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Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih
in živalskih vrst v rdeči seznam

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 80. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00
– popr.) izdaja minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst
v rdeči seznam
1. člen
(1) Ta pravilnik določa rastlinske in živalske vrste, ki
so ogrožene, in jih glede na stopnjo ogroženosti uvrsti v
rdeči seznam.
(2) Ta pravilnik določa tudi nekatere ukrepe za izboljšanje stanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
2. člen
(1) Rdeči seznam je seznam ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst, razporejenih po kategorijah in podkategorijah ogroženosti.
(2) Kategorije ogroženosti so: izumrla vrsta, domnevno izumrla vrsta, prizadeta vrsta, ranljiva vrsta, redka vrsta,
vrsta zunaj nevarnosti, neopredeljena vrsta in premalo znana vrsta.
(3) Podkategorije kategorij ogroženosti so navedene
v seznamih iz 4. člena tega pravilnika.
3. člen
Lastnosti posameznih kategorij ogroženosti so:
– izumrla vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se
uvrstijo vrste, ki so bile na območju Republike Slovenije
dokazano navzoče v naravnih populacijah in so v preteklosti gotovo izumrle oziroma so bile iztrebljene na celotnem
območju Republike Slovenije. Skrajšana oznaka te kategorije je Ex,
– domnevno izumrla vrsta je kategorija ogroženosti, v
katero se uvrstijo pogrešane vrste, katerih navzočnost je
bila na območju Republike Slovenije znana, že daljši čas
pa jih kljub iskanju ni več najti in obstaja utemeljeni sum,
da so te vrste izumrle. Skrajšana oznaka te kategorije je
Ex?,
– prizadeta vrsta je kategorija ogroženosti, v katero
se uvrstijo vrste, katerih obstanek na območju Republike
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Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali
še naprej. Številčnost teh vrst se je zmanjšala na kritično
stopnjo oziroma njihova številčnost zelo hitro upada v večjem delu areala. Skrajšana oznaka te kategorije je E,
– ranljiva vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se
uvrstijo vrste, za katere je verjetno, da bodo v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadete vrste, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v
velikem delu areala zmanjšala oziroma se zmanjšuje. Vrste
so zelo občutljive na kakršnekoli spremembe oziroma poseljujejo habitate, ki so na človekove vplive zelo občutljivi.
Skrajšana oznaka te kategorije je V,
– redka vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se
uvrstijo vrste, ki so potencialno ogrožene zaradi svoje redkosti na območju Republike Slovenije in lahko v primeru
ogrožanja hitro preidejo v kategorijo prizadete vrste. Skrajšana oznaka te kategorije je R,
– vrsta zunaj nevarnosti je kategorija ogroženosti, v
katero se uvrstijo vrste, ki na območju Republike Slovenije
niso več ogrožene, vendar pa so pred prenehanjem ogroženosti sodile v eno od kategorij ogroženosti, pri čemer
obstaja potencialna možnost ponovne ogroženosti. Skrajšana oznaka te kategorije je O,
– neopredeljena vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, za katere se domneva, da so ogrožene na območju Republike Slovenije, vendar je na razpolago premalo podatkov, da bi jih lahko uvrstili v eno od
kategorij ogroženosti iz druge do šeste alinee tega člena.
Skrajšana oznaka te kategorije je I,
– premalo znana vrsta je kategorija ogroženosti, v
katero se uvrstijo vrste, za katere je na razpolago premalo
podatkov za opredelitev ogroženosti. Skrajšana oznaka te
kategorije je K.
4. člen
(1) Rdeči seznami rastlinskih in živalskih vrst, ki so
prikazani po sistematskih skupinah, so kot priloge sestavni
deli tega pravilnika:
1. rdeči seznam praprotnic in semenk (Pteridophyta
& Spermatophyta) je v prilogi 1,
2. rdeči seznam mahov (Bryophyta) je v prilogi 2,
3. rdeči seznam sesalcev (Mammalia) je v prilogi 3,
4. rdeči seznam ptičev gnezdilcev (Aves) je v prilogi 4,
5. rdeči seznam plazilcev (Reptilia) je v prilogi 5,
6. rdeči seznam dvoživk (Amphibia) je v prilogi 6,
7. rdeči seznam obloustk in rib (Cyclostomata & Pisces) je v prilogi 7,
8. rdeči seznam plaščarjev (Tunicata) je v prilogi 8,
9. rdeči seznam brezglavcev (Acrania) je v prilogi 9,
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10. rdeči seznam črevoškrgarjev (Enteropneusta) je v
prilogi 10,
11. rdeči seznam iglokožcev (Echinodermata) je v
prilogi 9,
12. rdeči seznam ramenonožcev je v prilogi 12,
13. rdeči seznam mahovnjakov (Bryozoa) je v prilogi
13,
14. rdeči seznam kožekrilcev (Hymenoptera) je v prilogi 14,
15. rdeči seznam hroščev (Coleoptera) je v prilogi
15,
16. rdeči seznam metuljev (Lepidoptera) je v prilogi
16,
17. rdeči seznam mladoletnic (Trichoptera) je v prilogi 17,
18. rdeči seznam mrežekrilcev (Neuropteroidea) je v
prilogi 18,
19. rdeči seznam stenic (Heteroptera) je v prilogi 19,
20. rdeči seznam ravnokrilcev (Orthopteroidea) je v
prilogi 20,
21. rdeči seznam kačjih pastirjev (Odonata) je v prilogi 21,
22. rdeči seznam vrbnic (Plecoptera) je v prilogi 22,
23. rdeči seznam enodnevnic (Ephemeroptera) je v
prilogi 23,
24. rdeči seznam strig (Chilopoda) je v prilogi 24,
25. rdeči seznam dvojnonog (Diplopoda) je v prilogi
25,
26. rdeči seznam pajkov (Aranea) je v prilogi 26,
27. rdeči seznam suhih južin (Opiliones) je v prilogi
27,
28. rdeči seznam višjih rakov (Malacostraca) je v prilogi 28,
29. rdeči seznam nižjih rakov (Entomostraca) je v
prilogi 29,
30. rdeči seznam zvezdašev (Echiurida) je v prilogi
30,
31. rdeči seznam sipunkulidov (Sipunculida) je v prilogi 31,
32. rdeči seznam pijavk (Hirudinea) je v prilogi 32,
33. rdeči seznam maloščetincev (Oligochaeta) je v
prilogi 33,
34. rdeči seznam mnogoščetincev (Polychaeta) je v
prilogi 34,
35. rdeči seznam glist (Nematoda) je v prilogi 35,
36. rdeči seznam mehkužcev (Mollusca) je v prilogi
36,
37. rdeči seznam nitkarjev (Nemertina) je v prilogi 37,
38. rdeči seznam ožigalkarjev (Cnidaria) je v prilogi
38,
39. rdeči seznam vrtinčarjev (Turbellaria) je v prilogi
39,
40. rdeči seznam spužev (Porifera) je v prilogi 40,
41. rdeči seznam praživali (Protozoa) je v prilogi 41.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
(1) Za izboljšanje stanja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst se izvajajo ukrepi varstva ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst in njihovih habitatov.
(2) Ukrepi varstva iz prejšnjega odstavka se prednostno izvajajo glede tistih ogroženih rastlinskih in živalskih
vrst, ki so domnevno izumrle, prizadete, ranljive in redke.
6. člen
Ukrepi varstva ogroženih rastlinskih in živalskih vrst so
neposredni ukrepi varstva ogroženih vrst in zavarovanja
ogrožene vrste.
7. člen
Glede na stanje ogroženosti rastlinske in živalske vrste so za:
– izumrle vrste, če je izumrtje povzročil človek, zlasti
primerni neposredni ukrepi varstva: ponovna naselitev
osebkov, ki izvirajo iz populacije, s katero je bila iztrebljena populacija v preteklosti povezana, v primeru, ko so v
okolju vzpostavljene življenjske razmere za preživetje ponovno naseljenih osebkov, in gojenje osebkov za ta namen;
– domnevno izumrle in prizadete vrste zlasti primerni
neposredni ukrepi varstva: doselitev, fizična zaščita, ohranjanje in vzpostavljanje primernih mest za reprodukcijo,
prehranjevanje, prezimovanje ter za zagotavljanje drugih
pomembnih življenjskih faz;
– vse kategorije ogroženih vrst zlasti primerni neposredni ukrepi varstva: omogočanje primernih mest za reprodukcijo, prehranjevanje, prezimovanje ter za zagotavljanje drugih pomembnih življenjskih faz.
8. člen
Rastlinske vrste, ki so zavarovane z odlokom o zavarovanju redkih ali ogroženih rastlinskih vrst (Uradni list
SRS, št. 15/76), in živalske vrste, ki so zavarovane z
uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list
RS, št. 57/93, 61/93 – popr. in 69/00), se uvrstijo v
kategorije ogroženosti v skladu z ugotovljeno stopnjo
ogroženosti, vendar najmanj v kategorijo vrste zunaj nevarnosti.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-09-8/01
Ljubljana, dne 9. avgusta 2002.
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
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PRILOGA 1:
5'(ý,6(=1$035$35271,&,16(0(1. 3WHULGRSK\WD 6SHUPDWRSK\WD
ZNANSTVENO IME

Acer tataricum
Achillea aspleniifolia
Aconitum anthora
Adenophora liliifolia
Adiantum capillus-veneris
Adonis aestivalis
Adonis flammea
Aegilops triuncalis
Agrimonia procera
Agropyron biflorum
Agropyron junceum
Agropyron triuncialis
Agrostemma githago
Agrostis agrostiflora
Aira caryophyllea
Alisma gramineum
Alisma lanceolatum
Allium angulosum
Allium coppoleri
Allium neapolitanum
Allium tenuiflorum
Alopecurus aequalis
Alopecurus geniculatus
Alopecurus rendlei
Alyssum montanum var.
pluscanescens
Ammi majus
Anacamptis pyramidalis
Anchusa cretica
Andromeda polifolia
Androsace hausmannii
Androsace helvetica
Anemone hortensis
Anemone sylvestris
Anthriscus caucalis
Apium graveolens
Apium repens
Arabis caucasiaca
Arabis pauciflora
Arabis scopoliana
Arbutus unedo
Arceuthobium oxycedri
Arctium nemorosum

SLOVENSKO IME

navadni kokalj
nizka šopulja
navadni sitevik
WUDYROLVWQLSRUHþQLN
sulLþDVWROLVWQLSRUHþQLN
robati luk
bledi luk
neapeljski luk
ozkocvetni luk
UGHþHUXPHQLOLVLþMLUHS
NROHQþDVWLOLVLþMLUHS
QDSLKQMHQLOLVLþMLUHS
åLþNLJUREHOMQLN

KATEGORIJA
2*52ä(1
R
K
R
E
V
E
E
R
V
K
Ex?
R
V
R
R
V
V
V
K
V
K
V
V
R
E

YHOLNDSHãþHQLFD
piramidasti pilovec
kretski volovski jezik
QDYDGQDURåPDUinka
Hausmannov oklep
švicarski oklep
vrtna veternica
divja veternica
oslovska krebuljica
navadna zelena
pOD]HþD]HOHQD
kavkaški repnjak
malocvetni repnjak
Scopolijev repnjak
QDYDGQDMDJRGLþQLFD
navadni brinjekaz
gozdni repinec

K
V
K
V
R
R
E
Ex
K
K
E
K
R
R
V
R
R

tatarski javor
sršajevolistni rman
primorska preobjeda
QDYDGQDREURþQLFD
venerini lasci
SROHWQL]DMþMLPDN
åDUHþL]DMþMLPDN
dolgoresi egilops
vitki repik
dvocvetna pirnica
ORþNDVWDSLUQLFD
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Arnica montana
Artemisia alba ssp. biasolettiana
Artemisia atrata
Artemisia caerulescens
Artemisia genipi
Artemisia nitida
Arthrocnemum fruticosum
Arthrocnemum glaucum
Arundo plinii
Aquilegia bertolonii
Asphodeline lutea
Asphodelus albus
Asplenium adulterinum
Asplenium cuneifolium
Asplenium lepidum
Asplenium onopteris
Aster tripolium
Astragalus australis
Astragalus depressus
Astragalus hamosus
Astragalus penduliflorus
Astragalus purpureus
Asyneuma canescens
Atriplex oblongifolia
Atriplex prostrata
Atriplex rosea
Atriplex sagittata
Atriplex tatarica
Avenula versicolor
Baldellia ranunculoides
Ballota nigra
Ballota rupestris
Bellevalia romana
Betula nana
Bifora testiculata
Blysmus compressus
Bolboschoenus maritimus
Botrychium matricariifolium
Botrychium multifidum
Botrychium simplex
Botrychium virginianum
Brachypodium distachycum
Briza maxima
Bromus intermedius
Bromus molliformis
Bromus scoparius
Bunium bulbocastanum
Bupleurum falcatum
Bupleurum lancifolium
Bupleurum longifolium
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arnika
Biasolettijev repinec
þUQLNDVWLSHOLQ
modrikasti pelin
klasnati pelin
EOHãþHþLSHOLQ
grmLþDVWLþOHQNDU
VLQMLþOHQNDU
plinijeva trstenika
Bertolonijeva orlica
UXPHQLþHSOMHF
navadni zlati koren
nepravi sršaj
kijastolistni sršaj
åOH]DVWLVUãDM
priostreni sršaj
obmorska nebina
MXåQLJUDKRYHF
prilegli grahovec
kljukastoplodni grahovec
kimastocvetni grahovec
Gremlijev grahovec
sivkasti repušec
dolgolistna loboda
kopjastolistna loboda
URåQDWDORERGD
EOHãþHþDORERGD
tatarska loboda
pisana ovsika
]ODWLþQDWDåDEDUND
åDPHWQDODKNRWQLFD
skalna lahkotnica
navadni hijacint
pritlikava breza
EUDGDYLþDVWDGYRJODYND
navadna vrelka
obmorska srpica
NDPLOLþDVWROLVWQDPODGRPHVHþLQD
GHOMHQDPODGRPHVHþLQD
HQRVWDYQDPODGRPHVHþLQD
YLUJLQLMVNDPODGRPHVHþLQD
dvoklasa glota
velika migalica
srednja stoklasa
španska stoklasa
šibasta stoklasa
navadna gomoljasta kumina
srpasta prerast
VXOLþDVWROLVWQDSUHUDVW
dolgolistna prerast

V
K
V
V
R
R
V
V
Ex?
R
K
V
R
R
R
R
V
R
R
Ex
R
K
K
Ex?
V
Ex?
Ex?
E
R
E
K
K
E
Ex
K
V
V
R
R
Ex
R
R
R
R
K
K
K
K
K
R
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Bupleurum ranunculoides
Butomus umbellatus
Cakile maritima
Calamagrostis canescens
Calamagrostis
Caldesia parnassifolia
Calla palustris
Callitriche cophocarpa
Campanula alpina
Campanula barbata
Campanula x vrtacensis
Campanula zoysii
Capparis spinosa
Cardamine resedifolia
Carex acutiformis
Carex appropinquata
Carex bohemica
Carex buekii
Carex buxbaumii
Carex curvula
Carex davalliana
Carex depauperata
Carex diandra
Carex dioica
Carex distans
Carex disticha
Carex extensa
Carex flavella
Carex frigida
Carex hallerana
Carex hostiana
Carex kitaibeliana
Carex lasiocarpa
Carex limosa
Carex melanostachya
Carex pallens
Carex paniculata
Carex pauciflora
Carex pulicaris
Carex punctata
Carex randalpina
Carex riparia
Carex rostrata
Carex stenophylla
Carex strigosa
Carex vesicaria
Carlina acanthifolia
Catabrosa aquatica
Catapodium marinum
Catapodium rigidum ssp. majus
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]ODWLþQDWDSUHUDVW
kobulasta vodoljuba
navadna morska gorjuša
siva šašulica
trstikasta šašulica
sUþDVWROLVWQDNDOGH]LMD
PRþYLUVNDNDþXQND
PQRJROLVWQLåDEMLODV
DOSVND]YRQþLFD
EUNDWD]YRQþLFD
YUWDãND]YRQþLFD
Zoisova zvoQþLFD
navadni kaprovec
NDWDQþHYROLVWQDSHQXãD
ostroluski šaš
nenavadni šaš
þHãNLãDã
Buekov šaš
Buxbaumov šaš
upognjeni šaš
srhki šaš
oblastoplodni šaš
dvodomni šaš
razmaknjenoklasi šaš
dvoredni šaš
REUHåQLãDã
rumenkasti šaš
mrzli šaš
Hallerjev šaš
Hostov šaš
Kitaibelov šaš
dlakavoplodni šaš
NDOXåQLãDã
þUQRNODVDVWLãDã
latasti šaš
malocvetni šaš
bolšji šaš
SLNþDVWRSORGQLãDã
predalpski šaš
REUHåQLãDã
kljunasti šaš
ozkolistni šaš
ozkoklasi šaš
mehurjasti šaš
XþHQVNDNRPSDYD
navadna vodenka
obmorska trdulja
navadna trdulja
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R
V
E
R
R
E
E
E
R
V
V
O
R
R
V
V
V
V
E
R
V
R
V
V
V
V
E
K
R
V
V
R
E
V
K
K
V
V
V
R
K
V
V
K
E
V
R
R
R
R
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Celtis australis
Centaurea alpina
Centaurea cyanus
Centaurea rupestris
Centaurium spicatum
Centaurium tenuiflorum
Centranthus ruber
Centunculus minimus
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cephalaria leucantha
Cephalaria transylvanica
Cerastium decalvans
Cerastium dinaricum
Cerastium uniflorum
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum submersum
Cercis siliquastrum
Chaerophyllum aromaticum
Chenopodium vulvaria
Chimaphila umbellata
Chondrilla chondrilloides
Chrysanthemum segetum
Cicuta virosa
Cirsium helenioides
Cirsium montanum
Cirsium tuberosum
Cistus salviifolius
Cladium mariscus
Coeloglossum viride
Conium maculatum
Corallorhiza trifida
Corrigiola litoralis
Cortusa matthioli
Corylus maxima
Crepis blavii
Crepis bocconi
Crepis taraxacifolia
Crepis terglouensis
Crepis zacintha
Crypsis aculeata
Cuscuta cesatiana
Cuscuta epilinum
Cynoglossum germanicum
Cyperus esculentus
Cyperus flavescens
Cyperus fuscus
Cyperus glaber
Cyperus glomeratus
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navadni koprivovec
alpski glavinec
modri glavinec
skalni glavinec
NODVQDWDWDYåHQWURåD
R]NRFYHWQDWDYåHQWURåD
QDYDGQDUGHþDãSDMND
QDYDGQLPDOþHN
damasonijeva naglavka
dolgolistna naglavka
UGHþDQDJODYND
bleda obloglavka
romunska obloglavka
volnatodlakava smiljka
dinarska smiljka
enocvetna smiljka
navadni rogolist
mehki rogolist
navadni jadikovec
GLãHþHWUHEHOMH
VPUGHþDPHWOLND
NREXODVWL]HOHQþHN
navadna hrustavka
setvena krizantema
velika trobelika
raznolistni osat
gorski osat
gomoljasti osat
kaduljelistni brškin
navadna rezika
]HOHQLYROþMLMH]LN
pikasti mišjak
trokrpi koralni koren
REUHåQDMHUPHQþLFD
Mattiolijeva kortuzovka
velika leska
Blauov dimek
gorski dimek
regratovolistni dimek
triglavski dimek
EUDGDYLþDVWLGLPHN
navadna trnica
GLãHþDSUHGHQLFD
prava predenica
nemški pasji jezik
XåLWQa ostrica
rumenkasta ostrica
þUQRUGHþDRVWULFD
gola ostrica
NOREþDVWDRVWULFD

R
E
V
V
E
E
R
V
V
V
V
R
K
R
E
R
V
E
R
K
R
V
V
K
E
R
K
K
Ex
V
V
E
V
K
R
K
R
R
K
R
E
Ex
R
Ex
K
R
V
V
V
R
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Cyperus longus
Cyperus michelianus
Cyperus serotinus
Cypripedium calceolus
Cytisanthus holopetalus
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata ssp.
silvanica
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza traunsteineri
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dolgolistna ostrica
Michelijeva ostrica
poznocvetna ostrica
OHSLþHYHOMF
FHORYHQþQLUHOLþQLN
PHVQRUGHþDSUVWDVWDNXNDYLFD
pegasta prstasta kukavica
transsilvanska prstasta kukavica

majska prstasta kukavica
bezgova prstasta kukavica
Traunsteinerjeva prstasta
kukavica
%ODJD\HYYROþLQ
Daphne blagayana
GLãHþLYROþLQ
Daphne cneorum
Daphne cneorum f.
JUPLþDVWLYROþLQ
GODNDYLåLWHF
Dasypyrum villosum
navadni katapodij
Desmazeria marina
KUYDãNLNOLQþHN
Dianthus croaticus
+RSSHMHYNOLQþHN
Dianthus hoppei
SternbergRYNOLQþHN
Dianthus sternbergii
egiptovska srakonja
Digitaria aegyptiaca
Isslerjev dvorednik
Diphasium issleri
srhka gladnica
Draba aspera
goloplodna gladnica
Draba dubia
pozidna gladnica
Draba muralis
podlesna gladnica
Draba nemorosa
QDYDGQLNDþHN
Dracunculus vulgaris
dolgolistna rosika
Drosera anglica
srednja rosika
Drosera intermedia
okroglolistna rosika
Drosera rotundifolia
þHãOMDVWDJOLVWRYQLFD
Dryopteris cristata
Drypis spinosa ssp. jacquiniana -DFTXLQRYERGLþQLN
navadni štrkavec
Ecballium elaterium
WUDYQROLVWQDYUþLFD
Edraianthus graminifolius
WDQNROLVWQDYUþLFD
Edraianthus tenuifolius
šesteroprašna jelovka
Elatine hexandra
poprasta jelovka
Elatine hydropiper
troprašna jelovka
Elatine triandra
avstrijska sita
Eleocharis austriaca
kranjska sita
Eleocharis carniolica
EUDGDYLþDVWDVLWD
Eleocharis mamillata
malocvetna sita
Eleocharis quinqueflora
travnozelena sita
Eleocharis uniglumis
alpska elina
Elyna myosuroides
kimasti vrbovec
Epilobium nutans
JUHXWHUMHYDPRþYLUQLFD
Epipactis greuteri
LWDOLMDQVNDPRþYLUQLFD
Epipactis latina
R]NRXVWQDPRþYLUQLFD
Epipactis leptochila
OHXWHMHYDPRþYLUQLFD
Epipactis leutei
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Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Epipactis palustris
Epipactis pontica
Epipactis purpurata
Epipogium aphyllum
Equisetum fluviatile
Equisetum pratense
Equisetum ramosissimum
Equisetum variegatum
Eranthis hyemalis
Eriophorum angustifolium
Eriophorum gracile
Eriophorum latifolium
Eriophorum scheuchzeri
Eriophorum vaginatum
Erodium malacoides
Erodium moschatum
Erucastrum nasturtiifolium
Eryngium alpinum
Eryngium campestre
Eryngium creticum
Eryngium maritimum
Erysimum carniolicum
Erythronium dens-canis
Euphorbia lucida
Euphorbia palustris
Euphorbia paralias
Euphorbia peploides
Euphorbia pinea
Euphorbia segetalis
Euphorbia tommasiniana
Euphorbia triflora
Euphorbia villosa
Euphrasia italica
Euphrasia liburnica
Euphrasia marchesettii
Euphrasia pectinata
Euphrasia pulchella
Fagopyrum tataricum
Falcaria vulgaris
Festuca affinis
Festuca airoides
Festuca alpestris
Festuca amethystina
Festuca apennina
Festuca bosniaca
Festuca carniolica
Festuca drymeia
Festuca intercedens
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GUREQROLVWQDPRþYLUQLFD
MüllerjeYDPRþYLUQLFD
QDYDGQDPRþYLUQLFD
SRQWVNDPRþYLUQLFD
SXUSXUQDPRþYLUQLFD
brezlistni nadbradec
vodna preslica
travniška preslica
razrasla preslica
pisana preslica
navadna jarica
ozkolistni munec
vitki munec
širokolistni munec
Scheuchzerjev munec
QRåQLþDYLPXQHF
VUþDVWROLVWQLþDSOMHYHF
PXãNDWQLþDSOMHYHF
krešolistni rigec
DOSVNDPRåLQD
SROMVNDPRåLQD
NUHWVNDPRåLQa
REPRUVNDPRåLQD
kranjski šebenik
pasji zob
EOHãþHþLPOHþHN
PRþYLUVNLPOHþHN
REPRUVNLPOHþHN
JUREOMDVWLPOHþHN
LJOLþDVWROLVWQLPOHþHN
åLWQLPOHþHN
ãLEDVWLPOHþHN
VNDOQLPOHþHN
GODNDYLPOHþHN
laška smetlika
liburnijska smetlika
Marchesettijeva smetlika
þHãOMDVWDVPHWOLND
PLþQDVPHWOLND
nora ajda
navadna srpnica
gostocvetna bilnica
polegla bilnica
predalpska bilnica
ametistna bilnica
apeninska bilnica
ERGHþDELOQLFD
kranjska bilnica
gorska bilnica
vmesna bilnica

R
R
V
R
R
E
V
R
V
V
R
V
E
V
V
V
K
K
K
R
Ex
K
Ex
R
V
E
Ex
K
K
K
K
K
R
V
K
R
K
K
R
Ex?
K
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Uradni list Republike Slovenije

Festuca ovina
Festuca paniculata
Festuca picta
Festuca rubra ssp. juncea
Festuca trichophylla
Festuca varia
Festuca violacea
Festuca vivipara
Fimbristylis annua
Fragaria viridis
Fritillaria meleagris
Fritillaria orientalis
Fumana ericoides
Fumaria capreolata
Gagea pratensis
Gagea spathacea
Galium austriacum
Galium glaucum
Galium rubioides
Gastridium ventricosum
Gaudinia fragilis
Gentiana acaulis
Gentiana clusii
Gentiana froelichii
Gentiana lutea
Gentiana pannonica
Gentianella aspera
Gentianella liburnica
Gentianella tenella
Geum reptans
Gladiolus illyricus
Gladiolus imbricatus
Gladiolus italicus
Gladiolus palustris
Glaucium flavum
Glyceria declinata
Glycyrrhiza glabra
Gnaphalium luteoalbum
Goodyera repens
Gratiola officinalis
Groenlandia densa
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Hainardia cylindrica
Halimione portulacoides
Hammarbya paludosa
Haplophyllum patavinum
Hedypnois cretica
Heleochloa shoenoides
Helictotrichon versicolor

Št.

