanja, zasaditve in drugi ukrepi, s 
katerimi se povečata habitatska in posledično vrstna pestrost 
vodnega ekosistema. Za načrtovanje in vzpostavitev renatu-
racije ter upravljanje Gabernice se uporabljajo tudi prvi, drugi, 
tretji, petnajsti in sedemnajsti odstavek prejšnjega člena.

(2) Vsaj 20 % dolžine brežin akumulacije Save se ohranja 
kot naravna, razgibana brežina. Obstoječi obvodni habitati, 
gozd in gozdni robovi se čim bolj ohranijo.

(3) Za gnezdenje vodomca se na vsaj desetih lokacijah 
na razširjenih delih nasipov vzdolž bazena zgradijo peščene 
stene iz menjajočih se slojev peska in melja s skoraj navpično 
brežino na vodni strani; na teh območjih veljajo enake omejitve 
kot za mirna območja.

(4) Naredijo se štirje med seboj povezani gnezdilni splavi 
za čigre s približno velikostjo 3 m × 5 m, pritrjeni na brežino ali 
dno bazena.

(5) Zagotovi se postavitev netopirnic, katerih število in 
podrobnejše lokacije se določijo v projektni dokumentaciji za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(6) Pred odstranitvijo starejših dreves se v obrežni vege-
taciji izvedejo natančne inventarizacije. Vsaj nekaj dreves, na-
seljenih s saproksilnimi vrstami hroščev, se presadi na ustrezna 
mesta, predvsem vrbe, pri katerih je pričakovati največji uspeh 
presaditve. Prav tako se prestavijo padla odmrla drevesa (tudi 
posekana stara drevesa, ki niso primerna za presaditev) in 
še posebej večja drevesa. Pri drevesnih vrstah, pri katerih se 
pričakuje majhen uspeh presaditev starih dreves (npr. dob, 
jesen), se za presaditev določijo mlajša drevesa. Zagotovi se 
sodelovanje strokovnjaka, ki bo opravil inventarizacijo, določil 

drevesa za presaditev (število in lokacije) in predlagal ustrezna 
mesta za prestavitev dreves.

(7) Na zračni strani nasipov se ponekod v skupnem dele-
žu ene tretjine vseh teh površin uredijo suhi travniki kot rastišča 
kukavičevk tako, kot je navedeno v petem odstavku prejšnjega 
člena.

(8) Brežine visokovodnih energetskih nasipov na vodni 
strani se razširijo na levih in desnih brežinah bazena, tako da 
se zagotovi razgibanost, podobna naravni, z različnimi nakloni 
in zveznimi prehodi v raščeni teren ter z vgradnjo kamnov ali 
skal različne velikosti.

(9) Ureditev brežin bazena vključuje:
– ozelenitev zgornjega dela utrjenih brežin z avtohtonim 

rastjem (na vodni strani nasipov – zasaditev grmovnic in ple-
zalk na območju kamnitih oblog, setev trave in semena drevni-
ne – vse kot začetni ukrepi, ki bodo omogočili nadaljnji razvoj 
ozelenjevanja brežin);

– sonaravno ekoremediacijsko ureditev, ki vključuje npr. 
protierozijski pas trstičja, kašte, fašine, zasaditev obrežnega 
rastja v skupnem obsegu najmanj 37 ha, in sicer na erozijsko 
manj obremenjenih mestih. Kamnometi na brežini struge se 
naredijo le na nujno potrebnih odsekih;

– zasaditev drevnine na brežinah in ob vznožju nasipov 
vzdolž bazena na zračni strani nasipov, ob poteh in drenažnih 
kanalih, ureditev neporavnanih kamnitih oblog;

– ob dostopih na nasipe se namestijo opozorilne table z 
napisi, ki prepovedujejo zadrževanje ljudi v času poplav.

(10) Za vse prizadete vrste in habitatne tipe se ob pripravi 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja 
in poročila o vplivih na okolje zagotovijo strokovne podlage 
(elaborat) za natančno določitev lokacij nadomestnih habitatov 
in njihove ureditve ter vzdrževanje, vključno z ureditvijo preho-
da za vodne organizme.

(11) Renaturacija Sotle se kot izravnalni ukrep uredi v 
okviru rešitev za zagotavljanje varnosti pred visokimi vodami 
Sotle.

47. člen
(čas izvajanja del z vidika ohranjanja narave)

Izvajalci morajo posege čim bolj prilagoditi življenjskemu 
ciklu živali:

– hrupnejša dela in posek rastja naj se opravljajo od avgu-
sta do marca, to je v negnezditvenem obdobju ptic. Od aprila do 
julija se dejavnosti na gradbišču omejijo na manj hrupna dela, v 
tem času se ne seka rastje, posegi v obrežno rastje se omejijo 
na najmanjši mogoči obseg. Posek rastja naj ne bo sočasno na 
celotnem odseku, temveč postopen;

– gradbena dela v Krki in Savi s pritoki se zaradi zmanj-
šanja vplivov na kakovost in pretok vode, povečanje kalnosti in 
druge motnje v vodotokih ter s tem vplivov na ribje populacije 
v Krki opravljajo zunaj časa drsti nesalmonidnih vrst rib, ki 
traja od 1. marca do 30. junija, gradnja v Krki se opravi tudi 
zunaj razmnoževalnega obdobja vidre, ki traja od decembra 
do aprila; tako so gradbena dela v Krki dopustna od 1. julija do 
30. novembra. V Savi morajo biti vsi posegi zunaj časa drsti 
nesalmonidnih vrst rib, ki traja od 1. marca do 30. junija; tako 
so dela v Savi dopustna od 1. julija do 28. februarja. V pritokih 
Save se vsi posegi načrtujejo zunaj časa drsti avtohtonih vrst 
rib od 1. decembra do 30. junija; tako so dela v teh potokih 
dopustna od 1. junija do 30. novembra. Vsi posegi naj bodo v 
čim krajšem mogočem času, da bo vpliv na vidro in ribji živelj 
Krke in Save ter pritokov Save čim manjši;

– osebki navadnega škržka iz izlivnega dela Krke se pred 
začetkom izvajanja posegov v Krki preselijo v Krko gorvodno 
od meje državnega prostorskega načrta;

– gradnja daljnovoda in vzdrževalna dela pod daljnovo-
dom (sečnja, košnja) se opravljajo v času, ko ne bodo motili 
razmnoževanja dvoživk in ptic na tem območju in so dopustni 
od 1. septembra do 29. februarja;

– posegi na širšem območju Prilipske mrtvice in širšega 
območja pritokov Save se lahko začnejo v avgustu ali pozneje, 
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ko so paglavci dvoživk že preobraženi in imajo možnost umika 
iz vodnih habitatov;

– drevje se seka postopno, ko ptice ne gnezdijo;
– urejanje na športnorekreacijskem območju Grič mora 

potekati v nerazmnoževalnem obdobju živali, to je od 1. okto-
bra do 28. februarja.

48. člen
(prenos zemljišč na območjih nadomestnih habitatov  

in območja renaturacije Gabernice v upravljanje)
Investitor po izdaji mnenja iz šestnajstega odstavka 

45. člena prenese zemljišča na območju nadomestnega habita-
ta suhi travniki (NH 1) in mirnih območij MO 2 in MO 3 (obrečni 
gozdovi) v upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, zemljišča na območjih nadomestnega 
habitata prodišče (NH 2) in območja renaturacije Gabernice 
ter mirnim območjem MO 1, MO 4, MO 5 in MO 6 pa Agenciji 
Republike Slovenije za okolje. Če upravljavec ne more zagoto-
viti vzdrževanja nadomestnih habitatov v skladu z elaboratom 
iz 46. člena te uredbe, se obveznost vzdrževanja nadomestnih 
habitatov prenese na investitorja.

49. člen
(varovanje kmetijskih in gozdnih zemljišč)

(1) Za kmetije, ki zaradi posameznih ureditev, ki so pred-
met državnega prostorskega načrta, izgubijo kmetijska zemlji-
šča, morajo investitorji teh ureditev narediti sanacijske progra-
me, pri tem pa se upošteva tudi strokovna podlaga Izdelava 
ocen vpliva na kmetijsko proizvodnjo in izdelava preusmeritve-
nih načrtov za izbrane kmetije na območju HE Mokrice (Center 
za razvoj podeželja in kmetijstva, Preserje, december 2011) in 
za območje Vzhodne obvoznice Brežic v skladu s strokovno 
podlago Posledice izgradnje vzhodne obvoznice Brežic v sklo-
pu gradnje HE Mokrice na ekonomičnost kmetijske pridelave 
ter preučitev možnosti za ohranitev kmetijskih pridelovalnih 
kapacitet (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, januar 
2013).

(2) S tesnilnimi zavesami in drugimi ukrepi za uravnavanje 
gladine podzemne vode se na kmetijskih zemljiščih zagotovi 
ohranjanje gladine podzemne vode 1,5 m pod nivojem kmetij-
skih zemljišč, če ni že v današnjem stanju višja.

(3) Zagotovi se monitoring kmetijskih zemljišč. Na podlagi 
njegovih izsledkov višinskih kot gladine podzemne vode se na 
kmetijskih zemljiščih ob akumulacijskem bazenu na območju 
morebitnih sprememb kote gladine podzemne vode izvedejo 
hidromelioracijski ukrepi.

(4) Posamezni investitorji odkupijo zemljišča, na katerih 
se izvaja poseg, in ostanke zemljišč, ki bi zaradi izvedbe pose-
ga ostali manjši od 0,3 ha.

(5) Morebitni posegi na njivskih površinah, katerih namen-
ska raba se ne spremeni, morajo biti opravljeni v poznojesen-
skem in zimskem obdobju.

(6) S površin, ki so namenjene gradnji objektov in aku-
mulacijskega bazena, se pobere rodovitni del tal in odloži na 
primernih lokacijah. Odstranjena tla se uporabijo za rekultiva-
cijo in sanacijo razvrednotenih zemljišč na območju državnega 
prostorskega načrta ter za rekultivacijo in sanacijo razvredno-
tenih in manj kakovostnih kmetijskih zemljišč v širši okolici. 
Posegi potekajo pod nadzorom pedologa tudi ob upoštevanju 
ugotovitev Elaborata uporabe rodovitnega dela tal iz obmo-
čja državnega prostorskega načrta hidroelektrarne (Agrarius, 
d. o. o., december 2011 in dopolnitev januar 2013).

(7) Pri poglobitvah terena na Čateškem polju se najprej 
odgrne zgornji sloj tal, zatem se odstranijo spodnje plasti do 
ustrezne kote, na koncu pa se živica ponovno razgrne po zni-
žanem terenu; celotno območje znižanega terena se rekultivira, 
tako da se uredijo travniki.

(8) Začasno zasedena zemljišča se po končani gradnji 
rekultivirajo in ponovno usposobijo za kmetijsko obdelavo.

(9) Obstoječi hidromelioracijski sistemi se glede na načr-
tovane posege in ureditve rekonstruirajo ali prilagodijo, tako da 
se zagotovi njihovo nadaljnje delovanje.

(10) Investitorji med gradnjo in po njej omogočijo dostop 
do kmetijskih zemljišč in obdelovanje kmetijskih zemljišč, ki se 
ne preurejajo, ter do sosednjih gozdnih zemljišč in gospodar-
jenje z gozdom pod enakimi pogoji kakor doslej.

(11) Dovozne poti pri gradnji nasipov morajo v čim večjem 
obsegu potekati po notranji strani akumulacijskega jezera za-
radi čim manjšega začasnega zasedanja gozdnih in kmetijskih 
površin. Dostopi do vode za namakanje kmetijskih zemljišč se 
uredijo v skladu z 20. členom te uredbe.

(12) Na površinah, ki bodo prizadete z gradnjo načrto-
vanih ureditev, je dopustna zložba – komasacija kmetijskih 
zemljišč.