RYþMDELOQLFD
PHWOLþDVWDELOQLFD
pisana bilnica
UGHþDELOQLFD
barjanska bilnica
spremenljiva bilnica
YLMROLþDVWDELOQLFD
åLYRURGQDELOQLFD
HQROHWQLUHVDVWLELþHN
zeleni jagodnjak
PRþYLUVNDORJDULFD
gorska logarica
polegla poljanka
YLWLþDVWDURVQLFD
WUDYQLãNDSDVMDþHEXOLFD
QRåQLþQDSDVMDþHEXOLFD
avstrijska lakota
sinjezelena lakota
EURãþDVWDODNRWD
navadna trebuhovka
krhka hrbtoresa
.RFKRYVYLãþ
&OXVLMHYVYLãþ
)URHOLKRYVYLãþ
UXPHQLVYLãþ
SDQRQVNLVYLãþ
KUDSDYLVYLãþHYHF
OLEXUQLMVNLVYLãþHYHF
QHåQLVYLãþHYHF
SOD]HþDVUHWHQD
LOLUVNLPHþHN
VWUHãQDWPHþHN
ODãNLPHþHN
PRþYLUVNLPHþHN
rumena ceduljka
golostebelni sladki koren
UXPHQNDVWLJULåHYHF
SOD]HþDPUHåROLVWQLFD
QDYDGQDERåMDPLORVW
QDYDGQLNXNRYLþQLN
GHKWHþLNXNRYLþQLN
valjasta hajnardija
navadni lobodovec
barjevka
rumena rutica
kretski tulajnik
VLWDVWDPRþYLUVNDWUDYD
pisana ovsika
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Hemerocallis flava
Herminium monorchis
Hieracium sanctoides
Himantoglossum adriaticum
Hippocrepis unisiliquosa
Hippophae rhamnoides
Hippuris vulgaris
Hladnikia pastinacifolia
Holoschoenus vulgaris
Hordeum geniculatum
Hordeum secalinum
Horminum pyrenaicum
Hornungia petraea
Hottonia palustris
Hydrocharis morsus-ranae
Hydrocotyle vulgaris
Hypericum barbatum
Hypericum richeri
Hypochoeris uniflora
Hyssopus officinalis
Ilex aquifolium
Inula crithmoides
Iris croatica
Iris erirrhiza
Iris sibirica
Isolepis setacea
Isolepis supina
Juncus anceps
Juncus atratus
Juncus capitatus
Juncus longicornis
Juncus maritimus
Juncus tommasinii
Juncus trifidus
Juniperus oxycedrus
Juniperus sabina
Laburnum alschingeri
Lactuca quercina
Lagurus ovatus
Lamium hybridum
Lamium wettsteinii
Lathyrus annuus
Lathyrus membranaceus
Laurus nobilis
Legousia hybrida
Lemna gibba
Lemna trisulca
Leontodon berinii
Leontodon montanus
Leontopodium alpinum
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rumena maslenica
gomoljasti grban
VYHWRJRUVNDãNUåROLFD
jadranska smrdljiva kukavica
enoplodna podkvica
navadni rakitovec
QDYDGQDVPUHþLFD
UHEULQþHYROLVWQDKODGQLNLMD
QDYDGQRELþHYMH
NROHQþDVWLMHþPHQ
pirenejska zmajevka
navadna skalnica
PRþYLUVNDJUHEHQLND
åDEMLãHMHN
navadni vodni popnjak
EUNDWDNUþQLFD
DOSVNDNUþQLFD
enoglavi svinjak
UHVDVWLRåHSHN
bodika
obmorski oman
hrvaška perunika
kojniška perunika
sibirska perunika
ãþHWLQDVWRELþMH
HQROHWQLELþHN
UH]LOQRORþMH
WHPQRFYHWQRORþMH
JODYLþDVWRORþMH
þUQRSORGQRORþMH
REPRUVNRORþMH
7RPPDVLQLMHYRORþMH
WURNUSRORþMH
UGHþHSORGQLEULQ
smrdljivi brin
Alschingerjev negnoj
KUDVWRYROLVWQDORþLND
MDMþDVWL]DMþMLUHS
deljenolistna mrtva kopriva
Wettsteinova mrtva kopriva
enoletni grahor
opnasti grahor
navadni lovor
hibridno njivno zrcalce
JUEDVWDYRGQDOHþD
WURåLOQDWDYRGQDOHþD
%HULQLMHYRWDYþLþ
JRUVNLRWDYþLþ
planika
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Leonurus cardiaca
Leucanthemum lithopolitanicum
Leucojum aestivum
Lilium bulbiferum ssp.
bulbiferum
Lilium bulbiferum ssp. croceum
Lilium carniolicum
Limodorum abortivum
Limonium serotinum
Limosella aquatica
Linaria angustissima
Lindernia procumbens
Linnaea borealis
Linum maritimum
Linum nodiflorum
Linum tommasinii
Liparis loeselii
Listera cordata
Lobularia maritima
Lolium temulentum
Lotus ornithopodioides
Lotus uliginosus
Ludwigia palustris
Luzula alpinopilosa
Luzula pallescens
Lycopodiella inundata
Lycopus exaltatus
Lysimachia thyrsiflora
Lythrum hyssopifolia
Lythrum virgatum
Malaxis monophyllos
Malva mauritiana
Malva nicaeensis
Malva pusilla
Marsilea quadrifolia
Medicago pironae
Medicago truncatula
Melampyrum fimbriatum
Melica picta
Menyanthes trifoliata
Minuartia mediterranea
Minuartia rubra
Minuartia rupestris
Moehringia bavarica
Moehringia tommasinii
Moehringia villosa
Moenchia erecta
Montia fontana
Montia minor
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GHOMHQROLVWQDVUþQLFD
NDPQLãNDLYDQMãþLFD
SROHWQLYHOLNL]YRQþHN
EUVWLþQDOLOLMD
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åDIUDQDVWDOLOLMD
kranjska lilija
navadna splavka
R]NROLVWQDPUHåLFa
vodna blatnica
ODãNDPDGURQãþLFD
polegla lindernija
severna linejka
obmorski lan
NROHQþDVWRFYHWQLODQ
Tommasinijev lan
Loeselova grezovka
VUþDVWROLVWQLPXKRYQLN
REUHåQDNUSQLFD
omotna ljulka
SWLþMDQRNRWD
PRþYLUVNDQRNRWD
PRþYLUVNDOXGYLJLMD
rjava bekica
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barjanski blatec
deljenolistni regelj
þRSDVWDSLMDYþQLFD
LåRSDVWDNUvenka
šibasta krvenka
enolistna plevka
gozdni slezenovec
primorski slezenovec
drobnocvetni slezenovec
štiriperesna marzilka
Pironova meteljka
trnata meteljka
SLVDQLþUQLOHF
pisana kraslika
QDYDGQLPU]OLþQLN
VUHGR]HPVNDþUYLQND
UGHþDþUYLQND
VNDOQDþUYLQND
bavarska popkoresa
Tommasinijeva popkoresa
kratkodlakava popkoresa
SRNRQþQDSUåHQND
SOXMRþLPRNULþ
QMLYVNLPRNULþ
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Muscari botryoides
Muscari comosum
Muscari neglectum
Myosotis decumbens
Myosotis discolor
Myosurus minimus
Myricaria germanica
Myriophyllum spicatum
Myriophyllum verticillatum
Myrtus communis
Najas marina
Najas minor
Narcissus radiiflorus
Narcissus stellaris
Nasturtium microphyllum
Nigritella lithopolitanica
Nigritella rhellicani
Nigritella rubra
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Nymphoides peltata
Oenanthe aquatica
Oenanthe fistulosa
Oenanthe pimpinelloides
Oenanthe silaifolia
Omphalodes scorpioides
Ononis austriaca
Ononis reclinata
Onopordum illyricum
Ophioglossum vulgatum
Ophrys apifera
Ophrys araneola
Ophrys atrata
Ophrys fusca
Ophrys holosericea
Ophrys incubacea
Ophrys insectifera
Ophrys sphegodes
Oplismenus undulatifolius
Opopanax chironium
Orchis coriophora
Orchis fragrans
Orchis laxiflora
Orchis mascula
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis palustris
Orchis papilionacea
Orchis provincialis
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jagodasta hrušica
þRSDVWDKrušica
grozdasta hrušica
SROHJODVSRPLQþLFD
SLVDQDVSRPLQþLFD
navadna malorepka
nemški strojevec
klasasti rmanec
YUHWHQþDVWLUPDQHF
navadna mirta
velika podvodnica
mala podvodnica
ozkolistni narcis
ozkolistna narcisa
drobnolistna vodna kreša
kamniška murka
þUQDPXUND
UGHþDPXUND
rumeni blatnik
beli lokvanj
ãþLWROLVWQDPRþYLUND
vodni sovec
navadni sovec
EHGUHQþHYVRYHF
siljasti sovec
drobnocvetna torilnica
DYVWULMVNLJODGHå
NLPDVWLJODGHå
ilirska kozjica
QDYDGQLNDþMLMH]LN
þHEHOMHOLNRPDþMHXKR
WHPQRPDþMHXKR
UMDYRPDþMHXKR
þPUOMHOLNRPDþMHXKR
PXKROLNRPDþMHXKR
RVMHOLNRPDþMHXKR
QDJXEDQROLVWQDãþHWLQND
hironova vsezdravka
VWHQLþMDNXNDYLFD
dLãHþDNXNDYLFD
rahlocvetna kukavica
stasita kukavica
þHODGDVWDNXNDYLFD
navadna kukavica
bleda kukavica
PRþYLUVNDNXNDYLFD
metuljasta kukavica
malocvetna kukavica
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Orchis purpurea
Orchis signifera
Orchis simia
Orchis tridentata
Orchis ustulata
Orlaya daucoides
Orobanche artemisiaecampestris
Orobanche hederae
Orobanche mutelii
Orobanche nana
Orobanche purpurea
Orobanche teucrii
Oxycoccus microcarpus
Oxycoccus palustris
Paeonia mascula
Paeonia officinalis
Parapholis incurva
Parapholis strigosa
Pastinaca sativa var.
fleischmannii
Pedicularis comosa
Pedicularis elongata
Pedicularis friderici-augusti
Pedicularis palustris
Peplis portula
Peucedanum coriaceum var.
pospichalii
Phillyrea latifolia
Phleum alpinum
Phleum paniculatum
Phleum subulatum
Picris hispidissima
Pilularia globulifera
Piptatherum miliaceum
Pistacia terebinthus
Plantago cornuti
Plantago coronopus
Plantago indica
Platanthera chlorantha
Poa badensis
Poa cenisia
Poa chaixii
Poa glauca
Poa laxa
Poa molinerii
Poa remota
Poa stiriaca
Polycnemum arvense
Polygala croatica
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ãNUODWQRUGHþDNXNDYLFD
zvezdasta kukavica
RSLþMDNXNDYLFD
trizoba kukavica
pikastocvetna kukavica
Kochova vehrica
pelinov pojalnik
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bršljanov pojalnik
Mutelov pojalnik
pritlikavi pojalnik
škrlatni pojalnik
vrednikov pojalnik
gola mahovnica
dlakava mahovnica
velelistna potonika
navadna potonika
zakrivljena ozkorepka
suha ozkorepka
Fleischmannov rebrinec
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šopasti ušivec
podaljšani ušivec
bledorumeni ušivec
PRþYLUVNLušivec
navadni skutnik
Pospichalov silj

R
V
E
V
V
V

širokolistna zelenika
DOSVNLPDþMLUHS
ODWDVWLPDþMLUHS
ãLODVWLPDþMLUHS
deljenolistna skrka
kroglasta osvalkarica
SURVHQDULåHYND
terebint
Cornutijev trpotec
deljenolistni trpotec
indijski trpotec
zelenkasti vimenjak
badenska latovka
dvoredna latovka
širokolistna latovka
sinjezelena latovka
mlahava latovka
suholjubna latovka
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štajerska latovka
QMLYQLKUXVWDQþHYHF
hrvaška grebenuša
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Polygonatum latifolium
Polygonum amphibium
Polygonum bellardii
Polygonum maritimum
Polypogon monspeliensis
Posidonia oceanica
Potamogeton acutifolius
Potamogeton alpinus
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton coloratus
Potamogeton compressus
Potamogeton filiformis
Potamogeton gramineus
Potamogeton lucens
Potamogeton nodosus
Potamogeton obtusifolius
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton praelongus
Potamogeton pusillus
Potamogeton trichoides
Potentilla norvegica
Potentilla palustris
Potentilla sterilis
Potentilla supina
Primula auricula
Primula carniolica
Primula farinosa
Primula minima
Primula villosa
Primula x venusta
Prospero elisae
Pseudolysimachion orchideum
Pseudostellaria europaea
Psilurus incurvus
Puccinellia fasciculata
Puccinellia palustris
Pulmonaria dacica
Pulsatilla alba
Pulsatilla grandis
Pulsatilla montana
Pulsatilla nigricans
Pyrus amygdaliformis
Pyrus nivalis
Quercus crenata
Quercus ilex
Quercus virgiliana
Radiola linoides
Ranunculus aesontinus
Ranunculus alpestris
Ranunculus aquatilis
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ãLURNROLVWQLVDORPRQRYSHþDW
vodna dresen
Kitaibelova dresen
morska sreden
francoska bradica
morska pozidonija
ostrolistni dristavec
alpski dristavec
Berchtoldov dristavec
pisani dristavec
stisnjeni dristavec
nitastolistni dristavec
travnolistni dristavec
EOHãþHþLGULVWDYHF
NROHQþDVWLGULVWDYHF
topolistni dristavec
preraslolistni dristavec
podaljšani dristavec
pritlikavi dristavec
lasasti dristavec
norveški petoprstnik
PRþYLUVNLSHWRSUVWQLN
jalovi petoprstnik
polegli petoprstnik
avrikelj
NUDQMVNLMHJOLþ
PRNQDWLMHJOLþ
QDMPDQMãLMHJOLþ
NXãWUDYLMHJOLþ
LGULMVNLMHJOLþ
LVWUVNDRVUHþQLFD
NXNDYLþMLSDMHWLþQLN
HYURSVNDJRPROMþLFD
UHVDVWLãþHWLQHF
šopasta slanovka
PRþYLUVNDVODQRYND
GDFLMVNLSOMXþQLN
beli kosmatinec
YHOLNRQRþQLFD
gorski kosmatinec
navadni kosmatinec
mandljevolistna hruška
zimska hruška
oplutnik
þUQLþHYMH
hrvaški hrast
QDYDGQLSULWOLNDYþHN
soška zlatica
alpska zlatica
navadna vodna zlatica
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Ranunculus cassubicus
Ranunculus chius
Ranunculus circinatus
Ranunculus fluitans
Ranunculus illyricus
Ranunculus lingua
Ranunculus muricatus
Ranunculus parviflorus
Ranunculus petiveri
Ranunculus pospichalii
Ranunculus sceleratus
Ranunculus seguieri
Ranunculus trichophyllus
Ranunculus wraberi
Reichardia picroides
Rhinanthus alpinus
Rhododendron ferrugineum
Rhododendron luteum
Rhynchospora alba
Rhynchospora fusca
Ribes nigrum
Rorippa amphibia
Rorippa islandica
Rumex aquaticus
Rumex maritimus
Rumex palustris
Rumex scutatus var. reniformis
Rumex stenophyllus
Rumex tenuifolius
Ruppia maritima
Ruscus hypoglossum
Sagina apetala
Sagina subulata
Sagittaria sagittifolia
Salicornia herbacea
Salix rosmarinifolia
Salsola kali
Salsola soda
Salsola tragus
Salvia officinalis
Salvia sclarea
Salvia verbenaca
Salvinia natans
Samolus valerandi
Saponaria ocymoides
Saussurea alpina
Saxifraga bulbifera
Saxifraga granulata
Saxifraga moschata
Saxifraga mutata

Št.

kašubska zlatica
napihnjena zlatica
UD]NUHþHQROLVWQDYRGQD]ODWLFD
SODYDMRþDYRGQD]ODWLFD
ilirska zlatica
velika zlatica
ERGLþDVWRSORGQD]ODWLFD
drobnocvetna zlatica
Petiverova vodna zlatica
Pospichalova zlatica
opih
Seguierijeva zlatica
lasastolistna vodna zlatica
Wraberjeva zlatica
navadna grenica
alpski škrobotec
rjastLVOHþ
UXPHQLVOHþ
bela kljunka
rjava kljunka
þUQRJUR]GLþMH
SUDYDSRWRþDUND
LVODQGVNDSRWRþDUND
vodna kislica
zlatorumena kislica
PRþYLUVNDNLVOLFD
OHGYLþDVWDNLVOLFD
ozkolistna kislica
tankolistna kislica
obmorska rupija
širokolistna lobodika
EUH]YHQþQLSLWRPHF
šilolistni pitomec
navadna streluša
QDYDGQLRVRþQLN
URåPDULQROLVWQDYUED
kalijeva salinka
sodina salinka
gola salinka
åDMEHOM
muškatna kadulja
sporišna kadulja
SODYþHN
Valerandov samol
UGHþDPLOQLFD
alpska kosmatulja
EUVWLþQLNDPQRNUHþ
]UQDWLNDPQRNUHþ
þUQRãNUODWQLNDPQRNUHþ
VSUHPHQMHQLNDPQRNUHþ
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Saxifraga paradoxa
Saxifraga stellaris
Scabiosa silenifolia
Scheuchzeria palustris
Schoenoplectus mucronatus
Schoenoplectus supinus
Schoenoplectus
Schoenoplectus triqueter
Schoenus ferrugineus
Schoenus nigricans
Scilla litardierei
Scirpus radicans
Scleranthus perennis
Sclerochloa dura
Scopolia carniolica f.
hladnikiana
Scorpiurus subvillosus
Scorzonera cana
Scorzonera humilis
Scorzonera rosea
Scrophularia heterophylla
Scutellaria altissima
Scutellaria hastifolia
Sedum alpestre
Sedum annuum
Sedum villosum
Sempervivum juvanii
Senecio doria
Senecio paludosus
Senecio subalpinus
Serapias vomeracea
Serratula lycopifolia
Serratula radiata
Seseli malyi
Seseli montanum ssp.
Seseli tortuosum
Seseli varium
Sesleria uliginosa
Sideritis montana
Silene gallica
Silene linicola
Silene veselskyi
Sium latifolium
Smilax aspera
Sparganium minimum
Sparganium oocarpum
Spartina maritima
Spergularia marina
Spergularia media
Spiraea decumbens
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neQDYDGQLNDPQRNUHþ
åLYRURGQLNDPQRNUHþ
OHSQLþDVWROLVWQLJULQWDYHF
PRþYLUVNDJUH]XOMD
RVWQDWLELþHN
HQROHWQRELþMH
VLQMH]HOHQLELþHN
WULURELELþHN
rjasti sitovec
þUQLNDVWLVLWRYHF
WUDYQLãNDPRGUDþHEXOLFD
JUHEHQLþDVWLVLWHF
WUSHåQLPHãLþ
navadna trda trava
Hladnikova bunika

R
R
R
E
V
K
V
E
V
V
V
V
K
R
R

navadna škorpijonka
sivi gadnjak
nizki gadnjak
rRåQDWLJDGQMDN
GHOMHQROLVWQDþUQRELQD
YLVRNDþHODGQLFD
NRSMDVWROLVWQDþHODGQLFD
planinska homulica
enoletna humulica
åOH]DVWodlakava homulica
Juvanov netresk
visoki grint
PRþYLUVNLJULQW
subalpski grint
velecvetni ralovec
UD]QROLVWQDPDþLQD
GHOMHQROLVWQDPDþLQD
Malyjeva konjska kumina
Tommasinijeva konjska kumina
obmorska konjska kumina
pisana konjska kumina
barska vilovina
gorski sklepnjak
francoska lepnica
ODQLãþQDOHSQLFD
volnata lepnica
ãLURNROLVWQDNRãþLFD
hrapava tetivica
najmanjši jHåHN
MDMþDVWRSORGQLMHåHN
PRUVNRPHWOLþMH
morska nitnica
krilatoplodna nitnica
polegla medvejka

R
K
V
V
R
K
E
K
K
K
V
R
V
R
V
R
R
R
R
K
K
R
E
E
Ex
R
V
V
Ex?
R
R
V
V
R
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Spiraea media
Spiranthes aestivalis
Spiranthes spiralis
Spirodela polyrhiza
Stachys arvensis
Stachys cretica
Stemmacantha rhapontica
Sternbergia lutea
Stipa bromoides
Stipa joannis
Stratiotes aloides
Streptopus amplexifolius
Suaeda maritima
Succisella inflexa
Swertia perennis
Symphytum bulbosum
Tanacetum macrophyllum
Taxus baccata
Tetragonolobus maritimus
Teucrium scordium
Thalictrum simplex
Thelypteris palustris
Thesium rostratum
Thymelaea passerina
Thymus balcanus
Tordylium apulum
Tordylium maximum
Tordylium officinale
Tragopogon porrifolius
Tragus racemosus
Trapa natans
Traunsteinera globosa
Tribulus terrestris
Trichophorum alpinum
Trichophorum caespitosum
Trifolium cherleri
Trifolium lappaceum
Trifolium pannonicum
Trifolium resupinatum
Trifolium spadiceum
Trifolium squamosum
Trifolium squarrosum
Trifolium stellatum
Trifolium striatum
Trifolium subterraneum
Trifolium thalii
Triglochin maritimum
Triglochin palustre
Trinia glauca ssp. carniolica
Trisetum spicatum

Št.

srednja medvejka
poletna škrbica
zavita škrbica
QDYDGQDåDEMDOHþD
QMLYVNLþLãOMDN
NUHWVNLþLãOMDN
navadna rapontika
rumenocvetna sternbergija
kratkoresa bodalica
prava bodalica
vodna škarjica
QDYDGQLþHSQMHN
QDYDGQDREUHåQDORERGND
navadni objed
WUSHåQDVYHUFLMD
þHEXODVWLJDEH]
YHOHOLVWQLYUDWLþ
tisa
rumenocvetna smiljkita
þHVQRYYUHGQLN
enostavni talin
PRþYLUVNDNUSDþD
kljunastoplodna lanika
QDYDGQLSWLþMLNOMXQþHN
balkanska materina dušica
pravi cirmet
veliki cirmet
navadni cirmet
porolistna kozja brada
ERGHþDNR]ORYND
vodni orešek
navadna oblasta kukavica
QDYDGQD]REDþLFD
DOSVNLPDYþHN
UXãQDWLPDYþHN
Cherlerova detelja
kljukastoplodna detelja
panonska detelja
zasukanocvetna detelja
rjava detelja
morska detelja
nasršena detelja
zvezdasta detelja
progasta detelja
podzemna detelja
Thalova detelja
obmorska triroglja
PRþYLUVNDWULURJOMD
kranjska trinija
klasasti ovsenec
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Typha laxmannii
Typha minima
Typha shuttleworthii
Urospermum picroides
Utricularia australis
Utricularia bremii
Utricularia intermedia
Utricularia minor
Utricularia vulgaris
Vaccaria grandiflora
Vaccaria hispanica
Vaccinium uliginosum
Valeriana sambucifolia
Valeriana tuberosa
Valerianella eriocarpa
Veratrum nigrum
Verbascum sinuatum
Verbascum speciosum
Veronica anagalloides
Veronica catenata
Veronica praecox
Veronica scutellata
Veronica verna
Vicia loiseleurii
Vicia narbonensis
Vicia peregrina
Viola elatior
Viola palustris
Viola pyrenaica
Viola uliginosa
Viola zoysii
Vitex agnus-castus
Vulpia bromoides
Vulpia fasciculata
Waldsteinia trifolia
Wolffia arrhiza
Woodsia alpina
Woodsia ilvensis
Woodsia pulchella
Xeranthemum annuum
Xeranthemum cylindraceum
Zannichellia palustris
Zostera marina
Zostera noltii
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Laxmannov rogoz
najmanjši rogoz
Shuttleworthov rogoz
srhkodlakava repatka
MXåQDPHãLQND
Bremova mešinka
srednja mešinka
mala mešinka
navadna mešinka
velecvetna kravsa
drobnocvetna kravsa
barska kopišnica
bezgovolistna špajka
gomoljasta špajka
volnatoplodni motovilec
þUQDþPHULND
XVORþHQROLVWQLOXþQLN
NUDVQLOXþQLN
EODWQLMHWLþQLN
UGHþLMHWLþQLN
UDQLMHWLþQLN
PRþYLUVNLMHWLþQLN
VSRPODGDQVNLMHWLþQik
Loiseleurova grašica
francoska grašica
tujska grašica
visoka vijolica
PRþYLUVNDYLMROLFD
pirenejska vijolica
barska vijolica
Zoisova vijolica
navadna konopljika
stoklasasti bingeljc
šopasti bigeljc
trilistna valdštajnija
QDYDGQDYRGQDOHþLFD
alpska vudsovka
dlakava vudsovka
PLþQDYXGVRYND
enoletni suhocvet
smrdljivi suhocvet
PRþYLUVNDYRGRSLYND
prava morska trava
mala morska trava
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Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Odlokom o zavarovanju
UHGNLK DOL RJURåHQLK UDVWOLQVNLK YUVW 8UDGQL OLVW 656 ãW   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWaja pa
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL
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PRILOGA 2:
5'(ý,6(=1$00$+29 %U\RSK\WD
ZNANSTVENO IME

Acaulon muticum
Aloina aloides
Aloina ambigua
Amblyodon dealbatus
Amblystegium fluviatile
Amblystegium humile
Amphidium lapponicum
Andreaea rupestris
Aneura pinguis
Anoectangium sendtnerianum
Anthellia juratzkana
Anthoceros punctatus
Antitrichia pristioides
Aphanorhegma patens
Arnellia fennica
Aschisma carniolicum
Asterella gracilis
Asterella lindenbergiana
Athalamia hyalina
Aulacomium androgynum
Barbilophozia floerkei
Barbilophozia quadriloba
Barbula bicolor
Barbula ehrenbergii
Barbula enderesii
Blindia acuta
Blindia caespiticia
Brachydontium trichodes
Brachythecium erythrorhizon
Brachythecium fendleri
Brachythecium glaciale
Brachythecium trachypodium
Bruchia flexuosa
Bryoerythrophyllum rubrum
Bryum arcticum
Bryum canariense var.
provinciale
Bryum creberrimum
Bryum elegans
Bryum neodamense
Bryum stirtonii
Bryum subneodamense
Bryum versicolor
Bryum weigelii

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
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Calliergon richardsonii
Calliergon sarmentosum
Calliergon stramineum
Calliergon trifarium
Calypogeia fissa
Calypogeia integristipula
Calypogeia neesiana
Calypogeia suecica
Campylium calcareum
Campylopus pyriformis
Campylopus schimperi
Campylostelium saxicola
Catoscopium nigritum
Cephalozia connivens
Cephalozia lacinulata
Cephaloziella baumgartneri
Cephaloziella elachista
Chiloscyphus coadunatus
Cirriphyllum ornellanum
Cladopodiella fluitans
Conardia compacta
Coscinodon cribrosus
Crossidium squamiferum
Cryphaea heteromalla
Ctenidium procerrimum
Cynodontium fallax
Cynodontium strumiferum
Cynodontium tenellum
Cyrtomnium hymenophylloides
Desmatodon cernuus
Desmatodon heimii
Desmatodon laureri
Dicranella crispa
Dicranella humilis
Dicranella palustris
Dicranodontium asperulum
Dicranoweisia cirrata
Dicranoweisia crispula
Dicranum tauricum
Didymodon cordatus
Didymodon tophaceus
Ditrichum pusillum
Drepanocladus lycopodioides
Drepanocladus sendtneri
Encalypta affinis
Encalypta longicolla
Entodon cladorrhizans
Ephemerum cohaerens
Eurhynchium meridionale
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Fissidens crassipes ssp.
warnstorfii
Fissidens exilis
Fissidens rufulus
Fissidens serrulatus
Fontinalis hypnoides
Fontinalis hypnoides var. duriaei
Fontinalis squamosa
Fossombronia pusilla
Funaria pulchella
Geheebia gigantea
Grimmia anodon
Grimmia crinita
Grimmia donniana
Grimmia elatior
Grimmia teretinervis
Grimmia trichophylla
Grimmia trichophylla var.
brachycarpa
Gymnocolea inflata
Gymnomitrion concinnatum
Gymnomitrion corallioides
Gyroweisia tenuis
Habrodon perpusillus
Haplocladium angustifolium
Haplocladium virginianum
Herzogiella striatella
Hygrohypnum duriusculum
Hygrohypnum eugyrium
Hygrohypnum molle
Hygrohypnum ochraceum
Hyophila involuta
Hypnum bambergeri
Hypnum callichroum
Hypnum hamulosum
Jungermannia polaris
Jungermannia subelliptica
Jungermannia subulata
Kiaeria starkei
Kurzia pauciflora
Leucobryum juniperoideum
Lophozia badensis
Lophozia elongata
Lophozia excisa
Lophozia longiflora
Mannia pilosa
Marsupella sprucei
Meesia longiseta
Meesia triquetra
Metaneckera menziesii
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Mielichhoferia mielichhoferiana
Moerckia hibernica
Mylia anomala
Myurella tenerrima
Odontoschisma sphagni
Oligotrichum hercynicum
Orthothecium strictum
Orthotrichum cupulatum ssp.
tomentosum
Orthotrichum gymnostomum
Orthotrichum pulchellum
Paraleucobryum enerve
Peltolepis quadrata
Phaeocerus laevis
Philonotis arnellii
Philonotis caespitosa
Philonotis seriata
Philonotis tomentella
Physcomitrium eurystomum
Physcomitrium pyriforme
Plagiobryum demissum
Plagiothecium curvifolium
Plagiothecium neckeroideum
Plagiothecium piliferum
Plagiothecium succulentum
Pleuridium palustre
Pohlia bulbifera
Pohlia drummondii
Pohlia ludwigii
Pohlia lutescens
Pohlia obtusifolia
Pohlia proligera
Polytrichum sexangulare
Pottia bryoides
Pottia davalliana
Pottia starckeana
Pottia truncata
Pseudephemerum nitidum
Pseudobryum cinclidioides
Pseudoleskea artariae
Pseudoleskea radicosa
Pterogonium gracile
Ptychomitrium polyphyllum
Racomitrium aciculare
Racomitrium aquaticum
Racomitrium ericoides
Racomitrium fasciculare
Racomitrium lanuginosum
Racomitrium microcarpon
Racomitrium sudeticum
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Radula lindbergiana
Rhabdoweisia crispata
Rhizomnium magnifolium
Rhizomnium pseudopunctatum
Rhynchostegiella curviseta
Rhynchostegiella teesdalei
Rhynchostegiella tenuicaulis
Rhynchostegium megapolitanum
Rhytidiadelphus subpinnatus
Riccardia chamaedrifolia
Riccia bifurca
Riccia ciliata
Riccia fluitans
Riccia sorocarpa
Scapania cuspiduligera
Scapania helvetica
Scapania irrigua
Scapania subalpina
Scapania undulata
Scapania verrucosa
Schistidium agassizii
Schistostega pennata
Scleropodium touretii
Scopelophyla ligulata
Scorpidium turgescens
Scorpiurium deflexifolium
Seligeria calcarea
Seligeria donniana
Sphagnum angustifolium
Sphagnum centrale
Sphagnum compactum
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum fuscum
Sphagnum majus
Sphagnum papillosum
Sphagnum platyphyllum
Sphagnum pulchrum
Sphagnum riparium
Sphagnum tenellum
Sphagnum teres
Sphagnum warnstorfii
Splachnum ampullaceum
Splachnum sphaericum
Stegonia latifola
Tayloria froelichiana
Tayloria lingulata
Tayloria serrata
Tayloria splachnoides
Tetraplodon mnioides
Tetrodontium brownianum
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Thuidium abietinum var.
hystricosum
Timmiella anomala
Tortella densa
Tortella flavovirens
Tortella humilis
Tortella inflexa
Tortula atrovirens
Tortula canescens
Tortula fragilis
Tortula inermis
Tortula laevipila
Tortula latifolia
Tortula marginata
Tortula mucronifolia
Tortula pagorum
Tortula papillosa
Tortula sinensis
Tortula virescens
Trematodon ambiguus
Tritomaria polita
Trochobryum carniolicum
Warnstorfia fluitans
Weisia levieri
Weisia rostellata
Weisia squarrosa
Zygodon rupestris
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PRILOGA 3:
5'(ý,6(=1$06(6$/&(9 0DPPDOLD
kopenski
ZNANSTVENO IME

Alces alces
Barbastella barbastellus
Bison bonasus
Bos primigenius
Canis lupus
Castor fiber
Cricetus cricetus
Dinaromys bogdanovi
Dryomys nitedula
Eptesicus nilssonii
Eptesicus serotinus
Erinaceus concolor
Erinaceus europaeus
Felis silvestris
Lepus timidus
Lutra lutra
Lynx lynx
Miniopterus schreibersii
Monachus monachus
Muscardinus avellanarius
Mustela erminea
Mustela nivalis
Mustela putorius
Myotis bechsteinii
Myotis blythii
Myotis brandtii
Myotis capaccinii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Neomys anomalus
Neomys fodiens
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus

SLOVENSKO IME
los
širokouhi netopir
zober
tur
volk
bober
KUþHN
dinarska voluharica
drevesni polh
severni netopir
pozni netopir
EHORSUVLMHå
UMDYRSUVLMHå
GLYMDPDþND
planinski zajec
vidra
ris
dolgokrili netopir
medvedjica
podlesek
velika podlasica
mala podlasica
dihur
veliki navadni netopir
ostrouhi netopir
Brandtov netopir
dolgonogi netopir
obvodni netopir
vejicati netopir
navadni netopir
brkati netopir
resasti netopir
PRþYLUVNDURYND
povodna rovka
YHOLNLPUDþQLN
JR]GQLPUDþQLN
QDYDGQLPUDþQLN
belorobi netopir
Nathusijev netopir
mali netopir

KATEGORIJA
2*52ä(1
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V
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E
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V
V
V
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E
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E
E
R
E
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V
E
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V
V
V
K
V
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O1
V
O1
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Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus savii
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Rhinolophus blasii
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Sciurus vulgaris
Soricidae, vse vrste
Talpa europaea
Ursus arctos
Vespertilio murinus
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drobni netopir
Savijev netopir
rjavi uhati netopir
sivi uhati netopir
Blasijev podkovnjak
jXåQLSRGNRYQMDN
veliki podkovnjak
mali podkovnjak
veverica
rovke
navadni krt
rjavi medved
SRQRþni ali dvobarvni netopir

K
O1
V
V
Ex
E
E
E
O1
O1
O1
E
V

morski
ZNANSTVENO IME

Balaenoptera physalus
Delphinus delphis
Grampus griseus
Physeter catodon
Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus

SLOVENSKO IME
brazdasti kit
navadni delfin
okrogloglavi delfin
NLWJODYDþ
progasti delfin
velika pliskavka

KATEGORIJA
2*52ä(1
E
E
E
E
E
E

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH Rbstaja pa
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL
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PRILOGA 4:
5'(ý,6(=1$037,ý(9*1(=',/&(9 $YHV
ZNANSTVENO IME

Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Aegolius funereus
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Alectoris graeca
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas querquedula
Anas strepera
Anthus campestris
Anthus pratensis
Apus apus
Aquila chrysaetos
Aquila pomarina
Ardea cinerea
Asio flammeus
Asio otus
Athene noctua
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya nyroca
Bonasa bonasia
Botaurus stellaris
Bubo bubo
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Calandrella brachydactyla
Caprimulgus europaeus
Carpodacus erythrinus
Cettia cetti
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Chlidonias hybridus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Cinclus cinclus

SLOVENSKO IME
kragulj
skobec
rakar
tamariskovka
ELþMDWUVWQLFD
VUSLþQDWUVWQLFD
mali martinec
NRFRQRJLþXN
poljski škrjanec
vodomec
kotorna
dolgorepa raca
UDFDåOLþDULFD
kreheljc
reglja
konopnica
rjava cipa
travniška cipa
hudournik
planinski orel
PDOLNOLQNDþ
VLYDþDSOMD
PRþYLUVNDXKDULFD
mala uharica
þXN
sivka
þRSDVWDþUQLFD
kostanjevka
gozdni jereb
bobnarica
velika uharica
prlivka
kanja
NUDWNRSUVWLãNUMDQþHN
podhujka
škrlatec
svilnica
EHORþHOLGHåHYQLN
PDOLGHåHYQLN
EHOROLþQDþLJUD
bela štorklja
þUQDãWRUNOMD
povodni kos

KATEGORIJA
2*52ä(1
V
V
E2
E1
V
E2
E2
V1
V1
E2
E2
K
E2
E2
E2
E2
E2
Ex?
O1
V
E1
O1
Ex
O1
E1
E2
V
E1
E2
Ex?
E2
Ex
O1
Ex?
E2
R
V
E2
V/E21
K
V
V
V
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Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Cisticola juncidis
Columba livia
Columba oenas
Columba palumbus
Coracias garrulus
Corvus corone corone
Corvus frugilegus
Corvus monedula
Coturnix coturnix
Crex crex
Cuculus canorus
Cygnus olor
Dendrocopos leucotos
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Dendrocopos syriacus
Dendrocops major
Dryocopus martius
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Emberiza melanocephala
Emberiza schoeniclus
Falco naumanni
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Fulica atra
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Gallinula chloropus
Glaucidium passerinum
Gyps fulvus
Haliaeetus albicilla
Hieraaetus fasciatus
Hieraaetus pennatus
Himantopus himantopus
Hippolais icterina
Hippolais pallida
Hirundo daurica
Ixobrychus minutus
Jynx torquilla
Lagopus mutus
Lanius collurio
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NDþDU
rjavi lunj
PRþYLUVNLOXQM
brškinka
skalni golob
duplar
grivar
zlatovranka
þUQDYUDQD
poljska vrana
kavka
prepelica
kosec
kukavica
labod grbec
belohrbti detel
srednji detel
mali detel
sirijski detel
veliki detel
þUQDåROQD
plotni strnad
rumeni strnad
vrtni strnad
þUQRJODYLVWUQDG
trstni strnad
MXåQDSRVWRYND
sokol selec
ãNUMDQþDU
postovka
belovrati muhar
mali muhar
liska
þRSDVWLãNUMDQHF
kozica
zelenonoga tukalica
mali skovik
beloglavi jastreb
belorepec
kragulji orel
mali orel
polojnik
rumeni vrtnik
bledi vrtnik
UGHþDODVWovka
þDSOMLFD
vijeglavka
belka
rjavi srakoper

E2
K
Ex
E2
E1
E2
O1
E1
R
Ex?
V/E12
V
E2
O1
O1
E2
V
V
R
O1
O1
V3/V14
V
E2
Ex
V
Ex?
E2
V1
V1
V
E2
O1
V
E1
V1
V1
Ex
E1
K
K
E1
K
K
R
E2
V
V
V1
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Lanius excubitor
Lanius minor
Lanius senator
Larus cachinnans
Larus ridibundus
Limosa limosa
Locustella fluviatilis
Locustella luscinioides
Locustella naevia
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Luscinia svecica
Melanocorypha calandra
Mergus merganser
Merops apiaster
Miliaria calandra
Milvus migrans
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Motacilla flava
Netta rufina
Numenius arquata
Nycticorax nycticorax
Oenanthe hispanica
Otis tarda
Otus scops
Parus lugubris
Passer hispaniolensis
Passeriformes8
Perdix perdix
Pernis apivorus
Phoenicurus phoenicurus
Picoides tridactylus
Picus canus
Picus viridis
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps nigricollis
Porzana parva
Porzana porzana
Porzana pusilla
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Rallus aquaticus
Recurvirostra avosetta
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Scolopax rusticola
Serinus citrinella

Št.

veliki srakoper
þUQRþHOLVUDNRSHU
rjavoglavi srakoper
rumenonogi galeb
UHþQLJDOHE
þUQRUHSLNOMXQDþ
UHþQLFYUþDOHF
WUVWQLFYUþDOHF
NRELOLþDU
hribski škrjanec
slavec
PRGUDWDãþLFD
laški škrjanec
YHOLNLåDJDU
þHEHODU
veliki strnad
þUQLãNDUQLN
slegur
SXãþDYHF
rumena pastirica
WDWDUVNDåYLåJDYND
veliki škurh
NYDNDþ
VUHGR]HPVNLNXSþDU
velika droplja
veliki skovik
åDOREQDVLQLFD
travniški vrabec
pevci
jerebica
sršenar
SRJRUHOþHN
triprsti detel
pivka
]HOHQDåROQD
þRSDVWLSRQLUHN
rjavovrati ponirek
þUQRYUDWLSRQLUHN
mala tukalica
grahasta tukalica
pritlikava tukalica
planinska vrana
PRNRå
sabljarka
plašica
breguljka
UHSDOMãþLFD
sloka
NRQRSHOMãþLFD
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Ex
E1
Ex?
R
V
K
V
E2
E2
E25/V16
V
Ex
Ex?
E2
E2
V
E2
V
V
V
K
E1
Ex?
Ex
Ex
E2
Ex?
K
O1
E1
V
E2
V
V1
E2
V1
E2
R
E1
E2
K
Ex
E2
R
V
E2
E2
E2
Ex?

Stran

8922 / Št. 82 / 24. 9. 2002

Sterna albifrons
Sterna hirundo
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Strix aluco
Strix uralensis
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia hortensis
Sylvia melanocephala
Sylvia nisoria
Tachybaptus ruficollis
Tachymarptis melba
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus
Tringa glareola
Tringa ochropus
Tringa totanus
Tyto alba
Upupa epops
Vanellus vanellus
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PDODþLJUD
QDYDGQDþLJUD
turška grlica
divja grlica
lesna sova
NR]DþD
vrtna penica
WDãþLþQDSHQLFD
rjava penica
svetlooka penica
åDPHWQDSHQLFD
pisana penica
mali ponirek
planinski hudournik
ruševec
divji petelin
PRþYLUVNLPDUWLQHF
pikasti martinec
UGHþHQRJLPDUWLQHF
pegasta sova
smrdokavra
priba

E1
E2
O1
V1
O1
V
V1
R
V
K
R
V
O1
O1
V
E2
R
R
E1
E2
E1
V/V17

Opombe:
(  SRGNDWHJRULMD NDWHJRULMH ( Y NDWHUR VH XYUVWLMR YUVWH NDWHULK REVWDQHN QD REPRþMX 5HSXEOLNH
6ORYHQLMHQLYHUMHWHQþHERGRGHMDYQLNLRJURåDQMDGHORYDOLãHQDSUHMYUVWHVRNULWLþQRRJURåHQH
E2: podkategorija kategorije E, v katerR VH XYUVWLMR YUVWH NDWHULK REVWDQHN QD REPRþMX 5HSXEOLNH
6ORYHQLMHQLYHUMHWHQþHERGRGHMDYQLNLRJURåDQMDGHORYDOLãHQDSUHMYUVWHVRPRþQRRJURåHQH
9 SRGNDWHJRULMD NDWHJRULMH 9 Y NDWHUR VH XYUVWLMR YUVWH ]D NDWHUH MH YHUMHWQR GD ERGR Y EOLåQML
SULKRGQRVWLSUHãOHYNDWHJRULMRSUL]DGHWHYUVWHþHERGRGHMDYQLNLRJURåDQMDGHORYDOLãHQDSUHMYUVWHNL
so splošno razširjene in imajo zadovoljivo populacijo, vendar obstaja nevarnost, da bodo zaradi
VSUHPHPEYåLYOMHQMVNHPSURVWRUXSRVWDOHRJURåHQH
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL
E21JQH]GLãþDQDUHþQLKSURGLãþLK
E12QDUDYQDJQH]GLãþD
V3, E25: celinska Slovenija;
V14, V16: submediteran;
V17: v severovzhodni Sloveniji.

Passeriformes8: YVHYUVWHNLQLVRXYUãþHQHYNDWHJRULMH([(["(95LQ.UD]HQãRMH (Garullus
glandarius), srake (Pica pica) in sive vrane (Corvus cornix)
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Št.
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PRILOGA 5:
5'(ý,6(=1$03/$=,/&(9 5HSWLOLD
ZNANSTVENO IME

Algyroides nigropunctatus
Anguis fragilis
Caretta caretta
Chelonia mydas
Coluber gemonensis
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Dermochelys coriacea
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Emys orbicularis
Lacerta agilis
Lacerta horvathi
Lacerta viridis
Lacerta vivipara
Natrix natrix
Natrix tessellata
Podarcis melisellensis
Podarcis muralis
Podarcis sicula
Telescopus fallax
Vipera ammodytes
Vipera aspis
Vipera berus

SLOVENSKO IME
þUQRSLNLþDVWDNXãþDULFD
slepec
kareta
RUMDãNDþUHSDKD
belica
þUQLFD
smokulja
XVQMDþD
JRå
SURJDVWLJRå
PRþYLUVNDVNOHGQLFD
PDUWLQþHN
YHOHELWVNDNXãþDULFD
zelenec
åLYRURGQDNXãþDULFD
belouška
kobranka
NUDãNDNXãþDULFD
SR]LGQDNXãþDrica
SULPRUVNDNXãþDULFD
PDþMHRNDNDþD
modras
laški gad
navadni gad

KATEGORIJA
2*52ä(1
V
O1
E
R
E
V
V
R
V
E
E
E
V
V
V
O1
V
V
O1
O1
E
V
E
V

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL
.
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PRILOGA 6:
5'(ý,6(=1$0'92ä,9. $PSKLELD
ZNANSTVENO IME

Bombina bombina
Bombina variegata
Bufo bufo
Bufo viridis
Hyla arborea
Pelobates fuscus
Proteus anguinus anguinus
Proteus anguinus parkelj
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana kl. esculenta
Rana latastei
Rana lessonae
Rana ridibunda
Rana temporaria
Salamandra atra
Salamandra salamandra
Triturus alpestris alpestris
Triturus alpestris lacusnigri
Triturus carnifex
Triturus vulgaris

SLOVENSKO IME
QLåLQVNLXUK
hribski urh
QDYDGQDNUDVWDþD
]HOHQDNUDVWDþD
zelena rega
QDYDGQDþHVQRYND
þORYHãNDULELFD
þUQLPRþHULO
EDUVNDåDED
rosnica ali sivka
]HOHQDåDED
ODãNDåDED
SLVDQDåDED
debeloglavka
sekulja
pODQLQVNLPRþHUDG
QDYDGQLPRþHUDG
planinski pupek
triglavski planinski pupek
veliki pupek
navadni pupek

KATEGORIJA
2*52ä(1.
E
V
V
V
V
E
V
R
V
V
V
E
V
V
V
O1
O
V
Ex
V
V

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL.