(13) Pred posekom na območjih gozda in obvodne zarasti 
se skupaj z zavodom, pristojnim za gozdove, določi površina 
za posek in popiše lesna masa. Po končani gradnji se sanirajo 
morebitne poškodbe na gozdnem drevju in gozdnih poteh ter 
začasnih gradbenih površinah, iz gozda pa se odstrani ves 
neporabljen material.

(14) Na gozdnih posekah se zagotovijo ukrepi za vzpo-
stavitev čim naravnejšega gozdnega roba.

(15) Pri sečnji se dosledno upošteva gozdni red, pri spra-
vilu pa se uporabljajo lažji stroji oziroma se spravilo opravlja 
pozimi, ko so tla zavarovana s snegom ali zamrznjena.

50. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe 
državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati.

(2) Med obratovanjem se v objektu HE Mokrice zagotovi 
protipožarni sistem v skladu z veljavnimi predpisi o požarnem 
varstvu.

(3) Dostop do bazena za dodatno črpanje požarne vode 
se zagotovi na območju dostopov do vode za namakanje, na 
rekreacijskih območjih in na posebej za ta namen urejenih 
dostopih.

(4) Manipulativne površine za intervencijska vozila in dru-
ge potrebe gašenja požara ter za varen umik ljudi in premože-
nja se zagotovijo na ploščadi ob jezovni zgradbi in posameznih 
rekreacijskih ureditvah. Na območju jezovne zgradbe se zago-
tovijo razmere za varen umik ljudi ob nesreči.

(5) Varstvo pred požarom pri daljnovodu mora biti zagoto-
vljeno z zadostnimi odmiki objektov od vodnikov, odmiki drevja 
od stebra daljnovoda najmanj 3 m in z uporabo negorljivega 
materiala na objektih pod daljnovodom.

51. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Investitor objektov energetske ureditve pred začetkom 
obratovanja hidroelektrarne izdela načrt ukrepov, oceno ogro-
ženosti ter načrt zaščite in reševanja ob morebitni porušitvi je-
zovne zgradbe. Pri načrtovanju objektov se izdela in upošteva 
študija o ogroženosti zaradi morebitne porušitve jezu oziroma 
poplavnega vala, upoštevajo pa se tudi posledice porušitve 
jezovne zgradbe, morebitne okvare ali napake pri obratovanju 
zapornic ali posledice izjemno visokih voda ter predvidijo ustre-
zni ukrepi. Vzpostavi se ustrezen alarmni sistem ali varnostni 
protokol, ki ob porušitvi katere od gorvodnih hidroelektrarn v 
verigi zagotovi ustrezno obratovanje hidroelektrarne.

(2) Zagotovi se protierozijska zaščita površin, določenih 
v 21. členu te uredbe.

(3) Območja retenzijskih površin se označijo z opozorili 
o morebitnih poplavah ob nastanku izrednih razmer (visoke 
vode) in evakuaciji s teh površin. V projektni dokumentaciji za 
pridobitev gradbenega dovoljenja se predvidi način vidnega 
ali zvočnega obveščanja pred začetkom prelivanja in določijo 
ukrepi za fizično preprečitev dostopa nepooblaščenim na ne-
varna območja.
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(4) Na območjih za rekreacijo ob vodnih površinah, na 
katerih se predvideva zadrževanje večjega števila oseb, se v 
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja predvidijo otoki z 
opremo za reševanje iz vode.

(5) Prepreči se dostop plovil in oseb (plavalcev) v akumu-
lacijskem bazenu do objekta HE Mokrice, tako da se približno 
200 m pred jezovno zgradbo namestijo opozorilne table o pre-
povedi približevanja in zagotovijo drugi ustrezni ukrepi.

(6) Rekreativne dejavnosti na območju akumulacijskega 
bazena in na poplavnih območjih ob visokih vodah niso dovo-
ljene.

52. člen
(varstvo tal)

(1) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in grad-
beni stroji, ki so tehnično brezhibni, in material, za katerega 
obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. Preprečijo se 
emisije prahu s prometnih in gradbiščnih površin ter odlagališč 
gradbenega materiala z vlaženjem teh površin v sušnem in 
vetrovnem vremenu; prepreči se tudi odtekanje voda z grad-
biščnih površin na kmetijske obdelovalne površine. Predvidijo 
se nujni ukrepi za odstranitev in odlaganje materiala, ki vsebuje 
škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.

(2) Izvajalec zemeljskih del za sanacijo kmetijskih površin 
zagotovi izdelavo tehnološkega elaborata – projekta o ravnanju 
in uporabi rodovitnega dela tal.

(3) Vsa dela se morajo opravljati v obdobju, ko tla niso 
preveč razmočena, kar se določi z nadzorom med gradnjo, tako 
da se preprečijo stiskanje, onesnaženje ter uničenje tal. Med 
gradnjo se vodi tudi evidenca o mestih in količinah odstranje-
nega materiala ter o začasnih odlagališčih, pa tudi o nadaljnji 
uporabi za sanacijo.

(4) Onesnažena tla z morebitnih divjih odlagališč od-
padkov in podobno se sanirajo na območju akumulacijskega 
bazena do zunanje meje drenažnih kanalov in na območjih 
vseh drugih gradbenih posegov v sklopu izvedbe državnega 
prostorskega načrta.

(5) Pred zajezitvijo bazena se odstranijo vegetacijski po-
krov in površinske humusne plasti tal s tistega območja po-
plavitve, ki ni pomembno za naravno protierozijsko zaščito in 
ohranjanje habitatov.

(6) Rodovitni del tal, ki se na območju obvoznice odstrani, 
se uporabi za rekultivacijo in ureditev obcestnega prostora 
te ceste. S celotne površine akumulacije se pred poplavitvijo 
odstrani rodovitni del tal v obsegu približno 0,78 mio m3, ki se 
uporabi pri ureditvah v sklopu državnega prostorskega načr-
ta ter sanaciji razvrednotenih površin in izboljšavi kmetijskih 
zemljišč na območju državnega prostorskega načrta in zunaj 
njega. Rodovitni del tal se odstrani in premesti, tako da se 
prepreči onesnaženje s škodljivimi snovmi in manj kakovostnim 
materialom. Začasna odlagališča tal morajo biti narejena tako, 
da se ohranita rodovitnost in količina tal, pri čemer se ne smeta 
mešati mrtvica in živica. Če celotne količine rodovitnega dela 
tal ne bo mogoče v kratkem času uporabiti na prej navedene 
načine, se preostanek do končne uporabe začasno odloži 
tudi za daljši čas, pri čemer je dopustna tudi uporaba večjih 
in višjih odlagališč, na katerih ne bo zagotovljena ohranitev 
rodovitnosti odloženih tal. Začasna odlagališča rodovitnega 
dela tal se uredijo pod nadzorom pedologa. Lokacije za ta 
odlagališča se določijo zunaj poplavnih območij v dogovoru z 
lastniki zemljišč in lokalno skupnostjo. Dopustno je začasno 
odlaganje na območjih odlagališč sedimentov, pri čemer se 
lokacija in čas trajanja odlaganja uskladita s predvideno rabo 
prostora na teh območjih.

(7) Način odstranjevanja in odlaganja rodovitnega dela 
tal se pri nadaljnjem projektiranju določi v poročilu o vplivih na 
okolje in upošteva pri izdelavi projekta za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja.

(8) Za začasne prometne in gradbene površine ter od-
lagališča materiala se uporabijo infrastrukturne površine in 
površine, na katerih so tla manj kakovostna.

53. člen
(varstvo zraka)

(1) Med gradnjo se onesnaženje zraka zmanjša z ustre-
znim vzdrževanjem in upravljanjem delovnih strojev in prome-
tnih vozil ter uporabo tehnično brezhibnih gradbenih strojev in 
prevoznih sredstev. Zagotovi se vlaženje sipkega materiala, ne-
zaščitenih površin, prometnih površin na javnih cestah in grad-
bišču, prepreči pa se tudi raznašanje materiala z gradbišča.

(2) Skladišča ali začasna odlagališča razsutega gradbe-
nega materiala se uredijo čim bližje gradbišču in v čim večji 
oddaljenosti od naselij.

54. člen
(varstvo voda)

(1) Zaradi gradnje hidroelektrarne in drugih ureditev, ki 
se načrtujejo z državnim prostorskim načrtom, se vodni režim, 
posebno pa odtok visokih voda, ne sme poslabšati. Zagotavlja 
se ohranitev retenzijskih površin. Vzdržuje se ustrezen hidra-
vlični režim v retenzijskem prostoru, nasipavanje ni dovoljeno.

(2) Na območju državnega prostorskega načrta se zago-
tovi sanacija virov onesnaženja Save, v skladu z Operativnim 
programom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda, 
še pred polnitvijo akumulacije.

(3) Brežine Save se uredijo skladno z 9., 10., 20., 30. in 
44. členom te uredbe, poglabljanje struge Save pa skladno z 
9. členom te uredbe. Pritoki Save, Sromljica in Bučlen se ure-
dijo skladno s 17., 18., 24. in 44. členom te uredbe.

(4) Pri gradnji na priobalnem zemljišču vodotokov se čim 
bolj upošteva varovanje priobalnega zemljišča z odmikom 5 m 
od vodnega zemljišča pritokov Save, stebri daljnovoda se ne 
postavijo v brežine in struge vodotokov, prav tako ne opore 
premostitev čez potoke.

(5) Na vodnem in priobalnem zemljišču vodotokov ni 
dovoljeno postavljati naprav in objektov, ki ogrožajo stabilnost 
vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjšujejo varnost pred škodlji-
vim delovanjem voda, ovirajo normalen pretok vode in plavja 
ter onemogočajo obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih 
organizmov.

(6) Med gradnjo in obratovanjem se v vodotokih zagotovi 
ekološko sprejemljiv pretok in izvajajo se ukrepi, da ob pose-
ganju v brežine ali struge vodotokov v vodi ni neprekinjene 
kalnosti.

(7) Odvajanje vode s cestnih površin se uredi tako, da se 
prepreči onesnaženje tal, podzemnih voda, stoječih površinskih 
voda ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Na območjih 
ureditve dostopne ceste, parkirišč, utrjenih površin gradbišča 
in na drugih manipulativnih površinah hidroelektrarne se voda 
odvaja prek lovilnikov olj in maščob, tako da se v strugo Save 
in pritokov spušča le čista padavinska voda oziroma voda, po 
kakovosti ustrezna predpisom in navodilom, ki določajo, katere 
snovi se štejejo za nevarne in škodljive, ter predpisom, ki ure-
jajo emisije snovi in toplote pri odvajanju voda v vode in javno 
kanalizacijo. Na sistem odvajanja vode ne sme biti priključen 
iztok komunalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) voda.

(8) Vse onesnažene vode, zbrane s cestnih in drugih po-
voznih površin, se pred izpustom v najbližji površinski vodotok 
ali drug odvodnik ustrezno očistijo. V naravne odvodnike se 
spušča le voda, ki po kakovosti ustreza predpisom o varovanju 
voda. Natančnejši ukrepi se določijo v poročilu o vplivih na 
okolje.

(9) Med gradnjo se izkopani material ne odlaga v pretoč-
ni profil vodotoka. Morebitna začasna odlagališča presežkov 
zemeljskega materiala se med gradnjo uredijo tako, da se 
prepreči erozija in da ni oviran odtok zalednih voda.

(10) Izvedba betonskih del ne sme povzročati onesna-
ženja vodotoka z betonom. Neposredno odvajanje tehnološke 
odpadne vode v površinski vodotok je prepovedano.

(11) Preprečita se splakovanje delovnega orodja in spu-
ščanje betonskega mleka ali cementnih odpadkov v vode.
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(12) Manipulativne površine (ploščadi), na katerih se pre-
taka gorivo in opravljajo manjša popravila tehničnih naprav, se 
opremijo z lovilniki olj, da ni mogoče neposredno odtekanje 
odpadnih in izcednih voda v tla, podzemne vode, stoječe povr-
šinske vode ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Gradnja 
utrjene ploščadi, opremljene z začasnimi zbirnimi kanali, zbirni-
kom voda in lovilniki olj (mogoči ukrepi za ravnanje z odpadnimi 
vodami), se predvidi že v programu gradbenih del.

(13) Ob razlitju nevarnih tekočin se onesnaženi material 
odstrani in odloži na ustrezno odlagališče. Izvajalci in vzdrže-
valci hidroelektrarne in obvoznice pripravijo načrte za takojšnje 
učinkovito ukrepanje ob razlitju onesnaževal (gorivo, olja in 
druge za vodne vire škodljive suspenzije), ločeno med gradnjo 
in obratovanjem, ki jih potrdi ministrstvo, pristojno za okolje. 
Načrti vključujejo način obveščanja ustreznih strokovnih služb o 
morebitni nezgodi, predvidene ukrepe za preprečevanje vdora 
nevarnih snovi v podzemno vodo ter ukrepe za odstranitev 
sedimenta in izbiro lokacije za odlaganje onesnaženega se-
dimenta. Med gradnjo se vodi evidenca nevarnih snovi, ki se 
uporabljajo na gradbišču.

(14) Z gradbenotehničnimi rešitvami investitorji zagotovijo 
kar največjo zaščito pred izlitjem onesnaževal s cestišča.

(15) Uporabi se način tesnjenja akumulacijskega bazena 
in po potrebi tak sistem drenažnih kanalov, ki ohranja gladino 
podzemne vode na območju suhih travišč vsaj 2 m pod tlemi.

(16) Za spremljanje radioaktivnosti in drugih parametrov 
kakovosti vode se redno izvaja monitoring vode v akumulacij-
skem bazenu.

(17) Na začasnem odlagališču izkopanega materiala in 
celotnem območju gradnje objektov, prevoznih poti in drugih 
manipulativnih površin se zagotovita zbiranje in predčiščenje 
odpadnih voda, če nastajajo, z zadrževalniki padavinskih voda, 
usedalniki oziroma lovilniki olj.

(18) Izvaja se monitoring gladine podzemne vode, po po-
trebi pa se kota njene gladine uravnava po sistemu drenažnih 
kanalov in s tesnitvijo visokovodno-energetskih nasipov, tako 
da se zadosti potrebam varstva narave, oskrbe s pitno vodo 
in kmetijstva.

(19) Izdelajo se smernice dobre prakse za kmetijstvo 
za zmanjševanje vpliva na obremenjevanje podzemnih voda 
in omejevanje evtrofikacije v akumulaciji zaradi čezmernega 
gnojenja.

55. člen
(sorazmerni ukrepi za ublažitev škodljivih vplivov  

na stanje voda)
(1) Zamuljevanje dna vodnega telesa se preprečuje z re-

dnim strojnim čiščenjem. V kolikor so sedimenti kontaminirani, 
se odložijo na za ta namen primerna odlagališča.

(2) Dolvodno od hidroelektrarne Mokrice se zagotovi pri-
bližek naravne dinamike pretoka. Režim spuščanja vode iz 
akumulacije mora dopuščati nihanje pretokov, vendar hitrost 
dviga gladine spodnje vode ne sme biti tako velika, da bi se po-
javilo povečano izpiranje materiala ter posledično poglabljanje 
vodotoka in odplakovanje vodnih organizmov. Z ukrepom se 
kontrolirano regulirajo hitrosti dviga spodnje vode, da ne pride 
do negativnih vplivov na morfologijo struge in vodne organiz-
me. Ukrep se izvaja na zadnji pregradi v verigi hidroelektrarn 
in v primeru izgradnje hidroelektrarn na hrvaški strani ni več 
potreben.

(3) Kontinuirano se zagotavlja premeščanje rinjenih pla-
vin. Prag prelivnih polj mora biti zasnovan tako, da je na nivoju 
dna sedanje struge in ne sme ovirati premeščanja plavin skozi 
bazen pri visokih vodah. Po potrebi naj se premeščajo plavine 
na mesta, kjer jih lahko ob visokih vodah odnese tok navzdol.

(4) Na mestih v akumulaciji, kjer ni nevarnosti odplavitve, 
se sidrajo odmrla drevesa, s čimer se vpliva na morfologijo 
struge (tolmuni, prodišča, meandri) in hidravlične lastnosti ter 

na kopičenje anorganskih in organskih delcev. Sidranje odmrlih 
dreves ima ključno vlogo pri nastajanju kakovostnih obrežnih 
habitatov v rekah. Pozitiven je vpliv na produkcijo nevreten-
čarjev in rib. Ukrep se izvede na način, da dreves visoka voda 
ne odplavi.

(5) Na brežinah akumulacije se zasadi in vzdržuje av-
tohtono obrežno vegetacijo, značilno za Savo na tem odseku.

(6) Na erozijsko manj obremenjenih mestih se izvedejo 
sonaravne ureditve brežin, kot so npr. protierozijski pas trsti-
čevja, vrbovi, potaknjenci, vrbovi popleti, plotovi, kašte, fašine 
ipd. Za zagotovitev pogojev za doseganje dobrega ekološkega 
potenciala se vzpostavi hidromorfološke strukture (akumulacije 
plavnega lesa, vodne brazde) in obrežne strukture (obtoki, 
kotanje z zastalo vodo, zapadlo drevje).

(7) Na notranjih brežinah akumulacije se tam, kjer je to 
hidravlično izvedljivo, oblikujejo manjši zalivi reda velikosti od 
2 do 10 metrov, z različnimi globinami vode (sipine, tolmuni).

(8) Pri jezovni zgradbi se zagotovita ustrezen prehod za 
ribe in njegova funkcionalnost. Ribji prehod se dimenzionira 
tako, da se zagotovi prehajanje najmanjših in najšibkejših ribjih 
vrst, s čimer se omogoči izmenjava genetskega materiala, po-
membnega za razvoj in ohranjanje ribjih vrst. Migracije rib se 
lahko omogoči tudi s premeščanjem rib, ki se jih izlovi dolvodno 
od ovire in premosti gorvodno od ovire v vodotoku.

56. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Na celotni trasi obvoznice in križišč je potrebna ab-
sorpcijska – tišja obrabna plast vozišča. Na mostu čez Savo 
in na premostitvenih objektih čez železnico se naredijo tihe 
dilatacije.

(2) Ob trasi obvoznice se naredijo:
– protihrupni nasip PN-01 višine 0,5 m do 3,5 m v skupni 

dolžini 149 m (glavna os),
– protihrupna ograja APO-02 višine 3 m v dolžini 146 m 

(glavna os) in
– protihrupna ograja APO-03 višine 2 m v dolžini 131 m 

(prestavitev 1–6).
(3) Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev 

gradbenega dovoljenja se preveri potreba po izvedbi pasivne 
protihrupne zaščite objekt Sodarska pot 27 (parc. št. 96/4, 
k. o. 1283 Črnc).

(4) Za zmanjšanje hrupa se izvajajo osnovni omilitveni 
ukrepi varstva pred hrupom, ki se določijo na podlagi izsledkov 
strokovne ocene obremenitve okolja s hrupom s predlogom 
protihrupnih ukrepov, predvidoma pa:

– uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, opremlje-
nih s certifikati o zvočni moči, ki ne sme presegati zakonsko 
predpisanih vrednosti;

– izvajanje hrupnih gradbenih del samo ob delavnikih 
med 7. in 18. uro;

– načrtovanje prevoznih poti na gradbišče čim bolj zunaj 
stanovanjskih območij;

– izvedba protihrupnih barier za zaščito stavb z varovani-
mi prostori pri preseganju mejnih vrednosti hrupa.

(5) Pri začasni ali občasni čezmerni obremenitvi okolja 
se pridobi dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obre-
menitev okolja, o čemer je treba pridobiti soglasje lokalne sku-
pnosti. Z objavo na svetovnem spletu in v enem od časopisov, 
ki pokrivajo območje prizadete občine, se obvesti tudi javnost.

(6) Območje državnega prostorskega načrta za območje 
HE Mokrice je opredeljeno kot območje III. stopnje varstva 
pred hrupom (vodne površine, posamezna območja razpr-
šene poselitve, območja neposredno ob naseljih, ki se bodo 
uporabljala tudi za rekreacijo) ter kot območje IV. stopnje 
varstva pred hrupom (kmetijske in gozdne površine, območje 
hidroenergetske infrastrukture), kar je večji del območja dr-
žavnega prostorskega načrta. Na območju državnega prostor-
skega načrta HE Mokrice skladno z obstoječo in predvideno 
namensko rabo ni naselij.
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57. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Pri načrtovanju in graditvi objektov in naprav, ki so 
viri elektromagnetnih sevanj se upošteva predpise, ki urejajo 
elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju.

(2) Varovalni pas priključnega daljnovoda:
– širina varovalnega pasu nadzemnega voda je 30 m 

(15 m levo in desno od osi priključnega daljnovoda), ki je razšir-
jena tam, kjer je to potrebno zaradi poseka gozdne vegetacije,

– območje varovalnega pasu podzemnega voda znaša 
6 m (3 m levo in desno od osi kabelskega sistema),

– celotno območje varovalnega pasu nadzemnega voda 
in podzemnega voda se šteje za II. območje varstva pred ele-
ktromagnetnim sevanjem.

(3) V varovalnem pasu priključnega daljnovoda je prepo-
vedana gradnja objektov, v katerih prebivajo ali se zadržujejo 
ljudje ali se v njih skladišči vnetljiv material. Pod daljnovodom 
je prepovedano tudi parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, 
gorljive in eksplozivne snovi.

58. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Za razsvetljavo med obratovanjem načrtovanih objek-
tov in ureditev se smejo uporabiti le svetilke, katerih delež 
svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %. Namestitev 
svetilk naj se čim bolj omeji, po polnoči naj se moč osvetlje-
vanja zmanjša, reklamna in okrasna osvetlitev naj se prepo-
vesta, objekti naj imajo svetila opremljena s senzorji oziroma 
s samodejnim vklopom in izklopom. Upravljavec razsvetljave 
zagotovi, da podnevi od jutra do večera ni prižgana, razen v 
zelo slabih vremenskih razmerah (npr. v gosti megli, močnem 
dežju ali sneženju).

(2) Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakršne 
koli vrste ali oblike, mirujočih ali premikajočih se, če so usmer-
jeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

59. člen
(etapnost izvedbe)

(1) Prostorske ureditve se izvajajo postopno na celotnem 
območju gradnje, delitev na manjše, zaključene funkcionalne 
celote je dopustna glede na izbrano tehnologijo gradnje in 
skladno z dinamiko dajanja investicijskih pobud, če se izvajanje 
posameznih ureditev med seboj uskladi. Najprej se pripravijo 
gradbišče hidroelektrarne z ureditvijo dostopnih cest in poti ter 
druge pripadajoče prometne, energetske, vodovodne in druge 
komunalne infrastrukture. Dela se po tehničnih možnostih ča-
sovno uskladijo z zahtevami okoljskega poročila in poročila o 
vplivih na okolje, upoštevajoč čim večje varovanje naravnega 
okolja in vegetacijsko obdobje, ribjo drst in druge živalske 
razvojne cikle.

(2) Pred dvigom vode v bazenu na obratovalno gladino in 
začetkom obratovanja hidroelektrarne se zagotovijo dokončne 
ureditve vseh objektov in naprav, potrebnih za njeno delovanje, 
in vse ureditve, ki so potrebne zaradi vplivov, tudi sanacija od-
lagališč odpadkov na območju predvidene ureditve in ureditve 
za zagotavljanje poplavne varnosti naselij na vplivnem območju 
hidroelektrarne.

(3) Zagotovi se časovno usklajen potek gradnje infrastruk-
turnih vodov, naprav in objektov.

(4) Splavnica in pristanišča se lahko naredijo po končani 
gradnji hidroelektrarne, tako da pri tem ni moteno delovanje hi-
droelektrarne. Splavnica se premosti sočasno z njeno gradnjo.