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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PRILOGA 7:
5'(ý,6EZNAM RIB IN OBLOUSTK (Pisces & Cyclostomata)
sladkovodni
ZNANSTVENO IME

Abramis ballerus
Abramis sapa
Acipenser ruthenus
Alburnoides bipunctatus
Alburnus alburnus
Alosa fallax
Anguilla anguilla
Aspius aspius
Barbus barbus
Barbus plebejus
Blennius fluviatilis
Chalcalburnus chalcoides mentho
Chondrostoma genei
Chondrostoma nasus
Chondrostoma soetta
Cobitis bilineata
Cobitis elongata
Cobitis elongatoides
Cobitis taenia
Cottus gobio
Cyprinus carpio*
Esox lucius
Eudontomyzon mariae
Gasterosteus aculeatus
Gobio albipinnatus
Gobio kessleri
Gobio uranoscopus
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus cernuus
Gymnocephalus schraetzer
Hucho hucho
Lampetra planeri
Lethenteron zanandreai
Leucaspius delineatus
Leuciscus idus
Leuciscus leuciscus
Leuciscus souffia
Lota lota
Misgurnus fossilis
Noemacheilus barbatulus
Padogobius martensi

SLOVENSKO IME
kosalj
þUQRRND
NHþLJD
pisanka
primorska belica
þHSD
jegulja
bolen
mrena
grba
smrkavica
pegunica
primorska podust
podust
saveta
SULPRUVNDQHåLFD
YHOLNDQHåLFD
QDYDGQDQHåLFD
QHåLFD
kapelj
krap
ãþXND
XNUDMLQVNLSRWRþQLSLãNXU
zet
EHORSODYXWLJORERþHN
.HVOHUMHYJORERþHN
zvezdogled
balnov okun
navadni okun
VPUNHå
sulec
SRWRþQLSLãNXU
laški piškur
belica
jez
NOHQLþ
blistavec
menek
þLQNOMD
babica
SRWRþQLJODYRþ

KATEGORIJA
2*52ä(1
R
R
R
O1
O1
R
Ex?
E
E
E
O1
E
Ex
E
Ex
E
E
V
O1
V
E
V
E
R
V
V
V
E
O1
E
E
R
E
Ex?
E
E
E
E
E
O1
O1
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Pelecus cultratus
Petromyzon marinus
Rhodeus sericeus amarus
Rutilus pigus
Rutilus rubilio
Sabanejewia balcanica
Salmo marmoratus
Salmo trutta trutta m. fario
Salmo trutta trutta m. lacustris
Silurus glanis
Stizostedion lucioperca
Thymallus thymallus
Tinca tinca
Umbra krameri
Vimba vimba
Zingel streber
Zingel zingel

Uradni list Republike Slovenije

sabljarka
morski piškur
pezdirk
platnica
mazenica
]ODWDQHåLFD
soška postrv
SRWRþQDSRVWUY
jezerska postrv
som
VPXþ
lipan
linj
YHOLNDVHQþLFD
ogrica
upiravec
þHS

R
E
E
E
E
E
E
E
E
V
E
V
E
V
E
E
E

morski
ZNANSTVENO IME

Acipenser naccarii
Acipenser sturio
Aphanius fasciatus
Carcharodon carcharias
Cetorhinus maximus
Hippocampus guttulatus
Hippocampus hippocampus
Johnius umbra
Labrus merula
Lepadogaster gouani
Mola mola
Myxine glutinosa
Nerophis ophidion
Scyliorhinus canicula
Scyliorhinus stellaris
Syngnathus taenionotus

SLOVENSKO IME
jadranski jeseter
atlantski jeseter
solinarka
beli morski volk
morski pes orjak
GROJRQRVLPRUVNLNRQMLþHN
NUDWNRQRVLPRUVNLNRQMLþHN
morska vrana

glenavica

KATEGORIJA
OGROä(1
E
E
E
E
E
E
E
O1
V
O1
O1
O1
O1
E
E
R

Opombi:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåenosti.

Cyprinus carpio*: VDPRSURVWRåLYHþDREOLND
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Št.
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PRILOGA 8:
5'(ý,6(=1$03/$âý$5-(9 7XQLFDWD
ZNANSTVENO IME

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1

Distaplia magnilarva
Rhopalea neapolitana

I
I

Tunicata, vse vrste, razen vrst, ki
so navedene zgoraj

O1

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL.

PRILOGA 9:
5'(ý,6(=1$0%5(=*/$9&(9 $FUDQLD
ZNANSTVENO IME

Branchiostoma lanceolatum

SLOVENSKO IME
škrgoustka

KATEGORIJA
2*52ä(1
O1

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL

PRILOGA 10:
5'(ý,6(=1$0ý5(92â.5*$5-(9 (QWHURSQHXVWD
ZNANSTVENO IME

Enteropneusta, vse vrste

SLOVENSKO IME
þUHYRãNUJDUML

KATEGORIJA
2*52ä(1
O1

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
potenciDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL

Stran
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PRILOGA 11:
5'(ý,6(=1$0,*/2.2ä&(9 (FKLQRGHUPDWD
ZNANSTVENO IME

Anseropoda placenta
Antedon mediterranea
Asterina gibbosa
Astropecten irregularis
Astropecten spinulosus
Brissopsis lyrifera
Marthasterias glacialis
Spatangus purpureus
Stichopus regalis

SLOVENSKO IME

morska lilija

EUDGDYLþDVWDPRUVND]YH]GD

KATEGORIJA
2*52ä(1
E
O1
R
V
E
I
R
O1
R

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL.

PRILOGA 12:
5'(ý,6(=1$05$0(1212ä&(9 %UDFKLRSRGD
ZNANSTVENO IME

Brachiopoda, vse vrste

SLOVENSKO IME
UDPHQRQRåFL

KATEGORIJA
2*52ä(1
O1

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
potencialnaPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL.

PRILOGA 13:
5'(ý,6(=1$00$+291-$.29 %U\R]RD
ZNANSTVENO IME

Myriozoum truncatum
Retepora beaniana
Sertella beaniana

SLOVENSKO IME
ODåQDNRUDOD
1HSWXQRYHþLSNH

KATEGORIJA
2*52ä(1
Ex?
O1
Ex?

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL
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PRILOGA 14:
5'(ý,6(=1$0.2ä(.5,/&(9 +\PHQRSWHUD
þHEHOH $SRLGHD
ZNANSTVENO IME

Amegilla albigena
Amegilla garrula
Amegilla quadrifasciata
Ammobates vinctus
Andrena aberrans
Andrena aeneiventris
Andrena agilissima
Andrena agnata
Andrena albopunctata
Andrena argentata
Andrena atrata
Andrena barbilabris
Andrena bimaculata
Andrena chrysosceles
Andrena cineraria
Andrena clypella
Andrena coitana
Andrena colletiformis
Andrena congruens
Andrena curvungula
Andrena decipiens
Andrena distinguenda
Andrena dorsalis
Andrena ferox
Andrena florea
Andrena floricola
Andrena florivaga
Andrena fucata
Andrena fulvida
Andrena fuscipes
Andrena griseobalteata
Andrena hedikae
Andrena hesperia
Andrena hyemala
Andrena hypopolia
Andrena impunctata
Andrena korleviciana
Andrena lagopus
Andrena lapponica
Andrena limata
Andrena mucida
Andrena nana
Andrena nanula

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Ex?
R
V
R
R
Ex?
Ex?
R
R
R
R
R
R
R
R
V
R
R
R
V
R
Ex?
Ex?
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Ex?
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Andrena nigriceps
Andrena niveata
Andrena pellucens
Andrena pontica
Andrena potentillae
Andrena producta
Andrena rogenhoferi
Andrena rosae
Andrena ruficrus
Andrena rufula
Andrena rugulosa
Andrena saxonica
Andrena semilaevis
Andrena seminuda
Andrena simontornyella
Andrena stragulata
Andrena strohmella
Andrena susterai
Andrena tarsata
Andrena thoracica
Andrena tibialis
Andrena truncatilabris
Andrena tscheki
Andrena variabilis
Andrena varians
Andrena ventricosa
Andrena vulpecula
Anthidium cingulatum
Anthidium loti
Anthidium montanum
Anthidium septemspinosum
Anthophora aestivalis
Anthophora bimaculata
Anthophora crinipes
Anthophora dufourii
Anthophora plagiata
Anthophora pubescens
Anthophora quadrimaculata
Anthophora retusa
Biastes brevicornis
Biastes emarginatus
Biastes truncatus
Bombus argillaceus
Bombus barbutellus
Bombus confusus
Bombus cryptarum
Bombus flavidus
Bombus gerstaeckeri
Bombus humilis
Bombus hypnorum
Bombus jonellus
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Bombus mendax
Bombus monticola
Bombus mucidus
Bombus muscorum
Bombus norvegicus
Bombus quadricolor
Bombus soroeensis
Bombus sylvarum
Bombus vestalis
Camptopoeum frontale
Ceratina chalybea
Ceratina dallatorreana
Ceratina dentiventris
Chelostoma emarginatum
Chelostoma foveolatum
Chelostoma grande
Chelostoma mocsaryi
Chelostoma styriacum
Chelostoma ventrale
Coelioxys alata
Coelioxys echinata
Coelioxys elongata
Coelioxys mandibularis
Coelioxys obtusa
Coelioxys polycentris
Coelioxys quadridentata
Coelioxys rufescens
Colletes albomaculatus
Colletes carinatus
Colletes cunicularius
Colletes fodiens
Colletes graeffei
Colletes hederae
Colletes hylaeiformis
Colletes nigricans
Colletes succinctus
Dasypoda hirtipes
Dioxys cincta
Dioxys tridentata
Dufourea dentiventris
Dufourea inermis
Dufourea minuta
Epeoloides coecutiens
Eucera caspica
Eucera clypeata
Eucera interrupta
Eucera nigrifacies
Eucera parvula
Eucera pollinosa
Eupavlovskia obscura simulatrix
Habropoda tarsata

Št.
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Halictus carinthiacus
Halictus confusus
Halictus kessleri
Halictus patellatus
Halictus quadricinctus
Halictus seladonius
Halictus smaragdulus
Heriades rubicola
Hoplitis adunca
Hoplitis anthocopoides
Hoplitis jheringii
Hoplitis lepeletieri
Hoplitis loti
Hoplitis pallicornis
Hoplitis ravouxi
Hylaeus adriaticus
Hylaeus alpinus
Hylaeus annulatus
Hylaeus cornutus
Hylaeus difformis
Hylaeus duckei
Hylaeus leptocephalus
Hylaeus moricei
Hylaeus nigritus
Hylaeus nivaliformis
Hylaeus pfankuchi
Hylaeus pictipes
Hylaeus taeniolatus
Hylaeus tyrolensis
Icteranthidium grohmanni
Lasioglossum aegyptiellum
Lasioglossum aeratum
Lasioglossum albocinctum
Lasioglossum alpigenum
Lasioglossum bavaricum
Lasioglossum cupromicans
Lasioglossum duckei
Lasioglossum griseolum
Lasioglossum intermedium
Lasioglossum kussariense
Lasioglossum laeve
Lasioglossum limbellum
Lasioglossum lissonotum
Lasioglossum lucidulum
Lasioglossum minutissimum
Lasioglossum parvulum
Lasioglossum peregrinum
Lasioglossum pseudocaspicum
Lasioglossum pygmaeum
Lasioglossum quadrinotatulum
Lasioglossum quadrinotatum
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Lasioglossum sexnotatum
Lasioglossum sexstrigatum
Lasioglossum subaenescens
Lasioglossum subfulvicorne
Lasioglossum transitorium
Lasioglossum xanthopus
Lithurgus chrysurus
Lithurgus cornutus
Megachile albisecta
Megachile alpicola
Megachile apicalis
Megachile atratula
Megachile burdigalensis
Megachile circumcincta
Megachile deceptoria
Megachile flabellipes
Megachile genalis
Megachile leachella
Megachile manicata
Megachile nigriventris
Megachile octosignata
Megachile parietina
Megachile pilicrus
Megachile pyrenaea
Megachile pyrenaica
Megachile rotundata
Melecta luctuosa
Melitta dimidiata
Melitta leporina
Melitta nigricans
Melitta tricincta
Melitturga clavicornis
Nomada alboguttata
Nomada alpigena
Nomada argentata
Nomada armata
Nomada basalis
Nomada bluethgeni
Nomada braunsiana
Nomada castellana
Nomada confinis
Nomada emarginata
Nomada errans
Nomada facilis
Nomada femoralis
Nomada flavopicta
Nomada fulvicornis
Nomada furva
Nomada furvoides
Nomada fuscicornis
Nomada guttulata

Št.
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Nomada hirtipes
Nomada incisa
Nomada kohli
Nomada lathburiana
Nomada moeschleri
Nomada mutica
Nomada nobilis
Nomada obtusifrons
Nomada opaca
Nomada pallispinosa
Nomada panzeri
Nomada propinqua
Nomada rhenana
Nomada rufipes
Nomada signata
Nomada stigma
Nomada symphyti
Nomada tridentirostris
Nomada trispinosa
Nomada verna
Nomada villosa
Nomada zonata
Nomia diversipes
Nomia unidentata
Nomioides variegatus
Osmia acuticornis
Osmia andrenoides
Osmia apicata
Osmia bidentata
Osmia brevicornis
Osmia campanularis
Osmia cephalotes longiceps
Osmia cerinthidis
Osmia ciliaris
Osmia cornuta
Osmia croatica
Osmia cyanoxantha
Osmia dalmatica
Osmia gallarum
Osmia laevifrons
Osmia ligurica
Osmia melanogaster
Osmia mitis
Osmia mustelina
Osmia parietina
Osmia pilicornis
Osmia praestans
Osmia scutellaris
Osmia submicans
Osmia tergestensis
Osmia tridentata
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Osmia uncinata
Osmia versicolor
Osmia villosa
Osmia viridana
Osmia xanthomelana
Pasites maculatus
Protosmia glutinosa
Rhodanthidium septemdentatum
Rhophitoides canus
Rophites algirus
Sphecodes albilabris
Sphecodes alternatus
Sphecodes miniatus
Sphecodes pellucidus
Sphecodes pseudofasciatus
Sphecodes spinulosus
Stelis minuta
Stelis nasuta
Stelis odontopyga
Stelis ornatula
Stelis phaeoptera
Stelis punctulatissima
Systropha curvicornis
Tetralonia alticincta
Tetralonia dentata
Tetralonia fulvescens
Tetralonia inulae
Tetralonia macroglossa
Tetralonia nana
Thyreus orbatus
Triepeolus tristis
Xylocopa iris
Xylocopa valga

Št.
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mravlje (Formicidae)
ZNANSTVENO IME

Formica sp., vse vrste

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
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Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
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PRILOGA 15:
5'(ý,6(=1$0+52âý(9 &ROHRSWHUD
ZNANSTVENO IME

Acmaeops septentrionis
Aegosoma scabricorne
Aesalus scarabaeoides
Anophthalmus ajdovskanus
Anophthalmus alphonsi
Anophthalmus baratelli
Anophthalmus bernhaueri
broderi
Anophthalmus besnicensis
Anophthalmus bohiniensis
Anophthalmus bojani
Anophthalmus bukoveci
Anophthalmus capillatus
Anophthalmus daffneri
Anophthalmus drioli
Anophthalmus egonis
Anophthalmus episcopalis
Anophthalmus erebus
Anophthalmus fabbrii
Anophthalmus fallaciosus
Anophthalmus gobanzi
Anophthalmus gridellii gridellii
Anophthalmus heteromorphus
Anophthalmus hirtus
Anophthalmus hitleri
Anophthalmus kahleni
Anophthalmus kaufmanni
Anophthalmus kertecsi
Anophthalmus kofleri
Anophthalmus labacensis
Anophthalmus manhartensis
Anophthalmus mariae
Anophthalmus micklitzi
Anophthalmus nivalis nivalis
Anophthalmus pretneri
Anophthalmus pubescens
Anophthalmus ravasinii
Anophthalmus sanctaeluciae
Anophthalmus schaumi
Anophthalmus schmidti
Anophthalmus scopolii
Anophthalmus severi
Anophthalmus spectabilis
Anophthalmus temporalis
Anophthalmus tolminensis

SLOVENSKO IME
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Anoxia matutinalis
Aphaenopidius kamnikensis
Aphaenopidius treulandi
Aphaobiella budnarlipoglavseki
Aphaobiella mlejneki
Aphaobiella tisnicensis
Aphaobius heydeni
Aphaobius milleri
Aphaobius mullerianus
Astagobius angustatus
Atranus collaris
Bathyscia montana
Bathyscimorphus byssinus
Bathyscimorphus globusus
Bathyscimorphus trifurcatus
Bathysciotes khevenhuelleri
Bembidion argenteolum
Bembidion friebi
Bembidion idriae
Bembidion starkii
Blaps mortisaga
Blaps mucronata
Blethisa multipunctata
Bradycellus ganglbaueri
Broscus cephalotes
Buprestis novemmaculata
Buprestis octoguttata
Buprestis rustica
Buprestis splendens
Bythoxenus subterraneus
Capnodis tenebrionis
Carabus auronitens kraussi
Carabus scabriusculus
Carabus variolosus nodulosus
Cassida atrata
Cerambyx cerdo
Cerambyx miles
Cerambyx nodulosus
Cerambyx scopoli
Ceuthmonocharis (Rectipenis)
matjasici
Ceuthmonocharis freyeri
Ceuthmonocharis netolitzkyi
Ceuthmonocharis pusillus
Ceuthmonocharis robici
Chalcophora mariana
Chlaenius sulcicollis
Chlaenius tristis
Chrysolina milleri
Copris lunaris
Creophilus maxillosus

Št.
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Cryptocephalus albolineatus
Cybister laterimarginatus
Cucujus cinnaberinus
Demetrias imperialis
Dicerca berolinensis
Dixus clypeatus
Dorcadion aethiops
Dorcadion fulvum
Dorcadion pedestre
Dyschirus rufipes
Dytiscus dimidiatus
Emus hirtus
Ergates faber
Eurythyrea austriaca
Geotrupes stercorarius
Gnorimus variabilis
Graphoderus bilineatus
Hydrophilus atterimus
Hydrophilus piceus
Ilyobates mirabillis
Isotomus speciosus
Laemostenus paradoxus
Lamia textor
Lampra rutilans
Lathrobium cavicola
Lepthorhabdium illyicum
Leptodirus hochenwarti
Lilioceris tibialis
Limoniscus violaceus
Liocola lugubris
Lucanus cervus
Lytta vesicatoria
Machaerites ravasinii
Machaerites spelaeus
Megopis scabricornis
Meloë proscarabaeus
Meloë rugosus
Meloë violaceus
Melolontha hippocastani
Melolontha melolontha
Melolontha pectoralis
Necydalis ulmi
Nicrophorus germanus
Odacantha melanura
Oodes gracilis
Oreina alpestris
Oreina melanocephala
Oreina plagiata
Oreina viridis
Orotrechus globulipenis
Orotrechus lucensis
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Orotrechus muellerianus
Orotrechus novaki
Orotrechus puchneri
Orotrechus slapniki
Orotrechus subpannonicus
Oryctes nasicornis
Oryotus micklitzi
Oryotus raduhensis
Oryotus schmidti
Osmoderma eremita
Pachyta lamed
Parapropus sericeus
Phytoecia cephalotes
Pogonus gilvipes
Pogonus gracilis
Pogonus litoralis
Polyphylla fullo
Potosia aeruginosa
Pretneria droveniki
Pretneria latitarsis
Pretneria metkae
Pretneria saulii
Prionus coriarius
Procerus gigas
Prospelaeobates vrezeci
Purpuricenus kaehleri
Rhagium sycophanta
Rhamnusium bicolor
Rhopalopus femoratus
Rhopalopus insubricus
Rosalia alpina
Saperda similis
Scarites laevigatus
Schaerobathyscia hoffmanni
Selatosomus cruciatus
Sphodrus leucophthalmus
Stephanopachys substriatus
Tetrops starki
Tragosoma depsarium
Troglorhynchus
anophthalmoides
Troglorhynchus anophthalmus
Troglorhynchus celejensis
Troglorhynchus pretneri
Typhlotrechus bilimeki
Xylodrepa quadimaculata
Zabrus tenebrioides
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PRILOGA 16:
5'(ý,6(=1$00(78/-(9 /HSLGRSWHUD
L]VNXSLQH0DFUROHSLGRSWHUDLQQHNDWHULKGUXåLQVNXSLQH0LFUROHSLGoptera
ZNANSTVENO IME

Acanthopsyche zelleri
Acosmetia caliginosa
Adscita budensis
Agriopis ankeraria
Agriphila selasella
Agrotis trux
Albulina orbitulus
Amphipoea fucosa
Angustalius malacellus
Apamea aquila
Apamea platinea
Apatura ilia
Aplasta ononaria
Archanara dissoluta
Archanara geminipuncta
Archanara neurica
Archanara sparganii
Artogeia (Pieris) ergane
Artogeia (Pieris) mannii
Atethmia ambusta
Atethmia centrago
Athetis gluteosa
Atralata albofascialis
Axia margarita
Baptria tibiale
Boloria pales
Calamatropha aureliella
Calymma communimacula
Carcharodus alceae
Carcharodus lavatherae
Carhcarodus flocciferus
Cataclysta lemnata
Catoptria pauperella
Celaena leucostigma
Charissa certhiatus
Chazara briseis
Chelis maculosa
Chilo phragmitellus
Chilodes maritima
Choristoneura lafauryana
Chortodes fluxa
Chortodes morrisii
Chortodes pygmina
Chortodes sohnretheli

SLOVENSKO IME
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Clossiana selene
Clytie illunaris
Coenonympha oedippus
Coenonympha tullia
Colias myrmidone
Colostygia sericeata
Coscinia striata
Crambus hamella
Crassagrotis crassa
Cucullia formosa
Cucullia gozmanyi
Cupido osiris
Cymbalophora pudica
Deltode uncula
Diachrysia nadeja
Diachrysia zosimi
Diaphora luctuosa
Diasemia reticularis
Diasemiopsis ramburialis
Dicycla oo
Discestra stigmosa
Donacaula mucronella
Drymonia vittata
Earias vernana
Eilema pseudocomplana
Elophila nymphaeata
Emeudonia eumedon
Erannis ankeraria
Erebia epiphron
Erebia melas
Erebia oeme
Erebia pluto
Erebia styx
Eriogaster catax
Eublemma purpurina
Eucarta amethystina
Eucarta virgo
Euchromius superbellus
Eucosma flavispeculana
Eudonia angustea
Eudonia pallida
Eulithis mellinata
Euphydryas (Hypodryas) aurinia
Euphydryas (Hypodryas)
intermedia
Euphydryas (Hypodryas) maturna
Eupithecia carpophagata
Eupithecia ochridata
Eupithecia riparia
Eupoecilia sanguisorbana
Eurhodope rosella
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Euthrix potatoria
Euxoa cos
Everes decoloratus
Gastropacha populifolia
Grammodes bifasciata
Hadena adriana
Haimbachia cicatricella
Heliothela wulfeniana
Hemaris fuciformis
Hemaris tityus
Hipparchia semele
Hipparchia statilinus
Hypena palpalis
Hypochalcia dignella
Hyponephele lycaon
Hypoxystis pluviaria
Hypsotropha limbella
Idaea emarginata
Jolana jolas
Korscheltellus dacicus
Laelia coenosa
Leptidea morsei
Leucania obsoleta
Leucania zeae
Limnaecia phragmitella
Luperina rubella
Luperina testacea
Lycaena alciphron
Lycaena dispar
Lycaena hippothoe
Lythria cruentaria
Macrochilo cribrumalis
Maculinea alcon
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea rebeli
Maculinea teleius
Malacosoma franconicum
Meleageria daphnis
Melitaea diamina
Melitaea trivia
Mellicta aurelia
Mellicta britomartis
Meridiophila fascialis
Mesogona acetosellae
Metachrostis dardouini
Metachrostis velox
Metacrambus lucellus
Mythimna congrua
Mythimna straminea
Nonagria typhae
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Nudaria mundana
Nymphula stagnata
Odice arcuinna
Odice suava
Oligia fasciuncula
Omia cymbalariae
Orbona fragariae
Ostrinia palustralis
Pachythelia villosella
Paradrina flavirena
Paradrymonia vittata
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Pelosia obtusa
Perigrapha i-cinctum
Perisomena caecigena
Perizoma lugdunarium
Phiaris olivana
Phiaris palustrana
Phlyctaenia perlucidalis
Phragmataecia castaneae
Phragmatiphila nexa
Platytes alpinella
Plebejus argyrognomon
Plebejus idas
Plebicula esheri
Plebicula thersites
Plusia festucae
Polygonia egea
Praestilbia armeniaca
Proserpinus proserpinus
Proxenus lepigone
Pseudophilotes vicrama
Pterothrixidia rufella
Pyrgus alveus
Pyrgus armoricanus
Pyrgus fritilarius
Pyrois effusa
Rhagades pruni
Rhizedra lutosa
Rhyparia purpurata
Saturnia pyri
Satyrus ferula
Schinia cardui
Schoenobius forficella
Schoenobius gigantella
Schrankia taenialis
Sciota fumella
Sclerocoma acutellus
Scolitantides orion
Scopula corrivalaria
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Scopula emutaria
Scopula flaccidaria
Scopula subpunctaria
Scopula umbelaria
Sedina buettneri
Semiothisa aestimaria
Senta flammea
Simplicia rectalis
Simyra albovenosa
Sora leucographa
Spialia sertorius
Stegania dilectaria
Thumatha senex
Thymelicus acteon
Trichosea ludifica
Triodia adriatica
Tyria jacobaeae
Udea accolalis
Vaccinia optilete
Yigoga signifera
Yponomeuta sedella
Zerynthia polyxena
Zygaena angelicae ternovanensis
Zygaena brizae
Zygaena cynarae
Zygaena ephialtes
Zygaena punctum