(5) Pri uporabi objektov na športnorekreacijskih območjih 
Grič in Mostec ter pri Prilipski mrtvici se upošteva, da bo po-
plavna varnost, predvidena z državnim prostorskim načrtom, 
zagotovljena šele po zgraditvi hidroelektrarne Mokrice.

(6) Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti zunaj vpliv-
nega območja hidroelektrarne, na izlivnih delih vodotokov Pri-
lipski potok, Drnovec, Orehovec, Grajski potok, Gabernica, Mali 
Drnovec, Drašček ter na območju Krke se izvedejo sočasno z 
ureditvijo, potrebno za obratovanje hidroelektrarne Mokrice.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

60. člen
(monitoring)

(1) Investitorji zagotovijo celostne načrte monitoringa pred 
gradnjo in po njej ter med obratovanjem za ureditve, načrto-
vane z državnim prostorskim načrtom, kakor je določeno v 
okoljskem poročilu ter se določi v poročilu o vplivih na okolje in 
programu okoljskega monitoringa.

(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke 
že opravljenih meritev ničelnega stanja. Tam, kjer je mogoče, 
se monitoring prilagodi in uskladi z drugim obstoječim državnim 
in lokalnim spremljanjem stanja kakovosti okolja. Pri fizičnih 
meritvah stanja sestavin okolja (tla, površinske vode, količi-
na in kakovost podzemne vode, zrak, hrup, živali in rastline) 
se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi 
utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. 
Točke spremljanja stanja morajo omogočati kontinuirano prido-
bivanje podatkov. Monitoring se izvede v skladu s predpisi, ki 
urejajo prve meritve in obratovalni monitoring hrupa ter pogoje 
za njihovo izvajanje, in v skladu z usmeritvami iz poročila o 
vplivih na okolje. Ugotovitve monitoringa so javne. Investitorji 
morajo poskrbeti za dostopnost podatkov, predvsem Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije zaradi morebitnega dviga 
podzemne vode na neizkopane arheološke ostaline v tleh.

(3) Pred odlaganjem sedimentov na odlagališča so redne 
tudi meritve njihove onesnaženosti.

(4) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih morajo inve-
stitorji izvesti na podlagi ugotovitev monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatna zasaditev in ukrepi za preprečevanje erozije,
– sanacija poškodovanih območij, naprav ali drugih pro-

storskih sestavin,
– sanacija objektov ter kmetijskih in drugih zemljišč, za 

katere se glede na rezultate monitoringa ugotovi poslabšanje 
stanja zaradi gradnje in obratovanja hidroelektrarne ter drugih 
ureditev, načrtovanih z državnim prostorskim načrtom,

– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.
(5) Investitorji zagotovijo nadzor nad posegi, ki se izvajajo 

na podlagi državnega prostorskega načrta.
(6) Zagotovi se redno spremljanje kakovosti podzemne 

vode na celotnem vplivnem območju HE Mokrice.
(7) Zagotovi se nadzor nad pravilnostjo vzpostavitve na-

domestnih habitatov in mirnih območij ter drugih ureditev z 
vidika divjadi, predvsem ureditev za umik divjadi pred visokimi 
vodami. Nadzor opravlja predstavnik Zavoda za gozdove Slo-
venije.

(8) Zagotovi se nadzor nad pravilnostjo opravljenih del 
na melioracijskih sistemih in začasnim odlaganjem ter upora-
bo rodovitne prsti za izboljšanje oziroma vzpostavitev novih 
kmetijskih zemljišč. Nadzor opravlja usposobljen strokovnjak.

(9) Pred začetkom gradnje, med gradnjo, po zaključeni 
gradnji in po vsakokratnem dogodku visokih vod, ki potencial-
no ogrožajo avtocestne nasipe, je potrebno izvesti monitoring 
stanja erozije na brežinah avtoceste.

61. člen
(vzdrževanje)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta je dopu-
stno vzdrževanje objektov.
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(2) Investitorji načrtovanih ureditev v sklopu upravljanja 
organizirajo vzdrževanje v skladu z zahtevami za vzdrževanje, 
tako da se ohranja funkcionalnost teh ureditev.

(3) Objekti energetske ureditve, vodne in energetske in-
frastrukture v nedeljivem razmerju, spremljajoči in pomožni 
objekti ter objekti vodne infrastrukture se vzdržujejo na podlagi 
predpisa, ki ureja pogoje koncesije za izkoriščanje energetske-
ga potenciala spodnje Save.

(4) Zagotovi se vzdrževanje gozda in grmovne zarasti v 
varovalnem pasu priključnega daljnovoda, vključno z občasnim 
odstranjevanjem previsoko zraslega in nezaželenega rastja.

(5) Z brežin in prodišč pritokov Save se odstranjujejo 
plavje in naplavine, če povzročajo spremembo režima rečnega 
toka in posledično erozijo, poplavno ogroženost in preusmeri-
tev rečnega toka.

(6) Ob brežinah akumulacijskega bazena, pritokov in dre-
nažnih kanalov se redno vzdržuje obrežna zarast. Na brežinah 
nad zgornjo obratovalno gladino oziroma srednjo visoko vodo 
se ohrani zasaditev gibkega grmovnega rastja in dreves.

(7) Obrežno zavarovanje iz skal se vzdržuje le pri morebi-
tnih poškodbah po visokih vodah. Visokovodni nasipi se redno 
vzdržujejo. Dopušča se zaraščanje brežin nasipov, vendar 
zarast ne sme povzročati poškodb oblog ali zmanjšati njihove 
trdnosti in namembnosti. Zagotovi se vzdrževanje drenažnih 
kanalov, tako da se zagotovita njihova funkcionalnost in vzdrže-
vanje izlivnih delov pritokov, tako da ne bo preprečena njihova 
prehodnost za vodne organizme.

(8) Nadomestna habitata, mirna območja, renaturirana 
Gabernica, splavi in druge ureditve za gnezdenje ptic ter plitvi-
ne v bazenu se redno vzdržujejo, tako da se ohranja ugodno 
stanje vrst. Spremembe glede vzdrževanja teh ureditev so 
dopustne na podlagi ugotovitev monitoringov ob predhodni 
uskladitvi s pristojno službo za varstvo narave.

(9) Po končani gradnji se prepreči širjenje invazivnih vrst 
rastlin z redno košnjo in odstranjevanjem rastlin.

(10) Vzdrževalna dela se opredelijo s projektom obrato-
vanja in vzdrževanja ali navodili za vzdrževanje, ki se pripravijo 
za vsako posamezno ureditev.

62. člen
(organizacija gradbišča)

(1) Ob izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča, vključno s 
prevoznimi potmi med gradnjo in morebitnimi lokacijami od-
lagališč materiala, ki ga ni mogoče urediti na območju držav-
nega prostorskega načrta. Trase prevoznih poti in lokacije za 
odlagališča se izberejo tako, da so čim manj prizadeti bivalno 
in naravno okolje ter obstoječe ureditve in da ne posegajo na 
območja varstva kulturne dediščine.

(2) Gradbiščni plato za hidroelektrarno z vso potrebno 
infrastrukturo (pisarne, delavnice, skladišča, odlagališča, be-
tonarna) se uredi na desnem bregu in v manjšem obsegu 
na levem bregu. Gradbišče se uredi tudi v neposredni bližini 
preliva v retenzijo na levem bregu.

(3) Za gradbišče jezovne zgradbe se napelje 20-kilovoltni 
kablovod z navezavo na obstoječi 20-kilovoltni daljnovod Mo-
krice. Zgradi se priključek na vodovod. Za gradbišče v bližini 
visokovodnega preliva se na levem bregu napelje 20-kilovoltni 
kablovod z navezavo na obstoječe elektroenergetsko omrežje.

(4) Med gradnjo se uporabljajo obstoječe občinske cestne 
povezave, ki se po potrebi utrdijo in prilagodijo za zagotovitev 
neoviranega dovoza strojev in potrebnega materiala. Med gra-
dnjo so prevozi mogoči tudi po območjih gradbišča in dostopnih 
cestah do priključnega daljnovoda.

(5) Za gradnjo objektov hidroelektrarne se na levem bregu 
uporabi lokalna cesta R2-420/1335 Brežice–Dobova, na katero 
se navežejo:

– cesta skozi Mostec, ki vodi do broda na Savi,
– obstoječa poljska pot, ki vodi po desnem bregu regulira-

ne Gabernice in se bo po končani gradnji uporabljala kot stalna 
dostopna cesta do visokovodnega preliva, in

– cesta skozi Loče ter v nadaljevanju obstoječa poljska 
pot do obtočnega kanala gradbene jame med gradnjo, ki se po 
končani gradnji ohrani kot stalna dostopna cesta do jezovne 
zgradbe.

(6) Glede na potrebe gradnje se lahko načrtujejo tudi dru-
ge, nove gradbiščne poti, s katerimi se bo prevoz med gradnjo 
čim bolj izognil naseljem; te poti se po končani gradnji lahko 
rekultivirajo.

(7) Dostopne poti do gradbišč se pri projektiranju grad-
biščnih ureditev lahko izboljšajo v dogovoru z lokalno skupno-
stjo.

(8) S fazno gradnjo se zagotovi čim večja izravnava 
zemeljskega oziroma gradbenega materiala na območju dr-
žavnega prostorskega načrta. Vgradni izkopani material se 
uporabi za gradnjo nasipov in druge ureditve na tem območju 
ter za izravnave terena. Del presežkov nenosilnega materiala 
se lahko odloži na za to predvidenih površinah zunaj državnega 
prostorskega načrta, opredeljenih v občinskih prostorskih aktih. 
Inertni material, ki nastane zaradi rušitve objektov, se odloži v 
skladu s predpisi, ki urejajo predelavo in odlaganje odpadkov.

(9) Med zemeljskimi deli se ne smejo ustvarjati začasne 
ali trajne mrtvice oziroma ribje pasti.

(10) Jezovna zgradba se gradi v eni gradbeni jami, pred 
njeno izvedbo se naredi obtočni kanal. Vzdolžni zaščitni nasipi 
gradbene jame se lahko zgradijo sočasno z izkopi obtočnega 
kanala, glavni del prečnih nasipov pa šele s postopnim ureja-
njem obtočnega kanala in preusmerjanjem Save.

(11) Pri izdelavi projektne dokumentacije se na območju 
akumulacijskega bazena opredelijo razpoložljive količine ro-
dovitnega dela tal, prodnega in drugega materiala ter opredeli 
ravnanje z njim in določijo količine ter časovna dinamika.

(12) Gradbišča posameznih prostorskih ureditev se smi-
selno izvedljivo zavarujejo z zaščitno ograjo, tako da se zago-
tovita varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč. Po končani 
gradnji se ograja odstrani.

(13) Med gradnjo se gradbišča ponoči ne osvetljujejo, 
razen v posebnih primerih, ko se uporabijo izključno svetilke, 
katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %. 
Svetila za varovanje naj bodo opremljena s senzorji oziroma s 
samodejnim vklopom in izklopom.

(14) Zagotovi se taka organizacija gradbišča, da se pre-
preči vsakršno onesnaževanje vode, ki bi nastalo zaradi prevo-
za, skladiščenja in uporabe tekočega goriva in drugih nevarnih 
snovi. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriva, olj in maziv 
ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo 
izliva v tla in vodotoke.

(15) Skladišča vnetljivih snovi se uredijo v tipskem zaboj-
niku, opremljenem z lovilno posodo, nameščenem ob gradbišč-
ni ograji in obdanem z varnostno ograjo.

(16) Manjša odlagališča polizdelkov se uredijo na delovi-
ščih ob mestih vgrajevanja, delno pa v skladišču na glavnem 
gradbišču. Morebitno odlaganje polizdelkov zunaj gradbišč iz-
vajalec uskladi s projektantom, izvajalcem nadzora in lokalno 
skupnostjo.

(17) Med gradnjo se ne posega v gozdove, na katerih 
ureditve s to uredbo niso predvidene. Štori in odvečen odkopni 
material, ki bi nastal pri gradnji, se ne odlagajo v gozd, ampak 
le na urejena odlagališča odpadnega gradbenega materiala ali 
se vkopljejo v zasip.