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
V
E
E
V
E
E
E
E
R
E
E
V
E
E
E
E
E

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL

PRILOGA 17:
5'(ý,6(=1$0MLADOLETNIC (Trichoptera)
ZNANSTVENO IME

Adicella cremisa
Adicella syriaca
Agapetus nimbulus
Anisogamus difformis
Athripsodes dalmatinus
Beraea dira
Chaetopteryx clara
Chaetopteryx goricensis
Chaetopteryx irenae
Chaetopteryx marinkovicae
Chaetopteryx noricum

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
R
R
R
R
R
R
R
R
Ex?
R
R
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Consorophylax consors
Consorophylax montivagus
Drusus destitutus
Drusus nigrescens
Enoicyla reichenbachi
Ernodes articularis
Glossosoma intermedia
Goera pilosa
Hagenella clathrata
Halesus rubricollis
Hydatophylax infumatus
Hydropsyche siltalai
Hydroptila lotensis
Leptotaulius gracilis
Limnephilus coenosus
Limnephilus incisus
Limnephilus nigriceps
Lithax obscurus
Melampophylax austriacus
Oligostomis reticulata
Orthotrichia angustella
Plectrocnemia appenina
Polycentropus ierapetra
Potamophylax rotundipennis
Rhyacophila bonaparti
Rhyacophila glareosa
Rhyacophila intermedia
Rhyacophila meyeri
Rhyacophila palmeni
Rhyacophila polonica
Rhyacophila producta
Rhyacophila schmidinarica
Rhyacophila simulatrix
Setodes punctatus
Setodes viridis
Synagapetus dubitans
Synagapetus krawanyi
Tinodes antonioi
Tinodes pallidulus
Wormaldia occipitalis
Wormaldia subnigra
Wormaldia vargai

Št.
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R
R
R
I
R
V
V
I
E
R
R
I
I
R
V
V
V
V
R
V
R
R
R
I
R
R
V
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
V
R
O
R
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PRILOGA 18:
5'(ý,6(=1$005(ä(.5,/&(9 1HXURSWHURLGHD
ZNANSTVENO IME

Chrysopa abbreviata
Chrysopa hungarica
Chrysopa phyllochroma
Chrysopa walkeri
Coniopteryx arcuata
Coniopteryx aspoecki
Coniopteryx drammonti
Coniopteryx haematica
Coniopteryx lentiae
Dendroleon pantherinus
Dichochrysa inornata
Dichochrysa zelleri
Dichrostigma flavipes
Distoleon tetragrammicus
Gymnocnemia variegata
Helicoconis pseudolutea
Hemerobius gilvus
Libelloides macaronius
Mantispa aphavexelte
Mantispa styriaca
Micromus lanosus
Nineta carinthiaca
Nineta guadarramensis
Nineta inpunctata
Ornatoraphidia etrusca
Osmylus fulvicephalus
Parainocellia braueri
Parasemidalis fuscipennis
Phaeostigma major
Phaeostigma notata
Puncha ratzeburgi
Raphidia ophiopsis
Sialis fuliginosa
Sialis lutaria
Sialis nigripes
Sisyra fuscata
Sisyra terminalis
Venustoraphidia nigricollis

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
V
Ex?
V
V
V
V
K
V
K
V
R
R
K
I
V
R
V
V
V
V
V
K
K
K
K
V
K
K
K
K
K
K
V
V
V
V
V
K
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Št.
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PRILOGA 19:
5'(ý,6(=1$067(1,& +HWHURSWHUD
ZNANSTVENO IME

Acalypta parvula
Acompocoris montanus
Acrosternum heegeri
Aellopus atratus
Aethus nigritus
Agramma atricapillum
Agramma laetum
Agramma ruficorne
Anaptus major
Aphelocheirus aestivalis
Aradus obtectus
Arctocorisa carinata
Arocatus longiceps
Atomoscelis onustus
Berytinus crassipes
Berytinus geniculatus
Berytinus striola
Brachyarthrum limitatum
Brachycoleus decolor
Brachyplax tenuis
Calocoris ventralis
Camponotidea saundersii
Campylomma annulicornis
Campylosteira verna
Cardiastethus nazarenus
Centrocoris variegatus
Ceraleptus obtusus
Chartoscirta cincta
Chilacis typhae
Cyphodema instabile
Deraeocoris flavilinea
Derephysia sinuatocollis
Dichrooscytus rufipennis
Dictyla convergens
Dictyla lupuli
Dicyphus albonasutus
Dimorphocoris saulii
Dimorphocoris schmidti
Dimorphopterus blissoides
Dybowskyia reticulata
Dyroderes umbraculatus
Elasmucha ferrugata
Elatophilus nigricornis
Emblethis denticollis
Empicoris baerensprungii

SLOVENSKO IME

6DXOLMHYGYROLþQLN

KATEGORIJA
2*52ä(1
R
R
R
R
E
V
V
E
V
V
R
V
R
R
R
R
V
R
V
R
R
E
R
R
R
E
V
E
R
R
R
R
V
E
E
R
V
E
V
V
R
R
R
R
R
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Empicoris vagabundus
Europiella decolor
Eurydema fieberi
Gardena insignis
Graphosoma semipunctatum
Halosalda lateralis
Halticus henschii
Hebrus pusillus
Hebrus ruficeps
Henestaris halophilus
Hesperocorixa sahlbergii
Heterogaster affinis
Hyalochilus dolosus
Hypseloecus visci
Icodema infuscata
Isometopus intrusus
Lamprodema maurum
Lamproplax picea
Loricula elegantula
Loxocnemis dentator
Macrodema microptera
Macroplax fasciata
Macrosaldula variabilis
Mecomma dispar
Megalodactylus macularubra
Megalotomus junceus
Melanocoryphus albomaculatus
Mesovelia furcata
Metapterus caspicus
Metopoplax origani
Micrelytra fossularum
Micronecta griseola
Microplax interrupta
Miridius pallidus
Neides tipularius
Nemocoris falleni
Nysius helveticus
Oncochila simplex
Oncotylus viridiflavus
Orsillus maculatus
Orthonotus cylindricollis
Orthops viscicola
Orthotylus beieri
Orthotylus palustris
Orthotylus rubidus
Orthotylus virescens
Pachybrachius luridus
Pachypterna fieberi
Paraparomius leptopoides
Patapius spinosus
Phylus plagiatus
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+HQVFKHYVNDNDþHN

R
V
V
E
R
V
V
V
Ex?
V
R
R
R
R
R
R
E
R
R
R
R
R
V
R
R
R
R
E
R
R
R
V
R
R
E
R
R
R
R
R
R
R
R
V
V
R
R
R
R
V
R
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Phytocoris meridionalis
Phytocoris tiliae
Phytocoris ustulatus
Piesma quadratum
Plinthisus longicollis
Pyrrhocoris marginatus
Ranatra linearis
Salda adriatica
Saldula pilosella hirsuta
Sciocoris fumipennis
Sigara fossarum
Sigara hellensi
Sigara striata
Sphragisticus nebulosus
Stephanitis pyri
Sternodontus obtusus
Temnostethus longirostris
Teratocoris paludum
Tholagmus flavolineatus
Thyreocoris scarabaeoides
Tingis crispata
Trapezonotus anorus
Tritomegas sexmaculatus
Tuponia mixticolor
Xanthochilus saturnius
Xylocoridea brevipennis

Št.

jadranska oEUHåQDVWHQLFD
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PRILOGA 20:
5'(ý,6(=1$05$912.5,/&(9 2Uthopteroidea)
Kobilice (Orthoptera)
ZNANSTVENO IME

Acrida ungarica
Acrometopa servillea
Aiolopus thalassinus
Anacridium aegyptium
Antaxius difformis
Arcyptera brevipennis
Arcyptera microptera
Celes variabilis
Conocephalus discolor
Conocephalus dorsalis
Ephippiger ephippiger
Gomphocerus sibiricus
Locusta migratoria
Mecostethus parapleurus
Metrioptera brachyptera
Modicogryllus frontalis
Oedaleus decorus
Pholidoptera dalmatica
Poecilimon ampliatus
Poecilimon elegans
Poecilimon gracilis
Poecilimon ornatus
Prionotropis hystrix
Psorodonotus fieberi
Pteronemobius heydenii
Saga pedo
Sphingonotus caerulans
Stauroderus scalaris
Stenobothrus crassipes
Stenobothrus stigmaticus
Stenobothrus ursulae
Stethophyma grossum
Tylopsis lilifolia
Uvarovitettix transsylvanicus
Xya pfaendleri

SLOVENSKO IME
QRVDWDVDUDQþD
HJLSþDQVNDNRELOLFD

zelena sedlarka
kobilica selka

vzhodni muren

åDJDVWDNDPHQND
PRþYLUVNLPXUHQ

stepska regljalka
mala lisasta regljalka

lilijevka

KATEGORIJA
2*52ä(1
E2
V
E2
R
V
E1
E1
E1
V
V
E2
R
E1
V
E2
E2
V
E2
V
V
V
V
E2
E1
V
E1
E2
V
E1
V
R
V
V
E1
V
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Št.
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Bogomolke (Mantodea)
ZNANSTVENO IME

Empusa fasciata

SLOVENSKO IME
resastotipalka bogomolka

KATEGORIJA
2*52ä(1
E1

Strigalice (Dermaptera)
ZNANSTVENO IME

Anisolabis maritima
Labidura riparia

SLOVENSKO IME
obalna strigalica
SHãþHQDVWULJDOLFD

KATEGORIJA
2*52ä(1
E
E

Termiti (Isoptera)
ZNANSTVENO IME

Kalotermes flavicollis
Reticulitermes lucifugus

SLOVENSKO IME
rumenovratni termit
PUDþQLWHUPLW

KATEGORIJA
2*52ä(1
E
E

3DOLþQMDNL 3KDVPRWRSWHUD
ZNANSTVENO IME

Bacillus rossius

SLOVENSKO IME
QDYDGQLSDOLþQMDN

KATEGORIJA
2*52ä(1
O1

Opombe:
E1: podkategorija kategorije E, v katero se uvrstijo vrste, katerih obstaQHN QD REPRþMX 5HSXEOLNH
6ORYHQLMHQLYHUMHWHQþHERGRGHMDYQLNLRJURåDQMDGHORYDOLãHQDSUHMYUVWHVRNULWLþQRRJURåHQH
( SRGNDWHJRULMD NDWHJRULMH ( Y NDWHUR VH XYUVWLMR YUVWH NDWHULK REVWDQHN QD REPRþMX 5HSXEOLNH
6ORYHQLMHQLYHUMHWHQþHERGRGHMDYQLNLRJURåDQMDGHORYDOLãHQDSUHMYUVWHVRPRþQRRJURåHQH
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMa pa
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL

Stran

8952 / Št. 82 / 24. 9. 2002

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 21:
5'(ý,6(=1$0.$ý-,+3$67,5-(9 2GRQDWD
ZNANSTVENO IME

Aeshna affinis
Aeshna caerulea
Aeshna grandis
Aeshna juncea
Aeshna subarctica
Aeshna viridis
Anaciaeschna isosceles
Brachytron pratense
Cercion lindenii
Ceriagrion tenellum
Chalcolestes parvidens
Coenagrion hastulatum
Coenagrion mercuriale
Coenagrion ornatum
Coenagrion pulchellum
Coenagrion scitulum
Cordulegaster bidentata
Cordulegaster heros
Epitheca bimaculata
Gomphus flavipes
Gomphus vulgatissimus
Lestes barbarus
Lestes dryas
Lestes macrostigma
Lestes virens
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia dubia
Leucorrhinia pectoralis
Libellula fulva
Lindenia tetraphylla
Ophiogomphus cecilia
Somatochlora alpestris
Somatochlora arctica
Somatochlora flavomaculata
Somatochlora metallica
Sympetrum danae
Sympetrum depressiusculum
Sympetrum flaveolum

SLOVENSKO IME
višnjeva deva
šotna deva
rjava deva
barjanska deva
mahovna deva
zelena deva
deviški pastir
]JRGQMLWUVWQLþDU
prodni paškratec
UGHþLãNUDWHF
presenetljiva pazverca
barjanski škratec
EU]LþQLãNUDWHF
NRãþLþQLãNUDWHF
suhljati škratec
povodni škratec
SRYLUQLVWXGHQþDU
YHOLNLVWXGHQþDU
nosna jezerka
UXPHQLSRUHþQLN
SRSRWQLSRUHþQLN
JUPLãþQD]YHUFD
REUHåQD]YHUFD
MXåQD]YHUFD
loška zverca
PUWYLþQLVSUHOHWDYHF
barjanski spreletavec
GULVWDYLþQLVSUHOHWDYHF
þUQLSORãþHF
YHOLNDSHãþHQND
NDþMLSRWRþQLN
alpski lesketnik
barjanski lesketnik
pegasti lesketnik
kovinski lesketnik
þrni kamenjak
stasiti kamenjak
rumeni kamenjak

KATEGORIJA
2*52ä(1
V
R
V
V
R
E
V
V
V
E
I
E
Ex?
V
V
V
V
V
V
Ex?
V
V
E
R
E
E
E
E
V
Ex
V
R
R
V
E
E
E
R
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Sympetrum meridionale
Sympetrum pedemontanum

Št.

sredozemski kamenjak
pasasti kamenjak

Odonata, vse vrste, razen vrst, ki
so navedene zgoraj
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R
R
O1

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL

PRILOGA 22:
5'(ý,6(=1$095%1,& 3OHFRSWHUD
ZNANSTVENO IME

Arcynopteryx compacta
Brachyptera monilicornis
Capnia nigra
Dinocras cephalotes
Isogenus nubecula
Isoperla albanica
Isoperla goertzi
Isoperla inermis
Isoperla lugens
Isoperla pusilla
Leuctra digitata
Leuctra istenicae
Leuctra mortoni
Marthamea vitripennis
Nemoura dubitans
Perla burmeisteriana
Perla grandis
Perla illiesi
Perla marginata
Perla pallida
Protonemura julia
Protonemura montana
Protonemura nimborum
Siphonoperla neglecta
Siphonoperla taurica
Taeniopteryx auberti
Taeniopteryx hubaulti
Taeniopteryx kuehtreiberi
Taeniopteryx nebulosa
Xanthoperla apicalis

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
R
E
R
E
Ex
R
R
E
R
R
R
V
R
Ex
E
E
V
V
V
V
R
R
R
R
V
V
V
V
R
E

Stran
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PRILOGA 23:
5'(ý,6(=1$0(12'1(91,& (SKHPHURSWHUD
ZNANSTVENO IME

Acentrella sinaica
Ameletus inopinatus
Baetis liebenauae
Baetis lutheri
Baetis melanonyx
Baetis scambus
Baetis vardarensis
Caenis horarria
Caenis luctuosa
Choroterpes picteti
Cloeon dipterum
Cloeon simile
Ecdyonurus aurantiacus
Ecdyonurus carpathicus
carpathicus
Ecdyonurus forcipula
Ecdyonurus insignis
Ecdyonurus macani
Ecdyonurus picteti
Ecdyonurus siveci
Ecdyonurus torrentis
Ecdyonurus zelleri
Electrogena gridellii
Electrogena lateralis
Electrogena quadrilineata
Electrogena ujhelii
Electrogena vipavensis
Epeorus alpicola
Ephemera vulgata
Ephemerella mucronata
Ephemerella notata
Habrophlebia fusca
Heptagenia flava
Heptagenia sulphurea
Oligoneuriella rhenana
Paraleptophlebia submarginata
Potamanthus luteus
Procloeon bifidum
Pseudocentroptilum pennulatum
Rhithrogena allobrogica
Rhithrogena alpestris

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
R
Ex?
R
I
R
R
R
V
V
E
R
I
I
E
I
R
V
V
Ex?
V
V
E
V
V
V
Ex?
V
V
R
I
R
Ex?
V
R
R
R
R
R
E
V
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Rhithrogena beskidensis
Rhithrogena braaschi
Rhithrogena carpatoalpina
Rhithrogena circumtatrica
Rhithrogena colmarsensis
Rhithrogena corcontica
Rhithrogena degrangei
Rhithrogena diensis
Rhithrogena endenensis
Rhithrogena iridina
Rhithrogena landai
Rhithrogena loyolaea
Rhithrogena podhalensis
Rhithrogena puthzi
Rhithrogena reatina
Rhithrogena savoiensis
Rhithrogena semicolorata
Rhithrogena taurisca
Rhithrogena vaillanti
Siphlonurus croaticus

Št.
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R
V
V
V
E
V
E
I
E
R
E
V
E
E
E
V
V
I
E
V
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PRILOGA 24:
5'(ý,6(=1$0675,* &KLORSRGD
ZNANSTVENO IME

Chalandea scheerpeltzi
Clinopodes escherichii
Clinopodes polythrichus
Cryptops croaticus
Cryptops illyricus
Cryptops rucneri
Dignathodon microcephalus
Eupolybothrus obrovensis
Geophilus carnicus
Geophilus langkofelanus
Geophilus pauropus
Geophilus promontorii
Geophilus pygmaeus
Geophilus styricus
Harpolithobius calcivagus
Harpolithobius gottscheensis
Henia bicarinata
Henia crinita
Himantarium gabrielis
Lithobius (Lithobius) borealis
Lithobius (Lithobius)
erythrocephalus
Lithobius (Lithobius) illyricus
Lithobius (Lithobius) jugoslavicus
Lithobius (Lithobius) lusitanus
valesiacus
Lithobius (Lithobius) melanops
Lithobius (Lithobius) microporus
Lithobius (Lithobius) mucronatus
Lithobius (Lithobius) parietum
Lithobius (Lithobius) pelidnus
Lithobius (Lithobius) piceus
Lithobius (Lithobius) planinaensis
Lithobius (Lithobius) pusillifrater
Lithobius (Lithobius) tricuspis
Lithobius (Monotarsobius)
austriacus
Lithobius (Monotarsobius)
crassipes
Lithobius (Monotarsobius)
curtipes
Lithobius (Monotarsobius) zveri
Nesogeophilus palpiger
Pachymerium ferrugineum
Pleurogeophilus gorizensis
Strigamia carniolensis

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
R
R
R
R
V
R
R
V
K
R
R
K
R
V
R
R
R
V
R
R
R
R
K
R
R
V
V
R
R
R
V
R
R
R
R
R
V
V
R
V
R
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Št.
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PRILOGA 25:
5'(ý,6(=1$0'92-1212* 'LSORSRGD
ZNANSTVENO IME

Atractosoma (Atractosoma)
meredionale abietum
Attemia falcifera
Attemsia dolinensis
Attemsia stygia
Brachydesmus (Brachydesmus)
amblyotropis
Brachydesmus (Brachydesmus)
attenuatus
Brachydesmus (Brachydesmus)
dorsolucidus
Brachydesmus (Brachydesmus)
herzegowinensis
herzegowinensis
Brachydesmus (Brachydesmus)
herzegowinensis septentrionalis
Brachydesmus (Brachydesmus)
incisus
Brachydesmus (Brachydesmus)
inferus concavus
Brachydesmus (Brachydesmus)
institor
Brachydesmus (Brachydesmus)
parallelus
Brachydesmus
(Stylobrachydesmus) histricus
Brachydesmus
(Stylobrachydesmus) spinosus
karamani
Carniosoma verhoeffi
Chaitoiulus spinifer
Coelogonium cavernarum
Eurygonium alticola
Glomogonium karawankarum
intermedium
Glomogonium karawankarum
karawankarum
Glomogonium karawankarum
saviniense
Grassografia makolensis
Haasea (Brachybainosoma)
pretneri
Haasea (Haasea) faucium
Haasea (Haasea) inflatum
Haasia (Haasia) carinifera

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
V
R
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
R
V

V
V
R
R
R
R
R
R
R
V
V
R
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Haasia (Haasia) cornuata
cornuata
Haasia (Haasia) cornuata
dentigera
Haasia (Haasia) cornuata
paligera
Haasia (Haasia) falsa
Haasia (Haasia) hadzii
Haasia (Haasia) largescutata
idriense
Haasia (Haasia) largescutata
largescutata
Haasia (Haasia) largescutata
parallela
Haasia (Haasia) tridentis
Haasia (Haasia) troglodytes
Hylopachyiulus pygmaeus
Julialpinum alabardatum
Leptoiulus (Leptoiulus)
alemannicus austriacus
Leptoiulus (Leptoiulus) braueri
minor
Leptoiulus (Leptoiulus) braueri
triglavensis
Leptoiulus (Leptoiulus) dolinensis
Leptoiulus (Leptoiulus) pretneri
Leptoiulus (Leptoiulus)
zagrebensis
Mecogonopodium bohiniense
bohiniense
Mecogonopodium bohiniense
parvulum
Mecogonopodium zirianus
Ochogona (Ochogona) attemsi
Ochogona (Ochogona)
condylocoxa
Ochogona (Ochogona) pusillum
amabilitatum
Ochogona (Ochogona) pusillum
bicorne
Ochogona (Ochogona) pusillum
carniolense
Ochogona (Ochogona) pusillum
celjense
Ochogona (Ochogona) pusillum
furculigerum
Ochogona (Ochogona) pusillum
montivagum
Ochogona (Ochogona) pusillum
pusillum
Ochogona (Ochogona) pusillum
strasseri
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R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
V
R
V
R
R
V
R
V
R
R
R
V
V
R
V
V
R
V
V
V
V
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Št.