(18) Gradbeni material ali odpadki se ne odlagajo na 
najboljša kmetijska zemljišča ter območja ohranjanja narave in 
varstva kulturne dediščine.

(19) Pred začetkom opravljanja zemeljskih del se ob 
nadzoru biologa določijo površine, na katerih rastejo tujerodne 
invazivne vrste. Pri odkrivanju zgornjega sloja tal s teh površin 
se rodovitni del tal v debelini 40 cm odrine in odloži ločeno od 
zemljine s preostalih površin ter se dokončno odloži v globino 
akumulacije, tako da ga zalije voda in se prepreči nadaljnji ra-
zvoj tujerodnih invazivnih vrst steblik in njihovo širjenje v novo 
oblikovane obvodne prostore, bazen in vodotoke.
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(20) Gradbeni stroji se prevažajo in gradbeni material se 
v glavnem dovaža po obstoječi infrastrukturi. Dodatne dovozne 
ceste do gradbišča, odlagališča gradbenega materiala, parkiri-
šča in obračališča za tovorna vozila se predvidijo zunaj območij 
naravovarstveno pomembnejših habitatnih tipov.

(21) Poleg obveznosti, navedenih v 8. do 61. členu te 
uredbe, morajo investitorji in izvajalci med gradnjo tudi:

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

– zagotoviti posnetek stanja obstoječih cest in drugih 
površin, po katerih bo potekal gradbiščni promet oziroma po 
katerih se bo preusmerjal promet med gradnjo;

– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega prometa in 
gibanja pešcev po obstoječem omrežju cest in poti, tako da se 
prometna varnost ne bo zmanjšala;

– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v 
takem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne po-
slabša; zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradbenih posegov 
prekinjeni; urediti tudi dostope, ki nadomeščajo prekinjene 
obstoječe poti in v tej uredbi niso določeni, bodo pa utemeljeno 
zahtevani v postopku pridobitve dovoljenja za gradnjo;

– zagotoviti, da se odlagališča presežkov gradbenega 
materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in druge ure-
ditve v sklopu gradbišča umestijo samo na območjih državnega 
prostorskega načrta in na predhodno arheološko pregledanih 
območjih, ne pa na objektih ali območjih kulturne dediščine;

– zagotoviti, da se infrastruktura ne prestavlja na območja 
kulturne dediščine in da se križanja infrastrukture izvedejo tako, 
da te dediščine ne prizadenejo;

– na območjih varstva kulturne dediščine omogočiti opra-
vljanje nadzora pristojnih služb nad izvajanjem posegov;

– sproti rekultivirati območja posegov;
– pred začetkom del ustrezno urediti vse ceste za mo-

rebitni obvoz ali promet med gradnjo, po končani gradnji pa 
odpraviti vse poškodbe na teh cestah;

– ustrezno zaščititi infrastrukturne objekte, naprave in 
druge objekte, tako da se zagotovi nemotena oskrba po vseh 
obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah, po končani gra-
dnji pa odpraviti poškodbe na njih;

– zagotoviti, da se na gradbišču akumulacijskega bazena 
hidroelektrarne ne bo zadrževala voda v obdobjih, ko je velika 
verjetnost evtrofikacije vode zaradi biološko razgradljivih snovi 
ter manjše vsebnosti raztopljenega kisika v njej;

– zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev 
čezmernega onesnaženja tal, vode in zraka ob prevozu, skla-
diščenju in uporabi škodljivih snovi, ob nezgodah pa zagotoviti 
takojšnje ukrepanje ustrezno usposobljenih delavcev.

63. člen
(dodatne obveznosti)

Poleg obveznosti, navedenih 8. do 61. členu te uredbe, 
morajo investitorji in upravljavci tudi:

– izvajati monitoring skladno s 60. členom te uredbe;
– opravljati redna vzdrževalna dela skladno z 61. členom 

te uredbe;
– pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja odpraviti po-

škodbe na infrastrukturnih objektih, napravah in drugih objektih, 
nastale zaradi gradnje in obratovanja hidroelektrarne ter drugih 
prostorskih ureditev, ki so predmet državnega prostorskega 
načrta;

– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja z lokalnimi sku-
pnostmi uskladiti popis obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter 
druge infrastrukture, na katere bo vplivala gradnja;

– do pridobitve gradbenega dovoljenja za hidroelektrar-
no zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije za omilitvene 
in izravnalne ukrepe, ki so določeni v okoljskem poročilu, in 
izvesti te ukrepe do pridobitve uporabnega dovoljenja za hi-
droelektrarno;

– pred začetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse 
lokalne ceste in javne poti, ki se bodo uporabljale za obvoz in 
prevoz med gradnjo;

– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječih 
objektov in infrastrukture, na katere bo vplivala gradnja;

– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objek-
tov, naprav in območij ter okolice objektov, začasno pridobljena 
zemljišča pa po končani gradnji povrniti v prvotno rabo ter 
revitalizirati kmetijska zemljišča ob udeležbi kmetijskih strokov-
njakov in lastnikov nepremičnin;

– zagotoviti, da med gradnjo in obratovanjem hidroelek-
trarne in drugih ureditev, ki se načrtujejo z državnim prostor-
skim načrtom, ne bo onemogočena ali ovirana izvedba rednega 
vzdrževanja, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del 
v javno korist na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih, 
prometnicah in vgrajeni infrastrukturi;

– izmeriti kmetijska zemljišča, na katera se posega, in me-
ritve v obliki digitalnega grafičnega sloja (format shp) dostaviti 
na upravno enoto, na kateri si bodo lastniki uredili novo stanje 
grafičnih enot rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev;

– takoj po neurjih in odtoku visokih voda opraviti oglede 
retenzijskih površin in odstraniti vse naplavine, na zemljiščih pa 
vzpostaviti prvotno stanje;

– takoj ustaviti dela in o tem obvestiti pristojnega upra-
vljavca tega omrežja, če se pri opravljanju del opazi neznana 
infrastrukturna naprava;

– se pred začetkom gradnje z lokalno skupnostjo dogo-
voriti o načinu in zahtevah za odlaganje odvečnega materiala.

64. člen
(ukrepi za omilitev čezmejnih vplivov na okolje)

Za omilitev čezmejnih vplivov na območju Republike Hr-
vaške ali za omilitev vplivov na območju Republike Slovenije, 
s katero se zmanjšujejo tudi čezmejni vplivi, se v postopku 
izdelave projektne dokumentacije ter izvedbe in obratovanja 
hidroelektrarne zagotovijo naslednji ukrepi:

a) v zvezi z vplivi na odtočni režim reke Save v mejnem 
profilu se:

– na mejnem profilu zagotavlja naravni pretok reke Save 
ali drug, med državama dogovorjeni pretok,

– izvede prelivni objekt za prelivanje visokih voda na re-
tenzijske površine v skladu s 13. členom te uredbe;

b) v zvezi z vplivi na morfološko stanje struge reke Save 
se:

– pri velikih pretokih omogoča premeščanje naplavin 
(prod, pesek, mivka ipd.) iz akumulacijskega bazena,

– do izgradnje prve pregrade na hrvaški strani reke Save 
odstranjujejo naplavine (prod, pesek, mivka ipd.) izza jezu Nu-
klearne elektrarne Krško in se prenašajo dolvodno od pregrade 
HE Mokrice,

– premeščajo naplavine (prod, pesek, mivka ipd.) znotraj 
akumulacije tako, da jih lahko dolvodno odnaša tok;

c) v zvezi z vplivi na podzemne vode se zagotovi, da se 
visokovodno-energetski nasipi ter raščena tla pod njimi tesnijo 
do nepropustne podlage, v zaledju nasipov pa se izvedejo 
drenažni kanali za vzdrževanje nivoja podtalnice, v skladu z 
11. in 49. členom te uredbe;

d) v zvezi z vplivi na kakovost voda se:
– brežine reke Save v največji možni meri uredijo sona-

ravno v skladu s 44. in 46. členom te uredbe,
– visokovodno-energetski nasipi izvedejo z razširitvami, ki 

se ob vodnem telesu zasadijo z drevjem v skladu s 46. členom 
te uredbe,

– zagotovijo ukrepi za zmanjšanje vpliva evtrofikacije v 
skladu s 54., 55. in 61. členom te uredbe;

e) v zvezi z vplivi na naravo se:
– gradbena dela v koritu reke Save lahko izvajajo le v 

obdobju med 1. julijem in 28. februarjem,
– upoštevajo omejitve v zvezi z gradbiščem, navedene v 

62. členu te uredbe.
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X. DOPUSTNA ODSTOPANJA

65. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri uresničevanju državnega prostorskega načrta so 
dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in teh-
ničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem 
podrobnejšem proučevanju tehnoloških (hidroenergetskih), 
vodnih, prometnih, inženirskogeoloških, hidroloških, geome-
hanskih, seizmičnih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, 
ki so primernejše s tehnološkega (hidroenergetskega) vidika, 
vidika upravljanja voda, oblikovalskega, prometnotehničnega, 
ekonomsko-finančnega ali okoljevarstvenih vidikov, vključno 
z vidika zmanjšanja čezmejnih vplivov v Republiki Hrvaški, 
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, poslabšati bivalnih in delovnih razmer na 
območju državnega prostorskega načrta oziroma na sosednjih 
območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z 
odstopanji morajo soglašati organi in organizacije, v delovno 
področje katerih spadajo. Pred izvedbo posamezne ureditve 
investitor seznani z odstopanji lokalno skupnost.

XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM DRŽAVNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

66. člen
(nadzor)

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

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

67. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje  

prostorske ureditve)
(1) Do začetka gradnje posameznih prostorskih ureditev 

so na območju državnega prostorskega načrta iz 6. člena te 
uredbe dovoljeni:

– vzdrževanje objektov iz 61. člena te uredbe,
– vzdrževanje objektov gospodarske javne infrastrukture 

in grajenega javnega dobra,
– urejanje in vzdrževanje vodotokov,
– opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na ob-

stoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih in
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami.
(2) Do začetka gradnje se omogočata nemoteno obrato-

vanje in vzdrževanje avtoceste, v tem času posegi v varovalni 
pas avtoceste ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne 
smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, 
njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja 
njenega videza.

(3) Dela in posegi iz prvega in drugega odstavka tega 
člena ne smejo poslabšati ali kakor koli spreminjati vodnega 
režima in pogojev za izvedbo ureditev, ki so predmet državnega 
prostorskega načrta.

(4) Dela in posegi, navedeni v prejšnjih odstavkih tega 
člena, so dopustna, če se zaradi njihove izvedbe ne poslab-
šajo pogoji za ureditve, določene s tem državnim prostorskim 

načrtom, in če z njimi soglašajo investitorji oziroma upravljavci 
prostorskih ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim 
načrtom.

68. člen
(državni prostorski akt)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba 
o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne 
Brežice (Uradni list RS, št. 50/12) na območju parcel v kata-
strskih občinah:

– k. o. Krška vas (1301): 1750, 1758, 1759/21, 1759/22, 
1759/31, 1759/32, 1759/33, 1759/34, 1759/35, 1759/36, 
1759/37, 1759/38, 1759/39, 1759/8, 1759/9, 3474/6, 4330, 
4331, 4332, 4333, 4334/1, 4340/4, 4340/5, 4795/20, 4795/47, 
4795/58, 4795/59, 4795/60, 4795/61, 4795/62;

– k. o. Čatež (1306): 1880/1, 1894/1, 1894/4, 1895.

69. člen
(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 
6. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, 
da so spremenjeni oziroma dopolnjeni naslednji občinski pro-
storski akti:

– Odlok o ureditvenem načrtu Terme Čatež (Uradni list 
SRS, št. 31/90, Uradni list RS, št. 4/02 in 49/07),

– Odlok o zazidalnem načrtu Terme Čatež (Uradni list 
SRS, št. 15/88 in 18/88, Uradni list RS, št. 4/02),

– Odlok o zazidalnem načrtu Čatež–Savska pot (Uradni 
list RS, št. 19/02, 80/02 in 58/03),

– Odlok o lokacijskem načrtu za daljnovod 2 × 110 kV 
Brežice–Mokrice–meja z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, 
št. 46/92 in 6/93 – popr.),

– Odlok o lokacijskem načrtu Čistilna naprava Brežice 
(Uradni list RS, št. 17/04),

– Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarski terminal Obrež-
je (Uradni list RS, št. 69/02, 102/02 in 58/03),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
občine Brežice (Uradni list SRS, št. 38/87 in 25/88, Uradni list 
RS, št. 29/96, 57/96, 50/98, 4/02 in 102/06),

– Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za ob-
dobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in 8/88, Uradni list 
RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 
59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 
104/04, 123/04, 59/08, 78/08, 39/09 in 104/09),

– Odlok o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih 
prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Brežice z dopolnitvami (Uradni 
list RS, št. 79/97, 45/99, 57/99, 59/00, 50/01, 33/02, 58/03, 
55/06, 8/10 in 43/13).

70. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00729-40/2013
Ljubljana, dne 22. avgusta 2013
EVA 2013-2430-0031

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Priloga
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2687. Uredba o spremembah Uredbe 
o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnikov Rižane

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 
74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – 
ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah Uredbe o vodovarstvenem 

območju za vodno telo vodonosnikov Rižane

1. člen
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodo-

nosnikov Rižane (Uradni list RS, št. 49/08 in 72/12) se 24. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»24. člen
(1) Z globo od 4.000 do 41.700 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba, če:
1. rabi vodo v nasprotju z določbo prvega odstavka 

4. člena te uredbe,
2. gradi objekt, katerega gradnja je v nasprotju s pre-

povedmi iz 5. in 6. člena te uredbe, ali gradi brez vodnega 
soglasja ali v nasprotju z vodnim soglasjem iz 5., 6., 7., 8., 9., 
10., 11., 12.,13., 14., 15., 20. in 21. člena te uredbe,

3. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 14. člena te 
uredbe,

4. ravna v nasprotju s 16. členom te uredbe,
5. gnoji v nasprotju s 16.a členom te uredbe,
6. ne zagotovi za obstoječo stanovanjsko ali nestanovanj-

sko stavbo odvajanja oziroma zbiranja in čiščenja industrijske 
odpadne vode ali se ne priključi na novozgrajeno javno kanali-
zacijo v rokih in na način iz 18. člena te uredbe,

7. ne zagotovi za stanovanjsko in nestanovanjsko stavbo 
odvajanja oziroma zbiranja in čiščenja komunalne odpadne 

vode ali se ne priključi na novozgrajeno javno kanalizacijo v 
rokih in na način iz 19. člena te uredbe,

8. ne dopusti dostopa in vzdrževanja objektov za izvaja-
nje meritev količin in kakovosti vode ter za izvajanje meritev 
in odvzem vzorcev, gradnje novih objektov oziroma ukinitve 
in odstranitve objektov za izvajanje meritev iz 22.a člena te 
uredbe in

9. ne zagotovi zahtev v rokih iz 31. člena te uredbe.
(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz 

prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe 
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika 
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja de-
javnost.

(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena posameznik.«.

2. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga 

1 sestavni del te uredbe.
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 

2 sestavni del te uredbe.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-42/2013
Ljubljana, dne 22. avgusta 2013
EVA 2013-2330-0015

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

Priloga
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PRILOGA 1: 
 
»PRILOGA 3: 

 
Tabela 1.1 

     

      
CC.Si * I STANOVANJSKE STAVBE 1,3 VVO I VVO II VVO III 

111 1 Enostanovanjske stavbe – pd  + 
112 2 Večstanovanjske stavbe – pd  + 
113 3 Stanovanjske stavbe za posebne namene – pd  + 

  
     

CC.Si II NESTANOVANJSKE STAVBE 1,3 VVO I VVO II VVO III 
121 1 Gostinske stavbe – pd  + 
122 2 Upravne in pisarniške stavbe – pd  + 

12301 3 Trgovske stavbe – pd  + 
12302 4 Sejemske dvorane, razstavišča – – + 
12303 5 Bencinski servisi – – pp
12304 6 Stavbe za druge storitvene dejavnosti – pd + 
1241 7 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij 

in z njimi povezane stavbe – pp7 pd12 

1242 8 Garažne stavbe – – pd
1251 9 Industrijske stavbe – – pp 
1252 10 Rezervoarji, silosi in skladišča, razen rezervoarjev za zemeljski 

plin ter silosov in skladišč nenevarnih snovi – – – 

 10 a Silosi in skladišča nenevarnih snovi – pp pd 
 10 b Rezervoarji za zemeljski plin – – pp 

1261 11 Stavbe za kulturo in razvedrilo – pd  + 
1262 12 Muzeji in knjižnice – pd  + 
1263 13 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo  – pd  + 
1264 14 Stavbe za zdravstvo – pp pd 
1265 15 Športne dvorane – pd  + 
12711 16 Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso 

uvrščeni med enostavne objekte – pp pd 

12712 17 Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine) – pd pd 
 17 a Stavbe za rejo živali (več kot 5 glav velike živine) – pp pd 

12713 18 Stavbe za spravilo pridelka – pd  + 
12714 19 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe – pd  + 
12721 20 Stavbe za opravljanje verskih obredov – pd  + 
12722 21 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti – pd  pd 
12730 22 Kulturni spomeniki + + + 
12740 23 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje – pd  + 

  
     

CC.Si III OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE 1,3 VVO I VVO II VVO III 
21110 1 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste – pip2 pip2 
21120 2 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 

ceste  pp pd + 

21120 2 a Parkirišča – pp2 pd2

21210 4 Glavne in regionalne železnice –10,12 pip11,12 pip11,12 
21220 5 Mestne železnice – pip11,12 pip11,12 
21311 6 Letališke steze in ploščadi, razen helikopterskega letališča nad – – pip 
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terenom na delu stavbe 
 6 a Helikoptersko letališče nad terenom na delu stavbe – pp28 pp28 

21312 7 Letalski navigacijski objekti pp + + 
21410 8 Mostovi in viadukti pp pd pd 
21420 9 Predori in podhodi  – pp5 pd6 
21510 10 Pristanišča in plovne poti – pd pd 
21520 11 Pregrade in jezovi pp pd  pd 
21530 12 Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni sistemi, razen 

namakalnih sistemov – – + 

 12 a Namakalni sistemi – pp29 pp29 
  

     

CC.Si IV CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI 
VODI 1,3 VVO I VVO II VVO III 

22110 1 Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, razen za zemeljski 
plin – – pip 

 1 a Prenosni plinovodi za zemeljski plin – pip pp 
22121 2 Prenosni vodovodi  pp pd pd 
22122 3 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode pd pd pd 
22130 4 Prenosna komunikacijska omrežja – pd + 
22140 5 Prenosni elektroenergetski vodi – pd + 
22210 6 Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin – pip pip 

 6 a Distribucijski plinovodi za zemeljski plin – pd pd 
22221 7 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo pp + + 
22222 8 Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak – pd + 
22223 9 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti pd15 pd15 pd15 
22231 10 Cevovodi za odpadno vodo –22,23,8 pd22,8,9 pd22,8,9

 10 a Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode, 
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 

– – pp17,36 

 10 b Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode, 
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 

– pp16,36 pp16,36 

 10 c  Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode, 
če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in je pred iztokom 
zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj 

–25,36 pd36 pd36 

 10 d Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode, če gre za 
neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo 

– pd22 pd22 

 10 e Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s 
streh objektov, če gre za posredno odvajanje v podzemne 
oziroma neposredno v površinske vode v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo 

– pd36 +36 

22232 14 Komunalne in skupne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali 
večjo od 2000 populacijskih enot – pip pp 

 14 a Male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od 200 – pp pp 



Uradni list Republike Slovenije Št. 69 / 23. 8. 2013 / Stran 8225 

 

populacijskih enot 
 14 b Industrijske čistilne naprave – pip pp 
 14 c  Čistilne naprave padavinske odpadne vode – pp pd 

22240 15 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska 
komunikacijska omrežja pp pd + 

 16 Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje 
podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega pp pp pp 

  
     

CC.Si V KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI 1,3 VVO I VVO II VVO III 
23010 1 Rudarski objekti (vključno z gramoznicami) – – pip14

23020 2 Energetski objekti – – pip 
23030 3 Objekti kemične industrije, razen objektov iz 3 a in 3 b – – pp 

 3 a Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razen naprav iz 5, 
5a, 5b in 5c v CC.Si 24203  

– – pp 

23030 3 b Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z 
nevarnimi kemikalijami, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja 

– – pp 

23040 4 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje, 
razen objektov iz 3 a in 3 b – – pip 

   
    

CC.Si VI DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI 1,3 VVO I VVO II VVO III 
24110 1 Športna igrišča – pp pd 
24122 2 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti 

čas, razen igrišča za golf  – pp pd 

  Igrišče za golf –  – – 
24201 3 Vojaški objekti – – pp 
24202 4 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na 

ogroženih območjih pp pp pd 

24203 5 Odlagališča odpadkov, razen odlagališč nenevarnih ali inertnih 
odpadkov – – – 

 5 a Odlagališča nenevarnih ali inertnih odpadkov – – pp 
 5 b Objekti za zbiranje ali obdelavo odpadkov, razen objektov za 

zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov – – pp 

 5 c Objekti za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov – pp pp 
24204 6 Pokopališča – – pd 
24205 7 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje  – pp pd 

      
Tabela 1.2   

    

  IZVAJANJE GRADBENIH DEL VVO I VVO II VVO III 
 1 Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na 

zemljišču s površino, večjo od 1 ha – pp pd 

 2 Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez 
vzdrževanja vozil in strojev ) – pd + 

 3 Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za 
goriva in maziva ali gradbena kemična sredstva  –  pd + 

 4 Sanitarne enote na gradbišču  –13 –13 –13 
 5 Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente – pd + 
 6 Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču (pretakanje – pd + 
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goriva) 
 7 Izkopi na gradbišču pd 1,5 pd1,5 +3,6

 8 Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd., strojev za 
geotehnično vrtanje in rezkalnikov na gradbišču – pd + 

 9 Uporaba brizganega betona – pd + 
 10 Uporaba odpadnega gradbenega materiala  – pp pd 
 11 Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s 

predelavo odpadkov, za gradnjo objektov – pp pd 

 12 Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo 
snovi, škodljive za vodo – – – 

 13 Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala, 
če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade) – + + 

 14 Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali 
odstranjevanjem zemljine  – pp1 pd3,6 

 15 a Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira  pp pp pd 
 15 b Gradnja tesnilnih zaves za druge namene – pp pp 
 16 Injektiranje  – pd4 + 
 17 Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem, 

izkopom ali zabijanjem  – pd pd 

 18 Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako – pp pd
 19 Vgradnja pilotov s cementiranjem v vrtini  – pp + 
 20 Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje, 

oskrbo s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije …) – pd15 pd15 

 21 Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega 
monitoringa stanja voda pp15 pd15 pd15 

      
Tabela 1.3  

    

  NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI *** VVO I VVO II VVO III 
 1 Majhna stavba, če gre za garažo, drvarnico, zimski vrt pd + + 
 2 Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave + + + 
 3 Ograja + + + 
 4 Podporni zid + + + 
 5 Pomožni objekt v javni rabi, razen sanitarne enote in objektov 

za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških ploščadi pd + + 

  sanitarna enota –13 –13 –13 
  objekti za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških 

ploščadi – pd + 

 6 Mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo od 50 do 
vključno 200 populacijskih enot in mala komunalna čistilna 
naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot 