Orthomorpha gracilis
Polydesmus (Acanthotarsius)
pseudoedentulus
Polydesmus (Basicentrus) falcifer
idriensis
Polydesmus (Basicentrus) fontius
saviniensis
Polyphematia moniliformis
Schubartia lohmanderi
Stiphrogonium attemsi celeae
Symphyosphys attemsi attemsi
Symphyosphys serkoi
Tylogonium nivifidele
Typhloiulus carniolensis
Typhloiulus (Stygiiulus) illyricus
Verhoeffeuma spinosum
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PRILOGA 26:
5'(ý,6(=1$03$-.29 $UDQHD
ZNANSTVENO IME

Argyroneta aquatica
Clubiona germanica
Clubiona phragmitis
Clubiona pseudoneglecta
Cybaeus raymondi
Dolomedes plantarius
Eresus niger
Evarcha jucunda
Filistata insidiatrix
Holocnemus pluchei
Hypsosinga heri
Menemerus semilimbatus
Mesostalita nocturna
Nesticus idriacus
Oxyopes heterophthalmus
Pachygnatha terilis
Parastalita stygia
Pardosa saturatior
Pirata piraticus
Pirata tenuitarsis
Pirata uliginosus
Pocadicnemis carpatica
Pseudeuophrys lanigera
Spermophora senoculata

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
V
R
R
R
R
O1
O1
R
R
R
R
R
E
E
R
R
V
V
V
V
V
R
R
R
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Stalita hadzii
Stalita taenaria
Tegenaria campestris
Theridiosoma gemmosum
Trachelas maculatus
Troglohyphantes confusus
Troglohyphantes cornutus
Troglohyphantes cruentus
Troglohyphantes diabolicus
Troglohyphantes gamsi
Troglohyphantes gracilis
Troglohyphantes helsdingeni
Troglohyphantes jamatus
Troglohyphantes karawankorum
Troglohyphantes poleneci
Troglohyphantes polyophthalmus
Troglohyphantes scientificus
Troglohyphantes similis
Troglohyphantes sketi
Troglohyphantes spinipes
Troglohyphantes thaleri
Troglohyphantes trispinosus
Troglohyphantes typhlonetiformis
Troglohyphantes vicinus
Troglohyphantes wiehlei
Zelotes oblongus
Zodarion italicum
Zodarion scutatum
Zygiella stroemi

Uradni list Republike Slovenije

V
V
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL
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Št.
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PRILOGA 27:
5'(ý,6(=1$068+,+-8ä,1 2SLOLRQHV
ZNANSTVENO IME

Astrobunus laevipes
Dicranolasma scabrum
Egaenus convexus
Leiobunum subalpinum
Lophopilio palpinalis
Metaplatybunus carneluttii
Mitostoma alpinum
Mitostoma chrysomelas
Nelima sp.
Nemastoma bidentatum
Nemastoma dentigerum
Nemastoma triste
Oligolophus tridens
Rilaena triangularis
Scotolemon doriae
Trogulus cisalpinus
Trogulus closanicus
Trogulus coriziformis
Trogulus falcipenis
Trogulus nepaeformis
Trogulus tricarinatus

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
E
E
E
R
E
V
R
E
R
E
E
V
E
V
V
R
E
R
R
E
E

Stran
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PRILOGA 28:
RDEý,6(=1$09,â-,+5$.29 0DODFRVWUDFD
sladkovodni
ZNANSTVENO IME

Androniscus dentiger croaticus
Androniscus roseus buccarensis
Androniscus roseus dolinensis
Androniscus roseus hamuligerus
Androniscus stygius cavernarum
Androniscus stygius dentatus
Androniscus stygius scabridus
Androniscus stygius strasseri
Androniscus stygius stygius
Androniscus subterraneus
degener
Androniscus subterraneus
nodosus
Armadillidium albanicum
Armadillidium carniolense
schoebli
Armadillidium dollfusi
Armadillidium opacum
Armadillidium pallasii
Armadillidium scaberrimum
Armadilloniscus litoralis
Asellus aquaticus
Astacus astacus
Atyaephyra desmaresti
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium
Balkanostenasellus skopljensis
Buddelundiella cataractae
Calconiscellus gottscheensis
Calconiscellus karawankianus
Carinurella paradoxa
Chaetophiloscia cellaria
Chaetophiloscia splitensis
Echinogammarus sp.
Gammarus balcanicus
Gammarus lacustris
Halophiloscia aristotelis
Halophiloscia couchii
Halophiloscia hirsuta
Haplophthalmus abbreviatus
Haplophthalmus fiumaranus
dolinensis
Haplophthalmus fiumaranus
fiumaranus

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
R
K
R
R
K
R
R
K
R
R
R
R
R

SRWRþQLUDNMHOãHYHF
navadna sladkovodna kozica
SULPRUVNLNRãþDN
QDYDGQLNRãþDN

gredljerepka, gredljerepa bibica

balkanska postranica
jezerska postranica

K
K
K
K
E
V
V
V
V
V
R
R
K
K
R
E
E
V
R
R
E
E
E
K
R
K

Uradni list Republike Slovenije

Haplophthalmus mengei
Haplophthalmus rhinoceros
Homarus gammarus
Hyloniscus vividus
Ingolfiella beatricis
Jugogammarus kusceri
Lekanesphaera hookeri
Lepidoniscus minutus
carniolensis
Lepidoniscus minutus pannonicus
Monolistra (Microlistra) bolei
Monolistra (Microlistra)
brevispinosa
Monolistra (Microlistra) calopyge
Monolistra (Microlistra)
spinosissima
Monolistra (Monolistrella)
velkovrhi
Monolistra (Typhlosphaeroma)
racovitzai conopyge
Moserius percoi
Niphargobates orophobata
Niphargus aberrans
Niphargus elegans zagrebensis
Niphargus hadzii
Niphargus hebereri
Niphargus illidzensis slovenicus
Niphargus orcinus orcinus
Niphargus puteanus spoeckeri
Niphargus sphagnicolus
Niphargus stenopus
Niphargus stygius stygius
Niphargus timavi
Niphargus valachicus
Oroniscus calcivagus
Palaemonetes antennarius
Philoscia affinis
Porcellio dilatatus
Porcellio marginalis
Porcellium conspersum
Proasellus parvulus
Proasellus pavani orientalis
Proasellus slavus "variabilis"
Proasellus slavus histriae
Proasellus slovenicus
Protracheoniscus hermagorensis
Sphaeromides virei virei
Trachelipus arcuatus
Trachelipus nodulosus

Št.

jastog

NUãNDELED.XãþHUMHYDELED
VRPRUQDNURJOLþDUND
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K
R
R
K
R
R
V
R

NUDWNRWUQLMHåHN
NUDWNRWUQLMHåHN

K
R
R

OHSRULWLMHåHN
YHOHWUQLMHåHN

R
R

SORVNRULWLMHåHN

V

GROJRULWLJODGNLMHåHN

R

notranjski nifargobat

+DGåLMHYDVOepa postranica
somorna slepa postranica
gozdna slepa postranica
velika slepa postranica
pivška slepa postranica
barjanska slepa postranica
vitkonoga slepa postranica
kapníška slepa postranica
timavska slepa postranica
vlaška slepa postranica
primorska kozica

PDOLRVOLþHN
spremenljivLYRGQMDãNLRVOLþHN
,VWUVNLYRGQMDãNLRVOLþHN
GROHQMVNLRVOLþHN
jamska veslavka, jamska
plenilska mokrica

R
R
R
R
R
R
R
V
V
R
R
R
E
E
R
V
K
K
R
R
R
R
K
R
R
K
R
K
K
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Trachelipus pseudoratzeburgi
apenninorum
Trachelipus razzautii
Trichoniscus carniolicus
Trichoniscus stammeri
Trichoniscus turgidus
Troglocaris anophthalmus
Troglocaris hercegovinensis
Tylos latrellei

Uradni list Republike Slovenije

K

navadna jamska kozica
kratkoosta jamska kozica

K
R
R
I
V
R
E

morski
ZNANSTVENO IME

Dromia personata
Dromia vulgaris
Eryphia spinifrons
Galathea sp., vse vrste
Inachus dorsettensis
Lambrus sp., vse vrste
Lissa sp., vse vrste
Macropodia rostrata
Macropodia longirostris
Maia verrucosa
Maja squinado
Pachygrapsus marmoratus
Pilumnus hirtellus
Pinnotheres pinnotheres
Pisa sp., vse vrste
Upogebia litoralis

SLOVENSKO IME

navadna volnata rakovica

pajkovica
mali morski pajek
veliki morski pajek
marogasta rakovica

KATEGORIJA
2*52ä(1
V
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
O1
V
O1
O1
O1
O1
O1

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
ogURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL
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Št.
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PRILOGA 29:
5'(ý,6(=1$01,ä-,+5$.29 (QWRPRVWUDFD
ZNANSTVENO IME

Acanthocyclops hypogeus
Acanthocyclops stammeri
Acanthocyclops troglophilus
Alona sketi
Alona stochi
Artemia sp.
Branchypus schafferi
Bryocamptus pyreanicus
Ceuthonectes rouchi
Chirocephalus croaticus
Chirocephalus diaphanus
Cypria reptans stygia
Diacyclops charon
Diacyclops slovenicus
Diacyclops tantalus
Diaptomus cyaneus
Elaphoidella cvetkae
Elaphoidella franci
Elaphoidella jeanneli
Elaphoidella kieferi
Elaphoidella stammeri
Eudiaptomus hadzici
Heterocope saliens
Leptodora kindtii
Metacyclops postojnae
Moraria radovnae
Morariopsis dumonti
Morariopsis scotenophila
Nitocrella slovenica
Paramorariopsis anae
Parastenocaris andreji
Polyphemus pediculus
Pseudocandona aemonae
Pseudocandona cavicola
Pseudocandona pretneri
Pseudocandona trigonella
Pseudomoraria triglavensis
Speocyclops infernus
Troglodiaptomus sketi

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
R
K
O
V
V
V
V
O
R
R
R
K
K
K
V
R
O
R
R
R
R
R
V
V
R
R
R
R
R
R
R
V
R
R
R
R
R
O
O

Stran
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PRILOGA 30:
5'(ý,6(=1$06,381.8/,'29 6LSXQFXOLGD 
ZNANSTVENO IME

SLOVENSKO IME

Sipunculida, vse vrste

KATEGORIJA
2*52ä(1
O1

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL

PRILOGA 31:
5'(ý,6(=1$0=9(='$â(9 (FKLXULGD 
ZNANSTVENO IME

SLOVENSKO IME

Echiurida, vse vrste

KATEGORIJA
2*52ä(1
O1

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL

PRILOGA 32:
R'(ý,6(=1$03,-$9. +LUXGLQHD
ZNANSTVENO IME

Dina punctata
Dina krasensis
Dina lineata lineata
Erpobdella nigricollis
Erpobdella vilnensis
Glossiphonia paludosa
Glossiphonia slovaca
Hirudo medicinalis
Hirudo verbana
Theromyzon tessulatum

SLOVENSKO IME
vinska pijavka
kraška pijavka
þUWDVWDSLMDYND
þUQRYUDWDSLMDYND
pasasta pijavka

medicinska pijavka
SWLþMDSLMDYND

KATEGORIJA
2*52ä(1
R
R
V
R
V
R
R
V
V
R
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Št.
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PRILOGA 33:
5'(ý,6(=1$00$/2âý(7,1&(9 2OLJRFKDHWD
ZNANSTVENO IME

Aporrectodea (Aporrectodea)
sineporis
Aporrectodea (Creinella)
predalpina
Apporectodea (Aporrectodea)
bohiniana
Apporectodea (Aporrectodea)
kozjekensis
Dendrobaena sketi
Dendrobaena slovenica
Dendrobaena velkovrhi
Epirodrilus slovenicus
Haber monfalconensis
Haplotaxis bureschi
Helodrilus dinaricus
Helodrilus oculatus
Helodrilus ospensis
Helodrilus slovenicus
Karpatodinariona altimontana
Lumbricus meliboeus
Meroandriella dinarica
Octodriloides dinaricus
Octodriloides nazarensis
Octodrilus agroviensis
Octodrilus creinensis
Octodrilus illyricus
Octodrilus marinceki
Octodrilus mima
Octodrilus oesophagus
Octodrilus pseudozirianus
Octodrilus savinensis
Octodrilus slovenicus
Octodrilus tergestinus
Octodrilus velebiticus
Octodrilus zirianus
Octodrilus zupancici
Potamothrix postojnae
Psammoryctides hadzii
Rhyacodrilus omodeoi
Rhyacodrilus sketi
Sketodrilus flabellisetosus
Stochidrilus glandulosus
Trichodrilus sketi
Trichodrilus tacensis
Tubifex pescei

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
V
V
V
V
V
V
V
R
R
R
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Stran
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PRILOGA 34:
5'(ý,6(=1$0012*2âý(7,1&(9 3RO\FKDHWD
podzemski
ZNANSTVENO IME

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
R

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
O1
O1
O1

Marifugia cavatica
morski
ZNANSTVENO IME

Eunice aphroditois
Serpula vermicularis
Spirographis spallanzani

Spalanzanijev cevkar

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL

PRILOGA 35:
5'(ý,6(=1$0*/,67 1HPDWRGD
podzemske
ZNANSTVENO IME

Criconema minor
Criconema paxi
Criconema southerni
Criconemoides stygia
Desmoscolex aquaedulcis
Halalaimus stammeri
Mylonchulus subterraneus
Thalassolaimus aquaedulcis

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
K
K
K
K
K
K
K
K

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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PRILOGA 36:
5'(ý,6(=1$00(+.8ä&(9 0ROOXVFD
sladkovodni in kopenski
ZNANSTVENO IME

Acroloxus lacustris
Acroloxus tetensi
Aegopinella epipedostoma
Aegopinella forcarti
Aegopinella ressmanni
Aegopis gemonensis kusceri
Ancylus fluviatilis
Anisus septemgyratus
Anisus spirorbis
Anisus vortex
Anodonta cygnea
Aplexa hypnorum
Argna biplicata excessiva
Arianta schmidti
Arion circumscriptus
Arion distinctus
Arion rufus
Arion silvaticus
Baglivia tellinii
Bathyophalus contortus
Belgrandiella crucis
Belgrandiella globulosa
Belgrandiella hershleri
Belgrandiella kusceri
Belgrandiella novoselensis
Belgrandiella pageti
Belgrandiella robusta
Belgrandiella schleschi
Belgrandiella substricta
Belgrandiella superior
Bithynia leachi
Bithynia tentaculata
Boleana umbilicata
Bythinella robiciana
Bythiospeum (Paladilhiopsis)
grobbeni
Bythiospeum (Paladilhiopsis)
trebnikanum
Campylaea lefeburiana
Carpatica stussineri
Carychium mariae
Charpentieria stenzi
Chilostoma cingulatum

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
V
R
K
O
R
R
V
V
V
I
O
V
R
R
V
R
Ex?
R
R
I
R
R
V
R
R
R
R
R
R
R
R
V
R
R
V
V
R
R
R
R
R
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Cochlodina polita
Cochlodina triloba
Cochlostoma nanum
Cochlostoma sturanyi
zawinkanum
Congeria kusceri
Cryptomphalus aspersus
Daudebardia rufa
Delima bilabiata
Deroceras laeve
Deroceras rodne
Deroceras turcicum
Discus rotundatus
Discus ruderatus
Erythropomatiana erythropomatia
Erythropomatiana verdica
Esperiana esperi
Ferrissia wautieri
Fusulus approximans
Gyraulus albus
Gyraulus crista
Gyraulus laevis
Hadziella anti
Hadziella deminuta
Hadziella ephippiostoma
Hadziella krkae
Hadziella thermalis
Hauffenia media
Hauffenia michleri
Hauffenia solitaria
Hauffenia subcarinata
Hauffenia tellinni
Hauffenia wagneri
Helicigona hirta
Helix cincta
Helix pomatia
Herilla bosniensis
Hohenwartiana hohenwarti
Holandriana holandrii
Horatia supracarinata
Hyppeutis complanatus
Iglica aedlaueri
Iglica gracilis
Iglica hauffeni
Iglica langhofferi
Iglica luxurians
Iglica tellinii
Imparietula seductilis
Istriana mirnae
Kerkia kusceri

Uradni list Republike Slovenije

K
K
R
O
R
E
R
K
R
R
R
R
R
R
R
V
R
R
I
I
R
R
R
R
R
E
V
R
R
E
R
R
K
E
O1
R
R
V
R
R
R
V
R
R
R
R
R
R
V
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Kosicia ziegleri
Lanzaiopsis savinica
Limax flavus
Lymnaea stagnalis
Marstoniopsis croatica
Marstoniopsis insubrica
Medora albescens
Mervicia eximia
Microcolpia acicularis
Microcondylaea compressa
Milax nigricans
Neohoratia subpiscinalis
Orcula tolminensis
Oxychilus mortilleti
Pagodulina tschapecki
Paladilhiopsis forumjuliana
Paladilhiopsis grobbeni
Paladilhiopsis kostanjevicae
Paladilhiopsis robiciana
Perforatella bidentata
Phemacolimax reitteri
Physa fontinalis
Physella acuta
Planorbarius corneus
Planorbis carinatus
Planorbis planorbis
Platyla stussineri
Pseudanodonta complanata
Radix auricularia
Radix ovata
Renea veneta
Sadleriana sadleriana
Sadleriana schmidti
Segmentina nitida
Semilimax semilimax
Semilimax truncatus
Siciliaria gibbula
Spelaeodiscus hauffeni
Sphaerium corneum
Stagnicola palustris
Tandonia rara
Tandonia reuleauxi
Tandonia robici
Tandonia rustica
Tandonia simrothi
Tandonia sowerbyi
Testacella haliotidea
Testacella scutulum
Theodoxus danubialis
Theodoxus fluviatilis

Št.
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R
R
R
V
R
R
R
Ex?
V
E
R
V
R
K
R
R
R
R
V
R
R
V
R
V
V
R
R
E
R
V
R
V
R
R
R
R
R
R
Ex?
V
R
R
O
R
O
V
R
R
V
V

Stran
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Theodoxus prevostianus
Trichia erjaveci
Unio crassus
Unio elongatulus
Unio pictorum
Vallonia eniensis
Vallonia excentrica
Vitraea botterii
Viviparus ater
Viviparus viviparus
Zospeum alpestre
Zospeum amoenum
Zospeum exiguum
Zospeum frauenfeldi
Zospeum isselianum
Zospeum kusceri
Zospeum lautum
Zospeum obesum
Zospeum spelaeum
Zospeum subobesum

R
R
E
E
O1
R
R
R
R
V
R
R
E
R
R
R
R
R
R
R

morski
ZNANSTVENO IME

Astraea rugosa
Atrina pectinata
Cassidaria echinophora
Lima lima
Lima inflata
Lithophaga lithophaga
Luria lurida
Mitra zonata
Nudibranchia
Opisthobranchia spp
Pholas dactylus
Pinna nobilis
Spondylus gaederopus

SLOVENSKO IME
oko sv. Lucije
PDOLOHãþXU

morski datelj
progasta mitra

YHOLNLOHãþXU

KATEGORIJA
2*52ä(1
R
R
O1
O1
O1
E
E
E
E
O1
E
E
E

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
poteQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL
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82 / 24. 9. 2002 / Stran 8973

PRILOGA 37:
5'(ý,6(=1$01,7.$5-(9 1HPHUWLQD 
ZNANSTVENO IME

Nemertina, vse vrste

SLOVENSKO IME
nitkarji

KATEGORIJA
2*52ä(1
O1

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL

PRILOGA 38:
5'(ý,6(=1$02ä,*$/.$5-(9 &QLGDULD
podzemski
ZNANSTVENO IME

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
R

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
O1
V
O1
R
O1
O1
R
O1

Velkovrhia enigmatica
morski
ZNANSTVENO IME

Alcyonium sp., vse vrste
Caryophillia smithi
Cerianthus membranaceus
Cladocora caespitosa
Epizoanthus sp., vse vrste
Eunicella sp., vse vrste
Parazoanthus axinellae
Parazoanthus sp., vse vrste,
razen P. axinellae

kamena korala

parazoant

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL.
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PRILOGA 39:
5'(ý,6(=1$0957,1ý$5-(9 7XUEHOODULD
ZNANSTVENO IME

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
O1

Atrioplanaria opisthogona
Bubalocerus sketi
Bubalocerus undulatus
Dendrocoelum abditum
Dendrocoelum puteale
Dendrocoelum spelaeum
Dendrocoelum tubuliferum
Planaria torva
Troglocaridicola cervaria
Troglocaridicola cestodaria
Troglocaridicola istriana
Troglocaridicola krkensis
Troglocaridicola longipenis
Troglocaridicola vilkae

morski
ZNANSTVENO IME

Turbellaria, vse vrste

YUWLQþDUML

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH obstaja pa
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL
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PRILOGA 40
5'(ý,6(=1$0638ä(9 3RULIHUD
sladkovodne
ZNANSTVENO IME

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
K

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
E
R

Ephydatia fluviatilis
morske
ZNANSTVENO IME

Geodia cydonium
Petrosia ficiformes
Porifera, vse vrste, razen vrst
navedenih zgoraj

O1

Opomba:
O1: podkategorija kategorije O, v katero se uvrstijo vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
RJURåHQLK åLYDOVNLK YUVW 8U O 56 ãW   LQ   LQ QLVR YHþ RJURåHQH REVWDMD SD
SRWHQFLDOQDPRåQRVWSRQRYQHRJURåHQRVWL.

PRILOGA 41:
5'(ý,6(=1$035$ä,9$/, 3URWR]RD
ZNANSTVENO IME

Scyphidia microlistrae
Vaginicola (Miculopodium)
cementata

SLOVENSKO IME

KATEGORIJA
2*52ä(1
R
R
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Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni
prevoz blaga v cestnem prometu

Na podlagi 65. do 80. člena zakona o prevozih v
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01) izdaja minister
za promet

PRAVILNIK
o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga
v cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in merila za uporabo in
izvajanje kriterijev za delitev dovolilnic za mednarodni prevoz
blaga v cestnem prometu.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– “dovolilnica za mednarodni prevoz stvari“ je javna
listina, s katero se dovoljuje pristop vozilu, registriranemu v
Republiki Sloveniji, pristop na ceste v državi, katere organ je
izdal dovolilnico in vožnja po njih;
– “posebne vrste dovolilnic“ so časovne in namenske
in jih delilec deli v skladu z namenom in za čas njihovega
trajanja tistim prevoznikom, ki izpolnjujejo kriterije po tem
pravilniku in za namenske vrste prevozov. Te dovolilnice pod
določenimi pogoji omogočajo domačemu prevozniku večkraten dostop na ozemlje tuje države ali enkraten dostop za
opravljanje določenih vrst prevoza (npr. za gradbeni material,
za dostop v luko ipd.);
– “ekološka točka“ je dovolilnica, ki pod določenimi
pogoji omogoča domačemu prevozniku tranzit preko ozemlja Republike Avstrije. Točke so lahko v papirni ali elektronski obliki;
– “CEMT dovolilnica“ je večstranska dovolilnica, ki jo
izda Evropska konferenca ministrov za promet (CEMT) za
mednarodni cestni prevoz blaga, ki ga opravljajo prevozniki
s sedežem v državi članici CEMT, kadar se prevozi opravljajo med državami članicami CEMT ali tranzitno preko ozemlja
ene ali več držav članic CEMT z vozili, ki so registrirana v eni
od držav članic CEMT;
– “CEMT“ je Evropska konferenca ministrov za promet, organizacija ustanovljena leta 1953. V sistemu kvote
dovolilnic CEMT za mednarodni prevoz stvari sodelujejo
države članice, katerih seznam je vsako leto naveden na
CEMT dovolilnici;
– “delilec“ je organizacija, ki ima javno pooblastilo, da
opravlja delitev in razdelitev dovolilnic med domače avtoprevoznike;
– “letni plan delitve dovolilnic“ določi delilec prevozniku enkrat letno v skladu s tem pravilnikom in zakonom o
prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01; v
nadaljnjem besedilu: zakon), pri čemer upošteva v teh predpisih določene kriterije in merila za določitev letnega plana.
V planu mora delilec prevozniku določiti dovolilnice, ki se
mu bodo v naslednjem delilnem letu dodelile oziroma se mu
ne bodo dodelile, pa je za njih zaprosil. Delilec v plan dodeli
prevozniku dovolilnice, ki jih je v preteklem obdobju pravilno
uporabil in dovolilnice, ki mu jih dodeli na podlagi drugih
kriterijev. V letnem planu mora prevozniku odšteti dovolilni-
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ce, ki se mu odštejejo zaradi dodelitve CEMT dovolilnice,
kar pa mora biti v planu posebej prikazano;
– “obdobje oktober-oktober“ predstavlja obdobje od
1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta;
– “redna ali obdobna delitev dovolilnic“ pomeni izračun
števila dovolilnic, ki na podlagi letnega plana ter kriterijev in
meril za delitev pripadajo posameznemu domačemu prevozniku. Delitev se izvaja po četrtletjih, razen za prevoznike, ki
imajo določen sezonski plan delitve dovolilnic;
– “sezonski plan delitve dovolilnic“ določi delilec prevozniku, ki zaprosi za določitev takega plana in izpolnjuje
pogoje določene s tem pravilnikom;
– “razdelitev dovolilnic“ pomeni dejansko fizično razdelitev dodeljenih dovolilnic med domače avtoprevoznike, ki
se opravi na način, ki ga določi delilec;
– “nerazdeljene dovolilnice“ so tiste dovolilnice, ki se v
posameznem delilnem obdobju ne razdelijo prevoznikom, in
sicer zaradi zmanjšanja števila dodeljenih dovolilnic posameznim prevoznikom, bodisi zaradi neizpolnjevanja meril in
kriterijev ali pa drugega razloga, določenega z zakonom in s
tem pravilnikom. Nerazdeljene dovolilnice tako predstavljajo
višek dovolilnic, ki po redni delitvi ostane delilcu kot razlika
med številom dovolilnic, ki bi jih delilec moral razdeliti med
prevoznike glede na njihove letne plane delitve dovolilnic, in
številom dejansko razdeljenih dovolilnic. Če delilec iz navedenih razlogov razdeli manj dovolilnic kot določajo plani
prevoznikov, ta višek dovolilnic predstavlja “nerazdeljene
dovolilnice“.
Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen, kot ga imajo v zakonu in mednarodnih pogodbah, ki
zavezujejo Republiko Slovenijo.
3. člen
Domači prevoznik mora pridobiti dovolilnice za prevoz
blaga v mednarodnem cestnem prometu, če je mednarodni
prevoz v posameznih državah dovoljen samo na njihovi podlagi.
Delitev dovolilnic, ekoloških točk, posebnih vrst dovolilnic in CEMT dovolilnic opravljata delilca, in sicer Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS) in
Obrtna zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS),
vsaka za tiste prevoznike, katerim je izdala licenco. GZS in
OZS opravljata delitev dovolilnic na podlagi zakona in pri
tem upoštevata pogoje, kriterije, merila in postopke določene z zakonom, s tem pravilnikom in zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
Ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) pridobi dovolilnice od pristojnega organa druge
države na podlagi pogodbe, sklenjene s posamezno državo.
Kvote tako pridobljenih oziroma dogovorjenih dovolilnic Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu:
direkcija) vzajemno izmenja z drugimi državami (dogovorjeno kvoto dovolilnic prevzame od tujih držav in jim obenem
izroči dogovorjeno kvoto dovolilnic za našo državo). Te dovolilnice nato direkcija hrani in jih, praviloma do 15. 12.
tekočega leta, enkrat letno posreduje delilcema. Če je izmenjava dovolilnic med Republiko Slovenijo in tujo državo določena na kakšen drug način, se prenos delilcema opravi
večkrat letno.
Delilca vsako leto v času od 1. do 25. decembra posredujeta direkciji podatke o izobrazbi kadrov, ki izvajajo
postopke, določene z zakonom in s tem pravilnikom, in jo o
kadrovskih spremembah tudi tekoče obveščata.
Število dovolilnic, ki se prenese posamezni zbornici za
naslednje leto, se ugotovi na podlagi števila uporabljenih
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dovolilnic, ki jih je delilec prejel vrnjene od prevoznikov v
opazovanem obdobju od 1. 10. preteklega leta do 30. 9.
tekočega leta, pri dodatno pridobljenih CEMT dovolilnicah
pa poleg tega tudi na podlagi kvalitete voznega parka, ki ga
imajo skupno člani posamezne zbornice.
4. člen
Delitev dovolilnic se izvaja tako, da se prevozniku določi letni plan delitve dovolilnic za naslednje leto, nato pa se
delitev izvaja v rednih obdobnih delitvah dovolilnic v skladu z
določenim planom. Število dodeljenih dovolilnic v posameznih delilnih obdobjih se uskladi oziroma spremeni v skladu s
pravili, določenimi z zakonom in s tem pravilnikom (npr.
odbitek dovolilnic zaradi neporabe oziroma nepravočasnega vračila, neuporabe oprtnega vlaka, kršitev zakona ali
mednarodnih pogodb ipd.).
Za določitev letnega plana delitve dovolilnic mora vsak
prevoznik (tudi tisti, ki ima plan že določen) v času od 1. 9.
do 15. 9. tekočega leta vložiti pri delilcu kolkovano vlogo za
določitev letnega plana. V vlogi navede dovolilnice, ki bi jih
želel prejeti oziroma ki jih potrebuje. V vlogi mora navesti
tudi CEMT dovolilnice, ki jih že ima, drugače se šteje, da jih
ne želi več imeti in se dodelijo drugim prevoznikom. Če v
času, določenim v tem odstavku, prevoznik vloge za določitev letnega plana ne vloži, mu delilec letnega plana ne
določi in kasnejšo vlogo zavrže kot prepozno. V tem primeru
se tudi prevoznik, ki je že imel določen plan, šteje za novega
prevoznika in lahko zaprosi za določitev plana v naslednjem
letu.
Delilec določa letni plan prevoznikom na način določen s tem pravilnikom, in sicer:
– določitev letnega plana kritičnih in nekritičnih dovolilnic prevoznikom, ki so v preteklem obdobju že prejemali
posamezno vrsto dovolilnice (obstoječi prevozniki) in
– določitev letnega plana kritičnih in nekritičnih dovolilnic prevoznikom, ki v preteklem obdobju še niso prejemali
posamezne vrste dovolilnic (novi prevozniki).
Pri določitvi letnega plana delitve kritičnih in nekritičnih
dovolilnic obstoječim prevoznikom je glavni kriterij za določitev plana število pravilno uporabljenih dovolilnic v preteklem
obdobju oktober-oktober (od 1. 10. preteklega leta do
30. 9. tekočega leta). Ostale kriterije delilec uporabi pri
delitvi viška nekritičnih dovolilnic med obstoječe in nove
prevoznike v skladu z 19. členom tega pravilnika.
Pri določitvi letnega plana delitve kritičnih in nekritičnih
dovolilnic novim prevoznikom delilec uporabi vse kriterije,
določene v tem pravilniku.
Pri izračunih števila pripadajočih dovolilnic prevoznikom, ki se opravljajo na podlagi tega pravilnika, se dobljeni
rezultati zaokrožujejo navzgor na celo število.
Prevoznik jamči za pravilnost podatkov, ki jih navede v
vlogi za pridobitev dovolilnic, delilcu pa je dolžan nemudoma sporočiti spremembo teh podatkov. Če se ugotovi, da je
prevoznik namenoma podal nepravilne podatke, se izbriše
iz evidence prevoznikov v mednarodnem cestnem prometu,
z možnostjo ponovnega vpisa v evidenco čez eno leto.
Delilec resničnost podatkov preverja s svojimi evidencami, lahko pa od prevoznika zahteva, da mu v roku 5 dni od
prejema poziva dostavi izvirnike dokumentov, na podlagi
katerih lahko ugotovi resničnost podatkov, ki jih je prevoznik
sporočil. V primeru, da prevoznik za določene podatke dokazil v predpisanem roku ne dostavi, delilec teh podatkov ne
upošteva pri delitvi dovolilnic.
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II. STROŠKI ZA IZDAJANJE DOVOLILNIC
5. člen
Stroški, nastali v zvezi z izdajanjem dovolilnic, bremenijo domačega prevoznika. Te stroške predstavljajo cena
obrazca dovolilnice, ki je prihodek proračuna Republike
Slovenije in stroški delitve dovolilnic.
Višino stroška cene obrazca dovolilnice določi minister, pristojen za promet.
Višino stroškov delitve dovolilnic za eno dovolilnico
določi delilec, po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za promet. Potrjeno višino stroškov delitve skupaj s ceno
obrazca delilec objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: uradni list).
Delilec za stroške iz drugega in tretjega odstavka tega
člena izstavi prevozniku račun, iz katerega je jasno razvidna
višina stroška cene obrazca dovolilnice in višina stroška
delitve dovolilnic. Iz računa mora biti tudi razvidna vrsta in
število plačanih dovolilnic. Prevoznik plača račun delilcu na
način, ki ga ta določi.

III. POGOJI ZA DELITEV DOVOLILNIC
6. člen
Dovolilnice lahko pridobi domači prevoznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je vpisan v evidenco prevoznikov v mednarodnem
cestnem prometu, ki jo vodi ministrstvo;
– ima licenco za mednarodni prevoz blaga v cestnem
prometu ali je priglašen za opravljanje prevozov za lastne
potrebe;
– je pri delilcu pravočasno vložil vlogo za dodelitev
dovolilnic;
– ima poravnane vse davčne obveznosti.
Domači prevoznik, ki želi biti vpisan v evidenco prevoznikov v mednarodnem cestnem prometu, poda delilcu vlogo
za vpis. Delilec v evidenco prevoznikov v mednarodnem
cestnem prometu vpiše prevoznika, ki je podal vlogo za vpis
in ima licenco za mednarodni prevoz blaga oziroma je priglašen za opravljanje prevoza za lastne potrebe.
O vpisu oziroma zavrnitvi vpisa v evidenco izda odločbo, zoper katero je v roku osem dni od prejema možna
pritožba na ministrstvo.

IV. KRITERIJI ZA DELITEV DOVOLILNIC
7. člen
Pri delitvi dovolilnic, glede na število posameznih vrst
dovolilnic pridobljenih od drugih držav, delilec upošteva naslednje kriterije:
– število motornih vozil, registriranih za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu, za katere ima
prevoznik veljavne izvode licence (kriterij skupno število motornih vozil);
– število motornih vozil, ki jih prevoznik na osnovi podatkov o uporabljenih dovolilnicah uporablja za posamezno
vrsto dovolilnice (kriterij število motornih vozil na dovolilnico);
– število in kvaliteta voznega parka (Euro 0, 1, 2, 3...;
bolj zelena in varna vozila,...), ki se točkujeta (kriterij kvaliteta voznega parka);
– število voznikov v delovnem razmerju (kriterij voznikov);
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– število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v
določenem opazovanem obdobju (kriterij vračila);
– število prevozov opravljenih z uporabo oprtnega vlaka (kriterij oprtnega vlaka);
– višina dobička iz poslovanja (kriterij dobička);
– število kršitev določil zakona (kriterij kršitev);
– število oziroma kvota posameznih vrst dovolilnic, ki jo
ima delilec na razpolago za razdelitev med prevoznike.
Pri izračunih se upoštevajo samo tovorna motorna vozila, za katera je dovolilnica v skladu z mednarodnimi pogodbami potrebna (npr. nad določeno nosilnostjo oziroma največjo dovoljeno maso).
Kriterij uporabe oprtnega vlaka se uporablja samo pri
delitvi ekoloških točk za tranzit preko Republike Avstrije in
CEMT dovolilnic z veljavnostjo v Republiki Avstriji.
Pri prevoznikih, ki opravljajo prevoze preko Republike
Avstrije na podlagi izdanega dovoljenja za izredne prevoze,
se pri delitvi ekoloških točk dodatno upošteva še število
opravljenih prevozov na podlagi izdanega dovoljenja za izredne prevoze (kriterij izrednih prevozov).
Vsi podatki, pomembni za določitev letnega plana, se
upoštevajo po njihovem stanju na dan 15. 9. v letu, v
katerem se določa plan za naslednje leto. O vseh spremembah podatkov, ki se upoštevajo pri določitvi letnih planov in
delitvi dovolilnic, morajo prevozniki takoj obvestiti delilca,
drugače se ti podatki ne morejo upoštevati pri določitvi
plana oziroma redni delitvi dovolilnic. Delilec upošteva sporočene spremembe podatkov, ki jih je prejel do 15. 9. v
tekočem letu.
V. MERILA ZA UPORABO KRITERIJEV
8. člen
Kriterij število motornih vozil predstavlja skupno število
motornih vozil, registriranih za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu, za katere ima prevoznik veljavne izvode licence. Pri tem delilec upošteva podatke, ki jih
ima v evidenci izdanih licenc.
Delilec izračuna delež, ki ga predstavlja število vozil
prevoznika glede na skupno število vozil vseh prevoznikov,
ki so zaprosili za posamezno vrsto dovolilnice tako, da število vozil prevoznika deli s skupnim številom vozil vseh prevoznikov. Ta delež se množi z faktorjem-utežjo, določenim za
kriterij.
Pri posameznem prevozniku se pri izračunu deleža za
izdelavo čakalne liste za pridobitev CEMT dovolilnic upošteva tudi že dodeljene CEMT dovolilnice, in sicer tako, da se
od skupnega števila vozil prevoznika odšteje za vsako dodeljeno CEMT dovolilnico določeno število vozil, ki je pogoj,
da prevoznik sploh lahko kandidira za pridobitev CEMT dovolilnice. Za CEMT dovolilnice, ki jih prevoznik že ima v
planu za leto, v katerem se vlaga vloga za nov plan, se vozila
odštejejo takoj pri določanju plana za naslednje leto. Za
novo dodeljene CEMT dovolilnice pa se odštevajo vozila v
skladu z 49. členom tega pravilnika. Če se prevozniku z
novim planom za naslednje leto CEMT dovolilnica odvzame,
se mu odšteto število vozil prišteje nazaj.
9. člen
Kriterij število motornih vozil na dovolilnico predstavlja
število motornih vozil, ki so se od skupnega števila prevoznikovih vozil, uporabljala za prevoze s posamezno vrsto dovolilnic v preteklem obdobju oktober-oktober.
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Podatke o motornih vozilih iz prejšnjega odstavka tega
člena delilec pridobi iz baze porabljenih dovolilnic, ki jo vodi
za svoje člane.
Delilec izračuna delež, ki ga predstavlja število vozil
prevoznika, ki jih je uporabljal za posamezno vrsto dovolilnice, glede na skupno število vozil vseh prevoznikov, ki so
zaprosili za posamezno vrsto dovolilnic tako, da število vozil,
ki jih je prevoznik uporabljal za to vrsto dovolilnice, deli s
skupnim številom vozil vseh prevoznikov. Ta delež se množi
s faktorjem-utežjo, določenim za kriterij.
10. člen
Kriterij kvalitete voznega parka. Vsakemu motornemu
vozilu, ki ga delilec upošteva pri delitvi, se določi koeficient
kvalitete vozila na podlagi podatka o emisiji NOx.
Koeficient kvalitete vozila je obratno sorazmeren vrednosti NOx (1/vrednost NOx).
Vrednost NOx je razvidna iz certifikata proizvajalca oziroma COP dokumenta. Delilec pridobi podatke od prevoznikov, ki so te podatke dolžni delilcu sporočiti skupaj z vlogo
za določitev letnega plana delitve dovolilnic. Delilec te podatke nato primerja s podatki v svojih evidencah. V primeru
dvoma v resničnost podatkov oziroma razlikovanja podatkov
v evidenci s podatki prevoznika lahko delilec od prevoznika
zahteva, da mu mora na vpogled dostaviti izvirnike dokumentov, ki dokazujejo kvaliteto vozila oziroma motorja.
Za vozila, ki nimajo certifikata proizvajalca ali delilec
nima podatka o vrednosti iz COP dokumenta, se vzame
vrednost NOx v višini 14.4 oziroma je koeficient kvalitete
vozila 0.06944.
Koeficienti kvalitete vozila se seštejejo in delijo s številom vozil prevoznika, ki ga delilec ugotovi na podlagi 8. ali 9.
člena tega pravilnika. Rezultat predstavlja kriterij kvalitete
voznega parka.
Delilec izračuna delež, ki ga predstavlja koeficient kvalitete voznega parka prevoznika, glede na vsoto koeficientov
kvalitete voznega parka vseh prevoznikov tako, da koeficient
kvalitete voznega parka prevoznika deli z vsoto koeficientov
kvalitete voznega parka vseh prevoznikov ali z vsoto koeficientov kvalitete voznega parka vseh prevoznikov, ki so zaprosili za določitev plana za posamezno vrsto dovolilnice. Ta
delež se množi s faktorjem-utežjo, določenim za kriterij.
11. člen
Kriterij voznikov predstavlja število voznikov v delovnem razmerju.
Upošteva se število zaposlenih voznikov pri prevozniku, ki jih ima, na podlagi vloge prevoznika, delilec v svoji
evidenci.
Delilec izračuna kriterij voznikov glede na skupno število motornih vozil tako, da vsoto voznikov deli s številom vseh
vozil prevoznika, za katere ima izdane izvode licence.
Delilec izračuna delež, ki ga predstavlja kriterij voznikov glede na vsoto kriterijev voznikov vseh prevoznikov tako,
da kriterij voznikov prevoznika deli z vsoto kriterijev voznikov
vseh prevoznikov. Ta delež se množi z faktorjem-utežjo,
določenim za kriterij.
12. člen
Kriterij pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic predstavlja število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v
določenem opazovanem obdobju.
Delilec mesečno spremlja število dovolilnic, ki jih je
prevoznik vrnil in pravilno uporabil.
Delilec izračuna delež, ki ga predstavlja število vrnjenih
dovolilnic prevoznika, glede na skupno število vrnjenih do-
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volilnic vseh prevoznikov, ki so zaprosili za posamezno vrsto
dovolilnice tako, da število vrnjenih dovolilnic prevoznika
deli s skupnim številom vrnjenih dovolilnic vseh prevoznikov.
Ta delež se množi z faktorjem-utežjo, določenim za kriterij.
Tako pridobljen koeficient se uporablja pri določitvi
letnih planov delitve dovolilnic, delitvi nerazdeljenih dovolilnic in pri delitvi CEMT dovolilnic. Pri rednih delitvah po
delilnih obdobjih se upošteva število pravilno uporabljenih in
vrnjenih dovolilnic za posameznega prevoznika ne glede na
število vrnjenih dovolilnic vseh prevoznikov.
13. člen
Kriterij oprtnega vlaka predstavlja število prevozov z
uporabo oprtnih vlakov na motorno vozilo in se uporablja pri
delitvi ekoloških točk in CEMT dovolilnic z veljavnostjo v
Republiki Avstriji.
Delilec spremlja mesečno število prevozov z uporabo
oprtnega vlaka za posameznega prevoznika. Podatke o
opravljenih prevozih z oprtnim vlakom pridobi direkcija s
strani organizatorjev-operaterjev prevozov z oprtnim vlakom
in jih mesečno posreduje delilcema.
Delilec izračuna koeficient uporabe oprtnega vlaka tako, da število prevozov, ki jih je prevoznik opravil z oprtnim
vlakom, deli s številom motornih vozil prevoznika, s katerimi
je uporabljal ekološke točke.
Delilec izračuna delež, ki ga predstavlja koeficient uporabe oprtnega vlaka prevoznika, glede na vsoto koeficientov
uporabe oprtnega vlaka vseh prevoznikov, ki so uporabljali
ekološke točke tako, da koeficient prevoznika deli z vsoto
koeficientov vseh prevoznikov. Ta delež se množi s faktorjem-utežjo, določenim za kriterij.
14. člen
Kriterij dobička iz poslovanja predstavlja višino dobička
iz poslovanja na motorno vozilo, ki je naveden v bilanci
uspeha prevoznika.
Podatke o višini dobička ali izgube iz poslovanja dostavijo prevozniki delilcu takoj, ko te podatke posredujejo pristojni organizaciji pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje
podatkov. Podatek dostavijo na obrazcu, ki je določen za
podajanje poslovnih poročil, delilec pa lahko določi drugačen način sporočanja teh podatkov (npr. preko spletnih
strani oziroma e-pošte). Delilec iz bilance uspeha za preteklo obračunsko leto upošteva podatek o višini dobička ali
izgube iz poslovanja in vodi evidenco višine dobička iz poslovanja za posameznega prevoznika. Višina izgube se pojavlja z negativno vrednostjo.
Delilec na osnovi podatkov izračuna koeficient dobička
tako, da višino dobička ali izgube deli s številom vseh motornih vozil, za katere ima prevoznik izdane izvode licence.
Delilec ugotovi minimalni kriterij dobička med vsemi
prevozniki, ki so zaprosili za posamezno vrsto dovolilnice.
Absolutna vrednost minimalnega kriterija dobička se prišteje
vsem kriterijem in dobimo korigiran kriterij dobička. Izračuna
se vsota korigiranih kriterijev dobička in nato delilec izračuna delež, ki ga predstavlja korigiran kriterij dobička prevoznika glede na vsoto korigiranih kriterijev dobička vseh prevoznikov, ki so zaprosili za posamezno vrsto dovolilnice. Ta
delež se množi s faktorjem-utežjo, določenim za kriterij.
15. člen
Kriterij kršitev predstavlja število kršitev določil zakona
na vozilo, v obdobju od 1. 10. preteklega leta do 30. 9.
tekočega leta.
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Delilec vodi za vsakega prevoznika število kršitev določil zakona. Podatke o kršitvah delilec prejema s strani nadzornih organov, direkcije in ministrstva.
Delilec število kršitev deli s številom motornih vozil
prevoznika iz 8. člena tega pravilnika in ugotovi kriterij kršitev za prevoznika.
Delilec izračuna delež, ki ga predstavlja kriterij kršitev
prevoznika, glede na vsoto kriterijev kršitev vseh prevoznikov, ki so zaprosili za posamezno vrsto dovolilnice. Ta delež
se množi s faktorjem-utežjo, določenim za kriterij.
16. člen
Kriterij izrednih prevozov predstavlja število opravljenih
prevozov, za katere je prevoznik uporabil ekološke točke,
pri tem pa je zaradi izrednih dimenzij in teže tovora oziroma
vozila potreboval dovoljenje za izredni prevoz in ni mogel
uporabiti oprtnega vlaka. Tako opravljeni izredni prevozi se
upoštevajo kot olajšava pri odbitku dodeljenih ekoloških
točk zaradi neuporabe oprtnega vlaka. Upoštevajo se izredni prevozi, ki so v predpisih, ki urejajo izredne prevoze
določeni kot izredni prevozi, za katere mora prevoznik imeti
izdano dovoljenje za izredni prevoz, ki ga izda za to pristojni
organ.
Prevoznik do 10. v tekočem mesecu dostavi delilcu
podatke o številu opravljenih prevozov, za katere je prevoznik v preteklem mesecu uporabil ekološke točke in ni mogel
uporabiti oprtnega vlaka. Podatke o številu opravljenih prevozov prevoznik dostavi v poročilu o opravljenih izrednih
prevozih na obrazcu, ki je kot priloga I sestavni del tega
pravilnika.
Prevoznik mora poročilu obvezno priložiti tudi kopijo
dovoljenja za opravljene izredne prevoze. Prevozov, za katere prevoznik ne priloži kopije dovoljenja za izredne prevoze,
delilec ne upošteva kot opravljene.
Opravljeni izredni prevoz, zaradi katerega je moral prevoznik uporabiti tudi elektronske točke, delilec upošteva kot
opravljen prevoz z oprtnim vlakom in prevozniku tudi šteje,
da je pridobil za ta prevoz nagradne ekološke točke. Te
podatke nato upošteva pri delitvi ekoloških točk in prevozniku te prevoze upošteva kot bonus pri izračunu odbitka ekoloških točk zaradi neuporabe oprtnega vlaka oziroma mu za
sorazmerni delež zmanjša odbitek ekoloških točk zaradi neuporabe vlaka.
17. člen
Ekološke točke za tranzit preko Republike Avstrije lahko porabijo prevozniki samo z vozili, ki v letu 2002 ne
porabijo več kot 9 ekoloških točk in v letu 2003 ne porabijo
več kot 8 ekoloških točk. Vozila, ki porabijo več kot 9
ekoloških točk, se 31. 12. 2002 izbrišejo iz elektronskega
sistema ekoloških točk. Vozila, ki porabijo več kot 8 ekoloških točk, se 31. 12. 2003 izbrišejo iz elektronskega sistema ekoloških točk. Delilec o izbrisu vozila iz elektronskega
sistema obvesti prevoznika 15 dni pred izbrisom. Vozila, ki
po izbrisu iz elektronskega sistema ekoloških točk želijo
opraviti prevoz preko ozemlja Republike Avstrije, lahko to
opravijo z uporabo oprtnega vlaka ali z uporabo nagradnih
ekoloških točk, ki jih je prevoznik pridobil na osnovi uporabe
oprtnega vlaka.
Število ekoloških točk, ki jih bo Republika Slovenija
dobila od Evropske skupnosti v naslednjih letih, je razvidno
iz Tabele I. Ekološke točke se prevoznikom dodelijo v elektronski obliki (polnjenje elektronskega števca).
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Tabela I.
Leto
2001
2002
2003

Letna kvota
352 498
325 606
290 720

Skupno število nagradnih ekoloških točk je omejeno
na 22.6% od skupnega števila ekoloških točk za posamezno leto. Prevozniki lahko letno opravijo 23.000 voženj z
oprtnim vlakom, za katere pridobijo nagradne ekološke točke. V primeru, da je letno opravljeno več kot 23.000 voženj
z oprtnim vlakom, pridobijo prevozniki nagradne bilateralne
dovolilnice za Republiko Avstrijo v razmerju: za opravljene
štiri vožnje z oprtnim vlakom pridobi prevoznik eno nagradno bilateralno dovolilnico.
Prevoznik, ki opravi en tranzit preko Republike Avstrije
z oprtnim vlakom, pridobi nagradne ekološke točke iz Tabele II. Nagradne ekološke točke se dodelijo v papirni obliki.
Prevoznik prejme nagradne ekološke točke v tekočem mesecu za uporabo oprtnega vlaka v predpreteklem mesecu.
Tabela II.
Leto

2001
2002
2003

Razpoložljivo število Število nagradnih ekoloških točk,
nagradnih ekoloških
ki jih prevoznik pridobi za eno
točk
vožnjo z oprtnim vlakom

79 695
73 615
65 728

3.46
3.19
2.85

VI. RAZDELITEV RAZPOLOŽLJIVIH KVOT DOVOLILNIC
DELILCEMA
18. člen
Postopek določitve kvot dovolilnic delilcema morata
delilca začeti izvajati prvi delovni dan v mesecu oktobru.
Za posameznega prevoznika in za vse prevoznike skupno delilec ugotovi naslednje podatke:
– število prejetih dovolilnic za delilno obdobje od 1. 10.
preteklega leta in do 30. 9. tekočega leta;
– število vrnjenih uporabljenih dovolilnic v obdobju od
1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta;
– število pravilno uporabljenih dovolilnic v obdobju od
1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta.
Podatke delilec že tekom leta vodi v elektronski obliki
in jih posreduje direkciji.
Na osnovi podatkov iz prejšnjega odstavka za posamezno vrsto dovolilnice delilec ugotovi:
– skupno število prejetih dovolilnic. Delilec zbere podatke za vsako delilno obdobje posebej in skupno za vsa
štiri delilna obdobja;
– skupno število vrnjenih uporabljenih dovolilnic v obdobju od 1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta;
– skupno število neporabljenih dovolilnic (razlika med
prejetimi dovolilnicami in vrnjenimi uporabljenimi dovolilnicami);
– skupno število pravilno uporabljenih dovolilnic za opazovano obdobje od 1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta.
O ugotovitvah in podatkih iz tega člena delilec vodi
zapisnik, ki ga, skupaj s podatki, v elektronski obliki posreduje direkciji do 5. 10. tekočega leta.
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Ministrstvo posreduje direkciji do 5. 10. tekočega leta
podatke o dogovorjenih kvotah dovolilnic za naslednje leto.
Direkcija na osnovi prejetih zapisnikov obeh delilcev in
podatkov ministrstva ugotovi:
– skupno število prejetih dovolilnic;
– skupno število vrnjenih uporabljenih dovolilnic;
– skupno število neporabljenih dovolilnic;
– skupno število pravilno uporabljenih dovolilnic;
– razpoložljivo kvoto;
– delež (v odstotkih) vrnjenih uporabljenih dovolilnic
glede na razpoložljivo kvoto;
– kritične dovolilnice; kritične dovolilnice so tiste dovolilnice, ki presegajo 90% delež vrnjenih uporabljenih dovolilnic glede na razpoložljivo kvoto;
– delež (v odstotkih) neuporabljenih dovolilnic glede na
kvoto;
– delež (v odstotkih) pravilno uporabljenih dovolilnic
glede na kvoto;
– število dovolilnic, ki glede na razpoložljivo kvoto pripadajo posamezni zbornici glede na delež uporabljenih dovolilnic;
– skupno število kritičnih dovolilnic, ki je na razpolago
novim prevoznikom v višini 40% neporabljenih dovolilnic;
– število kritičnih dovolilnic za nove prevoznike, ki so
na razpolago posameznemu delilcu glede na delež uporabljenih dovolilnic;
– skupno število nerazdeljenih dovolilnic in delež za
posameznega delilca, ki bo na razpolago prevoznikom v
skladu z 72. členom zakona. Število se ugotovi na osnovi
skupnega števila pravilno uporabljenih dovolilnic, ki se mu
doda kvoto, ki je določena za nove prevoznike, in vsoto
odšteje od celotne razpoložljive kvote za naslednje leto;
– skupno število dovolilnic, ki bo na razpolago za določitev letnega plana, in delež za posameznega delilca.
Pri izračunih je potrebno enkratno dodatno izmenjane
ali prejete kvote dovolilnic od drugih držav (ki ne predstavljajo redne kvote letno izmenjanih dovolilnic) odšteti od števila
izdanih dovolilnic. V primeru, da je število uporabljenih vrnjenih dovolilnic večje od razpoložljivega števila dovolilnic, se
določi tudi koeficient odstotnega zmanjšanja kvote, namenjene delilcu. Za ta koeficient delilec sorazmerno zmanjša
dodeljene dovolilnice vsem prevoznikom. V primeru, da pri
posamezni državi pride do medsebojne zamenjave kontingentov dovolilnic, je potrebno opraviti prerazporeditev za
celotni kontingent države. Direkcija do 10. 10. tekočega
leta posreduje ugotovljene podatke delilcu in ministrstvu.
Ministrstvo na osnovi prejetih podatkov objavi seznam
kritičnih dovolilnic za naslednje leto v uradnem listu.