–27 pd34 pd 

 7 Nepretočna greznica –27 pd26 pd26 
 8 Rezervoar  –32 pd pd 
 9 Vodnjak, razen vrtine ali vodnjaka, potrebnega za raziskave – – – 
  vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave pd15,33 pd15 pd15 
  vodomet – – – 
 10 Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in 

daljinskega ogrevanja pd + + 

 11 Samostojno parkirišče – pd + 
 12 Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno pd + + 
 13 Pomol – + + 
 14 Športno igrišče na prostem, razen igrišča za golf, grajenega – + + 
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smučišča na vodi, poligona za motorna vozila, smučišča, 
športnega strelišča 

  igrišče za golf, grajeno smučišče na vodi, poligon za motorna 
vozila, smučišče, športno strelišče – – pd 

 15 Vodno zajetje ali objekt za akumulacijo vode in namakanje, 
razen objektov za zajem pitne vode in vodnih zbiralnikov za 
pitno vodo 

– pd pd 

  objekti za zajem pitne vode in vodni zbiralniki za pitno vodo pd pd + 
 16 Objekt za oglaševanje + + + 
 17 Objekt za rejo živali  – pd pd 
 18 Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, razen silosa, grajene 

obore, grajenega molzišča, zbiralnika gnojnice ali gnojevke, 
hlevskega izpusta 

pd + + 

  silos, grajena obora, grajeno molzišče – pd + 
  zbiralnik gnojnice ali gnojevke, hlevski izpust –24,20 pd20 pd20 
 19 Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost – pd + 
 20 Pomožni komunalni objekti –21 + + 
 21 Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na 

smučišču – + + 

 22 Pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami ter pomožni objekti za spremljanje stanja 
okolja in naravnih pojavov, razen meteoroloških objektov za 
monitoring kakovosti zraka, objektov za hidrološki monitoring 
površinskih voda, objektov za monitoring podzemnih voda, 
objektov za opazovanje neba, objektov za spremljanje 
seizmičnosti 

– pd + 

  meteorološki objekti za monitoring kakovosti zraka, objekti za 
hidrološki monitoring površinskih voda, objekti za monitoring 
podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za 
spremljanje seizmičnosti 

pd + + 

          

  VZDRŽEVANJE OBJEKTOV *** VVO I VVO II VVO III 
 1 Dela v objektu + + + 
 2 Dela na ovoju objekta + + + 
 3 Zasteklitev objekta + + + 
 4 Inštalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe vrtine ali 

izkopa in namestitve toplotne črpalke voda - voda ali zemlja - 
voda (geosonda, horizontalni kolektor …) in namestitve 
premičnih rezervoarjev za utekočinjen naftni plin ali nafto s 
priključkom na objekt  

pd + + 

  izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke voda - 
voda ali zemlja - voda (geosonda, horizontalni kolektor …) – – pd15 

  namestitev premičnih rezervoarjev za utekočinjen naftni plin ali 
nafto s priključkom na objekt –21,35 pd35 pd35 

 5 Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta pd + + 
 6 Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi pd + + 
      

Tabela 1.4      
      
 I GNOJENJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ VVO I VVO II VVO III 
 1 Gnojenje brez gnojilnega načrta – – – 
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 2 Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik – +18 +18 
 3 Gnojenje z gnojnico in gnojevko –  +18 +18 
 4 Gnojenje z uležanim hlevskim gnojem  +18 +18 +18 
 5 Preoravanje trajnega travinja –19 + + 
 6 Namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila – + + 
 7 Shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s predpisom, 

ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 
kmetijskih virov 

– – – 

 8 Uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja 
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu – – – 

 9 Gnojenje z ostanki iz greznic, malih čistilnih naprav ali skupnih 
čistilnih naprav – – – 

 10 Gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je 
mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne 
glede na čas njegovega skladiščenja 

– – – 

 11 Shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda 
okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja 
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov 

– – – 

 12 Uporaba komposta ali pregnitega blata 1. razreda okoljske 
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo 
biološko razgradljivih odpadkov 

– – + 

 13 Uporaba komposta ali pregnitega blata 2. razreda okoljske 
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo 
biološko razgradljivih odpadkov 

– – – 

 14 Shranjevanje blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja 
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu – – – 

      
      
 II GNOJENJE NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČ ** VVO I VVO II VVO III 
 1 Gnojenje z gnojnico in gnojevko  –  – – 
 

2 Gnojenje z uležanim hlevskim gnojem in kompostom iz 
rastlinskih ostankov + + + 

 3 Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik – + + 
 4 Namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila – + + 
 5 Gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je 

mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne 
glede na čas njegovega skladiščenja  

– – – 

 6 Shranjevanje organskih gnojil, določenih v skladu s predpisom, 
ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 
kmetijskih virov 

– – – 

 7 Shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda 
okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja 
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov 

– – – 

 8 Uporaba komposta in pregnitega blata 1. razreda okoljske 
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo 
biološko razgradljivih odpadkov 

– + + 

 9 Uporaba komposta in pregnitega blata 2. razreda okoljske 
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo 
biološko razgradljivih odpadkov 

– – – 

 10 Shranjevanje blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja 
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu – – – 
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 11 Uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja 
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu – – – 

 12 Gnojenje z ostanki iz greznic, malih komunalnih čistilnih naprav, 
komunalnih ali skupnih čistilnih naprav – – – 

      
      
 III UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA 

KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH VVO I VVO II VVO III 

 1 Uporaba nedovoljenih fitofarmacevtskih sredstev v skladu s 
predpisi o fitofarmacevtskih sredstvih  – – – 

 2 Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o 
fitofarmacevtskih sredstvih na kmetijskih zemljiščih –30 +31 +31 

      
      
 III UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA 

NEKMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH ** VVO I VVO II VVO III 

 1 Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o 
fitofarmacevtskih sredstvih v parkih, na pokopališčih, zelenicah 
in športnih igriščih 

– – – 

 2 Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o 
fitofarmacevtskih sredstvih na objektih prometne infrastrukture – – + 

      
      
 IV RAVNANJE V GOZDU IN NA GOZDNIH ZEMLJIŠČIH VVO I VVO II VVO III 
 1 Pogozdovanje  + + + 
 2 Gnojenje z gnojem, gnojnico in gnojevko v gozdu – – – 
 3 Shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda 

okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja 
obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, ali blata, določenega 
v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih 
čistilnih naprav v kmetijstvu 

– – – 

 4 Uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja 
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu – – – 

 5 Uporaba komposta in pregnitega blata 1. razreda okoljske 
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo 
biološko razgradljivih odpadkov 

– + + 

 6 Uporaba komposta in pregnitega blata 2. razreda okoljske 
kakovosti, določenega v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo 
biološko razgradljivih odpadkov 

– – – 

 7 Uporaba sredstev za zatiranje drevesnih škodljivcev – + + 
 8 Oskrba strojev in naprav z gorivom v gozdu – +37 +37 

Pomen oznak:  
 
* V prvem stolpcu Preglednice 1 je navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko, 
v skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov ter objektov državnega pomena 
(v nadaljnjem besedilu: CC.Si). 
 
** Nekmetijska zemljišča so zemljišča v parkih, na pokopališčih, športnih igriščih, zelenicah, 
gradbenih parcelah in objektih prometne infrastrukture. 
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*** Nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževanje objektov so v skladu s predpisi, ki urejajo 
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje. 
 
VVO I pomeni najožje vodovarstveno območje. 
 
VVO II pomeni ožje območje. 
 
VVO III pomeni širše vodovarstveno območje. 
 
+ pomeni, da je poseg v okolje dovoljen. 
 
– pomeni, da je poseg v okolje prepovedan. 
 
pd pomeni, da so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje 
gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter izdano vodno 
soglasje. 
 
pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in se 
zanje izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za 
onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi 
tega posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega 
telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje 
izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo. 
 
pip pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del, 
kadar gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter 
pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. 
Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na 
zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev analize 
tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali 
občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu. 
 
1 Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na najožjem in ožjem vodovarstvenem 
območju dovoljeni, se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav 
tako se z gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju 
zmanjšanega obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja. Območje nihanja 
podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma 
nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode. Kot niz meritev gladine 
podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem 
območju, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, ali podatki meritev gladine 
podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem 
dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci 
nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na 
vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na 
območju predvidenega posega izvaja investitor. 
 
2 Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest. 
 
3 Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na širšem vodovarstvenem območju 
dovoljeni, je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost 
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vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10 %, je gradnja izjemoma dovoljena tudi 
globlje. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to 
potrebno vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v 
nizu meritev med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot 
niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na 
vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, ali podatki meritev 
gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v 
vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi 
merilniki nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne 
vode na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), 
ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor. 
 
4 Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena. 
 
5 Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na najožjem in ožjem vodovarstvenem 
območju dovoljeni, so izkopi dovoljeni, če so izvedeni več kakor 2 m nad najvišjo gladino 
podzemne vode. 
 
6 Izkopi na širšem vodovarstvenem območju so dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode, 
razen v primerih, kadar je izjemoma dovoljena gradnja v skladu z opombo 3 te priloge. 
 
7 Na postajah in terminalih je dovoljena gradnja prostostoječih rezervoarjev s spremljajočimi 
cevovodi in pretakališči z uporabno prostornino do 450 l v zaščitni zgradbi ali prostostoječih 
rezervoarjev s spremljajočimi cevovodi in pretakališčem s skupno prostornino vsakega 
posameznega rezervoarja do 30 m3 v skladu s predpisom, ki ureja skladiščenje nevarnih 
tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah. 
 
8 Interna kanalizacija mora biti priključena na javno kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora biti 
pred uporabo preverjena vodotesnost s standardiziranimi postopki.  
 
9 Za javno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s 
standardiziranimi postopki. 
 
10 Dovoljeno, če gre za ukrep sanacije obstoječe železniške proge, ki mora biti izvedena v 
tesnilni plasti, vsa odpadna voda mora biti speljana zunaj vodovarstvenega območja. 
 
11 Železnica mora biti izvedena v tesnilni plasti, vsa odpadna voda mora biti speljana zunaj 
vodovarstvenega območja. 
 
12 Kadar so vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi snovmi, morajo 
biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga. 
 
13 Razen če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode 
iz sanitarnih enot v javno kanalizacijo. 
 
14 Pri izkopih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin mora biti dno izkopa vsaj 2 m nad najvišjo 
gladino podzemne vode glede na povprečje ravni gladin v zadnjih desetih letih. Najvišja gladina 
podzemne vode je najvišja gladina v nizu meritev gladine oziroma nivoja podzemne vode. Kot 
niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na 
vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, ali podatki meritev 
gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira, na podlagi zahtev, predpisanih v 
vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi 
merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode 
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na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih 
na območju predvidenega posega izvaja investitor. 
 
15 Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev 
odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po 
prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje 
podzemne vode ali zajetja. 
 
16 Dovoljeno, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno 
rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za komunalno 
odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju. 
Komunalna odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje v vode.  
 
17 Dovoljeno, če gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječih objektov in naprav in 
če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v javno kanalizacijo 
tehnično ni izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje javno 
kanalizacijo, ni zagotovljena zmogljivost za čiščenje te industrijske odpadne vode. Industrijska 
odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje industrijske odpadne vode v 
vode. 
 
18 Dovoljeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 
kmetijskih virov. 
 
19 Razen če gre za travinje (trave, detelje, lucerno, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne 
mešanice), ki je vključeno v kolobar. 
 
20 Dno zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj 2 m nad najvišjo 
gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni. 
 
21 Razen če gre za ukrep pri obstoječi stanovanjski stavbi in so v postopku izdaje vodnega 
soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in 
stanje vodnega telesa ter izdano vodno soglasje. 
 

22 Cevovod, po katerem se odpadna voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da je 
preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje. 
 
23 Razen če gre za gradnjo nove interne kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode kot 
sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb. 
 
24 Razen če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov 
gnojnice in gnojevke, kompostaren za gnojevko ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že 
obstoječem kmetijskem gospodarstvu.  
 
25 Razen če gre za odvajanje padavinske odpadne vode iz obstoječih objektov.  
 

26 Dovoljeno, če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav. 
 
27 Razen če gre za obstoječe stavbe, za katere je treba zagotoviti zbiranje, odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo 
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objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter 
izdano vodno soglasje. 
 
28 Prepovedana sta skladiščenje in pretakanje goriva. 
 
29 Dovoljena je gradnja namakalnih sistemov za namakanje z razpršilci ali za kapljično 
namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom. 
 
30 Razen če gre za kemične ukrepe in uporabo izključno tistih fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je 
dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov. 
 
31 Zatiranje škodljivih organizmov se na kmetijskih zemljiščih na ožjih in širših vodovarstvenih 
območjih izvaja z uporabo fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) s seznama 
dovoljenih FFS iz Tehnoloških navodil za integrirano pridelavo, ki so objavljena na spletnih 
straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. 
 
32 Razen če gre za rezervoar za vodo.  
 
33 Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko največ 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za 
javno oskrbo s pitno vodo. 
 
34 Razen če gre za gradnjo in izvajanje gradbenih del na ožjem vodovarstvenem območju za 
zajetja Rižane in zajetje Zvorček, kjer se vodno soglasje izda, če je iz rezultatov analize 
tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje in izvajanja 
gradbenih del sprejemljivo in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se prepreči negativne 
vplive na stanje površinskih in podzemnih voda. Cevovod, po katerem se očiščena odpadna 
voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da je preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali 
zajetje. Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode. 
 
35 Dovoljeno, če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do 
nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal. Dovoljeno tudi, če je rezervoar 
proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in 
ugotavljanje skladnosti in je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do 
nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal. 
 
36 Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za 
posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. 
 
37 Dovoljena je uporaba samo biološko razgradljivih olj.«. 
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PRILOGA 2: 
 
» PRILOGA 4 
 

ZAP. 
ŠTEVILKA TIP ZAJETJA IME ZAJETJA OBČINA 

1.  Zajeti izvir Belica spodnje Hrpelje-Kozina 
2.  Zajeti izvir Belica zgornje Hrpelje-Kozina 
3.  Zajeti izvir Bonžinovka Hrpelje-Kozina 
4.  Zajeti izvir Brdo-Vrulja Hrpelje-Kozina 
5.  Zajeti izvir Guranjc novo Hrpelje-Kozina 
6.  Zajeti izvir Guranjc staro Hrpelje-Kozina 
7.  Zajeti izvir Golac-Vrulja Hrpelje-Kozina 
8.  Zajeti izvir Mrzlik Hrpelje-Kozina 
9.  Zajeti izvir Nogradi Hrpelje-Kozina 
10.  Zajeti izvir Pod Krncem zgornje Hrpelje-Kozina 
11.  Zajeti izvir Pod Krncem spodnje Hrpelje-Kozina 
12.  Zajeti izvir Pod Vrhmi Hrpelje-Kozina 
13.  Zajeti izvir Pri Brdu Ocizla Hrpelje-Kozina 
14.  Zajeti izvir Pri Koritih Hrpelje-Kozina 
15.  Zajeti izvir Slivje Hrpelje-Kozina 
16.  Zajeti izvir Tržič  Hrpelje-Kozina 
17.  Zajeti izvir Velika reber I Hrpelje-Kozina 
18.  Zajeti izvir Velika reber II Hrpelje-Kozina 
19.  Zajeti izvir Velika reber III Hrpelje-Kozina 
20.  Zajeti izvir Velika reber IV Hrpelje-Kozina 
21.  Zajeti izvir Vrtiče Avtiže Hrpelje-Kozina 
22.  Zajeti izvir Zagrad vodohram Hrpelje-Kozina 
23.  Zajeti izvir Zatreb-Globoki potok Hrpelje-Kozina 
24.  Črpalna vrtina Rižana R-10 Koper 
25.  Črpalna vrtina Rižana R-11 Koper 
26.  Črpalna vrtina Rižana R-13 Koper 
27.  Črpalna vrtina Rižana R-3 Koper 
28.  Črpalna vrtina Rižana R-5 Koper 
29.  Črpalna vrtina Rižana R-6 Koper 
30.  Črpalna vrtina Rižana R-8 Koper 
31.  Črpalna vrtina Rižana R-9 Koper 
32.  Zajeti izvir Zvroček Koper 

«. 

 

 

PRILOGA 2: 
 
» PRILOGA 4 
 

ZAP. 
ŠTEVILKA TIP ZAJETJA IME ZAJETJA OBČINA 

1.  Zajeti izvir Belica spodnje Hrpelje-Kozina 
2.  Zajeti izvir Belica zgornje Hrpelje-Kozina 
3.  Zajeti izvir Bonžinovka Hrpelje-Kozina 
4.  Zajeti izvir Brdo-Vrulja Hrpelje-Kozina 
5.  Zajeti izvir Guranjc novo Hrpelje-Kozina 
6.  Zajeti izvir Guranjc staro Hrpelje-Kozina 
7.  Zajeti izvir Golac-Vrulja Hrpelje-Kozina 
8.  Zajeti izvir Mrzlik Hrpelje-Kozina 
9.  Zajeti izvir Nogradi Hrpelje-Kozina 
10.  Zajeti izvir Pod Krncem zgornje Hrpelje-Kozina 
11.  Zajeti izvir Pod Krncem spodnje Hrpelje-Kozina 
12.  Zajeti izvir Pod Vrhmi Hrpelje-Kozina 
13.  Zajeti izvir Pri Brdu Ocizla Hrpelje-Kozina 
14.  Zajeti izvir Pri Koritih Hrpelje-Kozina 
15.  Zajeti izvir Slivje Hrpelje-Kozina 
16.  Zajeti izvir Tržič  Hrpelje-Kozina 
17.  Zajeti izvir Velika reber I Hrpelje-Kozina 
18.  Zajeti izvir Velika reber II Hrpelje-Kozina 
19.  Zajeti izvir Velika reber III Hrpelje-Kozina 
20.  Zajeti izvir Velika reber IV Hrpelje-Kozina 
21.  Zajeti izvir Vrtiče Avtiže Hrpelje-Kozina 
22.  Zajeti izvir Zagrad vodohram Hrpelje-Kozina 
23.  Zajeti izvir Zatreb-Globoki potok Hrpelje-Kozina 
24.  Črpalna vrtina Rižana R-10 Koper 
25.  Črpalna vrtina Rižana R-11 Koper 
26.  Črpalna vrtina Rižana R-13 Koper 
27.  Črpalna vrtina Rižana R-3 Koper 
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«. 
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2688. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih 
v kmetijstvu

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Za-
kona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – 
ZdZPVHVVR) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči 

ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

1. člen
V Uredbi o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetij-

stvu (Uradni list RS, št. 84/11 in 80/12) se v 5. členu v sedmi 
alineji pika nadomesti s podpičjem in doda nova osma alineja, 
ki se glasi:

»– Ukrep VllI: finančna pomoč za nadomestilo škode v 
čebelarstvu.«.

2. člen
Za 26.c členom se dodajo novo 8. podpoglavje in novi 

26.č, 26.d, 26.e in 26.f člen, ki se glasijo:

»8. Ukrep VIII: Finančna pomoč za nadomestilo škode  
v čebelarstvu

26.č člen
(predmet in namen podpore)

(1) Podpora je namenjena čebelarjem zaradi škode, ki je 
nastala zaradi suše in pozebe v naravnem okolju v letu 2012, 
zaradi česar je prišlo do zmanjšanega medenja (v nadaljnjem 
besedilu: škodni dogodek pri ukrepu VIII).

(2) Namen ukrepa je ohranitev ekonomske sposobnosti 
čebelarjev, da nadaljujejo s čebelarjenjem.

(3) Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev v 
obliki podpore na čebeljo družino.

26.d člen
(vlagatelji)

Vlagatelji so čebelarji, ki so vpisani v register čebelnjakov, 
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

26.e člen
(pogoji za pridobitev sredstev)

Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– v letu 2012 so do 30. junija 2012 sporočili število čebe-
ljih družin, ki se nanaša na stanje v obdobju med 1. januarjem 
in 30. junijem 2012,

– podporo lahko vlagatelji uveljavljajo za število čebe-
ljih družin, ki je bilo razvidno iz registra čebelnjakov, na dan 
30. junija 2012, pri čemer je imel vlagatelj prijavljenih najmanj 
20 čebeljih družin,

– so v letu 2012 utrpeli škodo zaradi škodnega dogodka 
pri ukrepu VIII, kar izkazujejo z izjavo, ki jo podpišeta vlagatelj 
in pooblaščena oseba organizacije, ki ima status priznane rej-
ske organizacije v čebelarstvu v skladu s predpisom, ki ureja 
živinorejo, in

– na dan vložitve vloge vlagatelj ni podjetje v težavah.

26.f člen
(finančne določbe)

(1) Za podporo zaradi škode, ki je nastala zaradi škodne-
ga dogodka pri ukrepu VIII, se zagotovijo sredstva do višine 
200.000,00 eurov.

(2) Višina podpore znaša 2,43 eura na čebeljo družino.«.

3. člen
V 27. členu se besedilo »in VII« nadomesti z vejico in 

besedilom »VII in VIII«.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00728-43/2013
Ljubljana, dne 22. avgusta 2013
EVA 2013-2330-0049

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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MINISTRSTVA
2689. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje 

za pogonski namen v juliju 2013

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Pravilnika o načinu 
vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kme-
tijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 21/13), 
tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o vračilu trošarine za 
komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 16/13), tretjega odstav-
ka 2. člena Pravilnika o vračilu trošarine za energente, ki se 
porabijo za industrijsko-komercialni namen (Uradni list RS, 
št. 16/13) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi zneska 
trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 
48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 
11/11, 16/11, 21/11, 29/11, 36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 
73/11, 77/11, 87/11, 91/11, 96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 
44/12, 70/12, 74/12, 94/12, 103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13 
in 62/13) minister za finance objavlja

P O V P R E Č N I   Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen  

v juliju 2013

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski 
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o tro-
šarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
48/12 in 109/12) za obdobje od 1. julija 2013 do 31. julija 2013 
znaša 404,99 eurov na 1000 litrov.

Št. 007-586/2013/6
Ljubljana, dne 20. avgusta 2013
EVA 2013-1611-0134

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister

za finance
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2690. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 
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

K O E F I C I E N T E   R A ST I   C E N 
v Republiki Sloveniji, julij 2013

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih na domačem trgu julija 2013 v primerjavi z junijem 
2013 je bil –0,001.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca julija 2013 
je bil 0,000.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca julija 2013 je bil 0,000.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu julija 2013 v primerjavi z istim mesecem 
prejšnjega leta je bil 0,001.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 
2013 v primerjavi z junijem 2013 je bil –0,003.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do julija 2013 je bil 0,011.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do julija 2013 je bil 0,001.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin julija 2013 v 
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,026.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do julija 2013 v primerjavi s povprečjem leta 
2012 je bil 0,014.

Št. 9621-146/2013/5
Ljubljana, dne 21. avgusta 2013
EVA 2013-1522-0025

Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada 
Republike Slovenije
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POPRAVKI

2691. Popravek Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o sodniški službi 
(ZSS-L)

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodni-
ški službi (ZSS-L), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 63/13 
z dne 26. 7. 2013, je bila ugotovljena napaka, zato na podlagi 
prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem

P O P R A V E K
Zakona o spremembah in dopolnitvah  

Zakona o sodniški službi (ZSS-L)

Besedilo 12. člena se pravilno glasi:

»12. člen
V prvem odstavku 40. člena se besedilo »ministra ali 

predsednika, namestnika predsednika oziroma člana komisije 
za preprečevanje korupcije« nadomesti z besedilom »ministra 
ali državnega sekretarja, predsednika ali namestnika predse-
dnika komisije za preprečevanje korupcije«.«

Št. 700-04/13-4/28
Ljubljana, dne 21. avgusta 2013
EPA 1236-VI

Generalna sekretarka
Državnega zbora

Republike Slovenije
Mojca Prelesnik l.r.
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