VII. POSTOPEK DOLOČITVE LETNEGA PLANA
PREVOZNIKOM
19. člen
Plan delitve kritičnih in nekritičnih dovolilnic se obstoječim prevoznikom določi glede na število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v obdobju od 1. 10. preteklega leta
do 30. 9. tekočega leta. Kot osnovo delilec vzame število
pravilno uporabljenih dovolilnic v tem obdobju in toliko dovolilnic mora prevozniku določiti v plan za naslednje leto. V
primeru, da je prevoznik v vlogi navedel, da želi prejeti
manjše število dovolilnic, kot mu pripada glede na pravilno
uporabo, se to upošteva. Število dodeljenih dovolilnic v letni
plan pa delilec lahko zmanjša v primeru manjše kvote dovolilnic za razdelitev. Delilec mora ugotoviti odstotek zmanjša-
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nja kvote dovolilnic za razdelitev glede na število dovolilnic,
ki bi jih moral določiti v plane prevoznikom (pravilno uporabljene dovolilnice). Nato vsem prevoznikom enako oziroma
za enak odstotek zmanjša dodelitev dovolilnic v letni plan.
Vsako tako zmanjšanje mora delilec v odločbi o določitvi
letnega plana obrazložiti.
Delilec nato ugotovi skupno število kritičnih in nekritičnih dovolilnic, ki so dodeljene v plane obstoječih prevoznikov po navedenem postopku. Pri tem kot razdeljene dovolilnice upošteva tudi dovolilnice, ki prevoznikom pripadajo iz
še neizvršenih odločb drugostopenjskega organa. Delilec
vsem prevoznikom, ki jim je pritožbeni organ z odločbo
priznal višje število dodeljenih dovolilnic kot organ prve stopnje, v plane obvezno dodeli premalo dodeljene dovolilnice.
Ko delilec dodeli kritične in nekritične dovolilnice v
letne plane obstoječih prevoznikov, v skladu s prejšnjimi
odstavki, razliko med razpoložljivo kvoto nekritičnih dovolilnic in kvoto razdeljenih nekritičnih dovolilnic, določenih v
letnih planih obstoječih prevoznikov (višek dovolilnic), delilec dodeli v letne plane obstoječim in novim prevoznikom
glede na njihove vloge v skladu s kriteriji in merili določenimi
s tem pravilnikom. Pri višku nekritičnih dovolilnic na celotni
kvoti v enakem obsegu kandidirajo obstoječi in novi prevozniki. Pri izračunu delilec upošteva naslednje uteži za posamezne kriterije:
Kriterij
Skupno število motornih vozil
Kvaliteta voznega parka
Voznikov
Uporaba oprtnega vlaka
Dobiček ali izguba iz poslovanja
Kršitve zakona

Utež
0.35
0.20
0.35
0
0.05
0.05

Glede na dobljene izračune vrednosti posameznih kriterijev za prevoznike delilec naredi seznam prevoznikov glede na skupni koeficient posameznega prevoznika. Na vrhu
seznama so prevozniki z najvišjim koeficientom, na koncu
pa prevozniki z najmanjšim koeficientom.
Pri izvedbi izračuna delitve nekritičnih dovolilnic se postavi omejitev dodelitve v letni plan maksimalno 4 dovolilnice
na motorno vozilo oziroma maksimalno 40 dovolilnic na
prevoznika. Kolikor število razpoložljivih dovolilnic ne zadostuje za vse prevoznike, ki so vložili vloge za dodelitev posamezne vrste dovolilnic, lahko delilec najprej postopno zmanjšuje maksimalno število dodeljenih dovolilnic na prevoznika, nato pa lahko postopno zmanjšuje maksimalno število
dovolilnic na motorno vozilo. Minimalni pogoj, ki ga mora
delilec upoštevati je, da razpoložljivo kvoto dovolilnic razdeli
upravičencem po vrstnem redu na seznamu tako, da začne
prevoznikom dodeljevati po 1 dovolilnico in sicer po vrstnem
redu od vrha proti koncu seznama. Ko vsem prevoznikom
na seznamu dodeli po eno dovolilnico, preostanek dovolilnic deli med prevoznike na enak način, dokler ne razdeli
vseh dovolilnic, ki jih ima na razpolago.
Delilec 60% razlike med razpoložljivo kvoto kritičnih
dovolilnic, in kvoto razdeljenih kritičnih dovolilnic, določenih
v letnih planih obstoječih prevoznikov, prenese v kvoto nerazdeljenih dovolilnic, ki bo prevoznikom, ki imajo določen
plan dodelitve kritičnih dovolilnic, na razpolago glede na
pogoje, merila in kriterije določene v 72. členu zakona in
razdeljena v skladu z določili 29. člena tega pravilnika. 40%
te razlike pa delilec nameni za določitev v letne plane novih
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prevoznikov in jih dodeli v letne plane novih prevoznikov,
upoštevajoč kriterije v tabeli tretjega odstavka tega člena. Pri
tem smiselno uporabi tudi določila četrtega in petega odstavka tega člena.
Status novega prevoznika se ugotavlja za vsako vrsto
dovolilnice posebej. Za novega prevoznika se za posamezno vrsto dovolilnice šteje prevoznik, ki še ne prejema posamezne vrste dovolilnic in izpolnjuje pogoje iz 67. člena
zakona (licenca, vpis v evidenco, vloga, poravnane davčne
obveznosti).
20. člen
Prevozniku, ki se mu na novo dodeli CEMT dovolilnica,
se že v planu odšteje določeno število dovolilnic v skladu s
50. členom tega pravilnika.
Prevozniku, ki mu je bila odvzeta CEMT dovolilnica v
skladu s 77. členom zakona, se takoj po odvzemu v letnemu
planu delitve prišteje število dovolilnic, ki so mu bile odvzete
zaradi dodelitve CEMT dovolilnice, razen ekoloških točk, ki
se prištejejo v višini, kot jo določa ta pravilnik v 50. členu. V
primeru odvzema CEMT dovolilnice zaradi kršitve določil
mednarodnih pogodb in kršitve določil navodil o uporabi
večstranskega kontingenta CEMT v skladu z drugo in tretjo
alineo prvega odstavka 77. člena zakona, se prevozniku, ki
mu je bila odvzeta CEMT dovolilnica, v plan vrne 50% odštetih dovolilnic.
Če se prevozniku CEMT dovolilnica odvzame med delilnim letom, se mu za tekoče delilno leto v delilnih obdobjih
dodeli število dovolilnic, ki bi mu pripadalo na delilno obdobje, in ne celotne letne pripadajoče kvote dovolilnic.
VIII. POSTOPEK REDNE DELITVE DOVOLILNIC
21. člen
Delilec opravi delitev dovolilnic v rednih delitvah dovolilnic v štirih delilnih obdobjih (četrtletjih). Prvo delilno obdobje zajema mesece: januar, februar, marec. Drugo delilno obdobje zajema mesece: april, maj, junij. Tretje delilno
obdobje zajema mesece: julij, avgust, september. Četrto
delilno obdobje zajema mesece: oktober, november, december. Redno delitev dovolilnic za naslednje obdobje mora delilec pričeti izvajati zadnji teden v tekočem obdobju.
Delilec prevoznikom razdeli določen letni plan na štiri
delilna obdobja in tako dobi obdobni plan delitve dovolilnic.
Prevozniki, ki imajo sezonski značaj prevozov, lahko
delilcu do 15. 9. v tekočem letu podajo vlogo za določitev
sezonskega obdobnega plana. V vlogi prevoznik navede,
kako naj se določeni letni plan razdeli na obdobne plane
delitve dovolilnic. Delilec o določitvi sezonskega plana odloči v odločbi za določitev letnega plana.
Delilec organizira fizično razdelitev dovolilnic na način,
ki je za njega najprimernejši in najučinkovitejši. Prevoznika z
dopisom obvesti, na kakšen način, kje in kdaj bo lahko
prejel dodeljene dovolilnice.
Prevozniku, ki v roku 15 dni po opravljeni redni delitvi
ne prevzame dovolilnic, se dovolilnic za tekoče delilno obdobje ne izroči. Te dovolilnice se uvrstijo v kvoto nerazdeljenih dovolilnic, iz katere pa lahko tudi ta prevoznik pridobi
dovolilnice v skladu z določili tega pravilnika, ki urejajo postopek delitve iz nerazdeljene kvote.
Če prevoznik v dveh zaporednih delilnih obdobjih ni
prevzel dodeljenih dovolilnic, se šteje, da dovolilnic ne potrebuje več in tako tudi nima več določenega letnega plana
delitve teh dovolilnic. Delilec mu z odločbo ustavi delitev
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neprevzetih vrst dovolilnic in ugotovi, da prevoznik nima več
določenega plana teh dovolilnic. Če prevoznik ponovno zahteva dodelitev dovolilnic, se šteje za novega prevoznika in
mora podati vlogo za določitev letnega plana v skladu s
70. členom zakona.
Prevozniku, ki mu je bila izrečena kazen prepovedi
opravljanja prevozov v tuji državi, delilec že dodeljene dovolilnice za tujo državo odvzame za enako obdobje, kakor je
bila izrečena prepoved. Delilec prevozniku odvzame dodeljene dovolilnice tudi v primeru, če s strani pristojnih organov
druge države prejme obvestilo, da je prevoznik pri opravljanju prevozov na njenem ozemlju kršil določila mednarodne
pogodbe o uporabi dovolilnic. Pri tem mu odvzame dovolilnice za državo, katere dovolilnico je ob kršitvi uporabljal.
Če je prevoznik prvič v zadnjih dveh letih, šteto od
prejema obvestila tuje države o storjeni kršitvi, kršil določila
o uporabi dovolilnic, mu delilec za dve delilni obdobji odvzame 20% dovolilnic, ki bi jih moral prejeti v naslednjih dveh
delilnih obdobjih, šteto od izdaje odločbe o odvzemu dovolilnic.
Če je prevoznik v teh zadnjih dveh letih dvakrat kršil
določila o uporabi dovolilnic, mu delilec za dve delilni obdobji odvzame 60% dovolilnic, ki bi jih moral prejeti v naslednjih dveh delilnih obdobjih, šteto od izdaje odločbe o
odvzemu dovolilnic.
Če je prevoznik v teh zadnjih dveh letih več kot dvakrat
kršil določila o uporabi dovolilnic, mu delilec za tri delilna
obdobja odvzame vse dovolilnice, ki bi jih moral prejeti v
naslednjih treh delilnih obdobjih, šteto od izdaje odločbe o
odvzemu dovolilnic.
V času odvzema dovolilnic, v skladu s prejšnjim odstavkom, prevoznik tudi nima pravice pridobiti dovolilnic iz kvote
nerazdeljenih dovolilnic.
22. člen
Delitve dovolilnic, ki se izvajajo v tednu dni pred redno
delitvijo, ne vplivajo na podatke, ki jih delilec upošteva pri
izvajanju rednih delitev dovolilnic (število vrnjenih dovolilnic).
Pred izdajo odločbe o dodelitvi dovolilnic za redno
delilno obdobje delilec za posameznega prevoznika ugotovi
naslednje podatke:
– obdobni plan;
– število prejetih dovolilnic v preteklem delilnem obdobju;
– število vrnjenih dovolilnic v preteklem delilnem obdobju;
– število prejetih dovolilnic iz vseh predpreteklih delilnih obdobij;
– število vrnjenih dovolilnic iz vseh predpreteklih delilnih obdobij.
V odločbi o dodelitvi dovolilnic za redno delilno obdobje mora delilec navesti, katerega dne (datum) je opravljal
izračun redne delitve dovolilnic oziroma do katerega dne je
upošteval podatke o uporabljenih in vrnjenih dovolilnicah, ki
so potrebni za izračun redne delitve. Rok, v katerem podatkov ni več upošteval oziroma ko je izvajal izračun redne
delitve, ne sme biti daljši kot pet dni pred datumom izdaje
odločbe.
23. člen
Delilec v tekočem delilnem obdobju dodeli prevozniku
vse dovolilnice, določene z obdobnim planom pridobivanja
dovolilnic, če je do dneva izračuna delitve delilcu vrnil:
– 60% dovolilnic, ki jih je prejel v preteklem delilnem
obdobju in
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– 100% dovolilnic, ki jih je prejel v vseh predpreteklih
delilnih obdobij.
Prevoznik, ki je vrnil vsaj 40% dovolilnic, ki jih je prejel v
preteklem delilnem obdobju, in
– 100% dovolilnic, ki jih je prejel v vseh predpreteklih
delilnih obdobij, lahko pridobi dovolilnice v tekočem delilnem obdobju, vendar se mu število dodeljenih dovolilnic
zmanjša sorazmerno z odstotkom vrnjenih dovolilnic. Na tak
način mu delilec lahko zmanjša do 20% dodeljenih dovolilnic (razlika med 40% in 60%).
Prevoznik, ki ni vrnil vsaj 40% dovolilnic, ki jih je prejel v
preteklem delilnem obdobju, in
100% dovolilnic, ki jih je prejel v vseh predpreteklih
delilnih obdobij, v tekočem delilnem obdobju ne more pridobiti dovolilnic, določenih z obdobnim planom za tekoče
delilno obdobje.
Delilec prevoznike z odločbo o določitvi letnega plana
obvesti, katere dneve bo začel izvajati redne delitve oziroma
izračune te delitve. Prevozniki morajo delilcu najkasneje pet
dni pred začetkom izračuna delitve vrniti porabljene ali neporabljene dovolilnice, če želijo, da jih delilec pri delitvi
upošteva kot vrnjene oziroma uporabljene. Pri izračunu redne delitve se upoštevajo samo dovolilnice, ki jih je prevoznik vrnil delilcu do datuma začetka izračuna redne delitve v
skladu z zadnjim odstavkom prejšnjega člena.
Delilec odstotek pravilno uporabljenih dovolilnic izračunava glede na skupno število prejetih dovolilnic v preteklih obdobjih tako, da število vrnjenih dovolilnic najprej upošteva kot vračilo dovolilnic za vsa predpretekla delilna obdobja, preostanek vrnjenih dovolilnic pa upošteva kot vračilo
dovolilnic za preteklo delilno obdobje.
24. člen
Po opravljeni redni delitvi delilec skupno za vse prevoznike zapisniško ugotovi:
– skupni obdobni plan;
– odbitke dovolilnic zaradi nevračil;
– odbitke zaradi nepravilne uporabe;
– število dovolilnic, ki se razdeli prevoznikom;
– število nerazdeljenih dovolilnic;
– skupno število vrnjenih dovolilnic za tekoče leto.
Zapisnik o ugotovitvah posreduje delilec direkciji v osmih dneh po opravljeni redni delitvi.
Direkcija na osnovi prejetih podatkov ugotovi za posameznega delilca razpoložljivo število nerazdeljenih dovolilnic, ki je na razpolago po opravljeni redni delitvi. Po opravljeni četrti redni delitvi in na osnovi vrnjenih dovolilnic pri
posameznem delilcu izračuna delež nerazdeljenih dovolilnic
za posameznega delilca.
Direkcija o deležu nerazdeljenih dovolilnic za posameznega delilca, po opravljeni četrti redni delitvi, obvesti
posameznega delilca v osmih dneh po prejemu zapisnika
delilcev iz prvega odstavka tega člena.
Direkcija pri nekritičnih dovolilnicah sproti ugotavlja razpoložljivo kvoto dovolilnic do konca tekočega leta in to primerja z že vrnjenimi dovolilnicami v tekočem letu. Če iz trenda
vrnjenih dovolilnic po tretji redni delitvi ugotovi, da bo porabljenih več kot 90% celotne kvote dovolilnic in po četrti redni
delitvi več kot 95%, o tem obvesti delilca in ministrstvo.
Glede na dobljene podatke ministrstvo določi kritične
dovolilnice in njihov seznam objavi v uradnem listu. Delilca
takoj po določitvi posamezne vrste dovolilnic za kritične,
pričneta izvajati za to dovolilnico postopke, ki so določeni za
delitev kritičnih dovolilnic.
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IX. POSTOPEK REDNE DELITVE EKOLOŠKIH TOČK
25. člen
Delilec opravi redno delitev ekoloških točk v rednih
delitvah dovolilnic, določenih s tem pravilnikom.
26. člen
Delitve ekoloških točk, ki se izvajajo v tednu dni pred
redno delitvijo, ne vplivajo na podatke, ki jih delilec upošteva
pri izvajanju rednih delitev dovolilnic (število uporabljenih
točk oziroma število točk na elektronskem računu).
Delilec za posameznega prevoznika ugotovi naslednje:
– obdobni plan;
– število ekoloških točk, ki jih je prevoznik prejel pri
zadnji redni delitvi – prejete ekološke točke;
– število ekoloških točk, ki jih je prevoznik prejel kot
avans iz naslednjih delilnih obdobij, razvidno po obdobjih –
avans;
– število ekoloških točk, ki jih ima prevoznik na računu
– neuporabljene ekološke točke;
– število uporabljenih ekoloških točk, ki jih je prevoznik
porabil od 1. 1. tekočega leta;
– število ekoloških točk, ki jih je prevoznik v preteklih
treh mesecih porabil z motornimi vozili, za katere nima izvoda licence – nepravilno uporabljene ekološke točke;
– število vozil, ki jih je prevoznik uporabil za uporabo
ekoloških točk, upoštevajoč tudi porabo nagradnih ekoloških točk v preteklem mesecu.
27. člen
Delilec pri prevoznikih izvede delitev ekoloških točk
tako, da:
– prevozniku, ki ima v času izvajanja redne delitve na
računu več kot 17% ekoloških točk, ki jih je pridobil z zadnjo
redno delitvijo, višek ekoloških točk nad tem odstotkom
odšteje;
– prevozniku odšteje število nepravilno uporabljenih
ekoloških točk;
– prevozniku dodeli tako dobljeno število pripadajočih
ekoloških točk.
Prevoznikom, ki imajo v času izvajanja redne delitve na
računu več kot 60% ekoloških točk, pridobljenih na zadnji
redni delitvi, se delitev ne izvede. Višek ekoloških točk nad
60%, ki jih ima prevoznik na računu, se uvrsti med nerazdeljene ekološke točke.
28. člen
Po opravljeni redni delitvi delilec zapisniško ugotovi:
– vsoto obdobnih planov ekoloških točk;
– skupno število ekoloških točk, ki je bilo nakazano na
račun delilca na osnovi prvega odstavka 27. člena tega
pravilnika;
– skupno število uporabljenih ekoloških točk;
– skupno število pravilno uporabljenih ekoloških točk;
– skupno število odštetih ekoloških točk na osnovi 17%;
– skupno število nepravilno uporabljenih ekoloških točk;
– število ekoloških točk, ki bi bile glede na kvoto dodeljene v redni delitvi;
– skupno število dodeljenih ekoloških točk;
– število ekoloških točk, ki so ostale iz dosedanjih
postopkov delitve nerazdeljenih ekoloških točk.
Delilec zapisnik posreduje direkciji v osmih dneh po
opravljeni redni delitvi.
Direkcija na osnovi prejetih podatkov ugotovi skupno
število nerazdeljenih ekoloških točk, ki je na razpolago po
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opravljeni redni delitvi. Po opravljeni četrti redni delitvi in na
osnovi porabljenih ekoloških točk pri posameznem delilcu in
na osnovi števila dodatnih prevozov izračuna delež nerazdeljenih ekoloških točk za posameznega delilca.
Po opravljeni četrti redni delitvi direkcija v roku osem
dni od prejema zapisnika iz prvega odstavka tega člena o
pripadajočem deležu nerazdeljenih ekoloških točk obvesti
oba delilca.
X. POSTOPEK DELITVE NERAZDELJENIH DOVOLILNIC
29. člen
Po opravljeni redni delitvi dovolilnic delilec prične izvajati postopke za delitev nerazdeljenih dovolilnic.
Dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic lahko v
tekočem delilnem obdobju prejmejo samo prevozniki, ki v
preteklem delilnem obdobju niso imeli nepravilno porabljenih dovolilnic.
Dovolilnice dodeljene iz kvote nerazdeljenih dovolilnic
se štejejo za dodeljene dovolilnice in jih delilec sešteje
skupaj z dovolilnicami dodeljenimi ob rednih delitvah in celotno število upošteva pri preverjanju uporabe in vračila dovolilnic.
XI. POSTOPEK DELITVE NERAZDELJENIH NEKRITIČNIH
DOVOLILNIC
30. člen
Nekritične dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic
se delijo vsem prevoznikom glede na njihove vloge vsak
delovni dan.
31. člen
Pri prevozniku, ki je že prejemal nekritične dovolilnice,
delilec ugotovi:
– število prejetih dovolilnic v zadnji delitvi;
– število pravilno uporabljenih dovolilnic iz zadnje delitve;
– število prejetih dovolilnic v vseh predpreteklih delitvah;
– število pravilno uporabljenih dovolilnic iz vseh predpreteklih delitev.
Delilec dodeli prevozniku dovolilnice, če je vrnil uporabljenih:
– 60% dovolilnic, ki jih je prejel v zadnji delitvi in
– 100% dovolilnic, ki jih je prejel v vseh predpreteklih
delitvah.
Delilec lahko dodeli prevozniku za vsako motorno vozilo eno dovolilnico, vendar ne več kot 20 dovolilnic naenkrat.
Po tej dodelitvi dovolilnic delilec pri prevozniku spremlja
uporabo teh dovolilnic in mu nove dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dodeli šele, ko je uporabil in vrnil toliko dodeljenih
dovolilnic, da izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.
Rezultati vsake delitve dovolilnic so javni in so na vpogled pri delilcu.
XII. POSTOPEK DELITVE NERAZDELJENIH KRITIČNIH
DOVOLILNIC
32. člen
Delilec ugotovi kvoto nerazdeljenih kritičnih dovolilnic,
ki jih ima na razpolago za delilno obdobje. Razpoložljivo
kvoto razdeli na število tednov do nove redne delitve, pri tem
pa odšteje dva tedna. Zapisniško določi število dovolilnic, ki

Stran

8984 / Št. 82 / 24. 9. 2002

Uradni list Republike Slovenije

jih bo delil v vsakem tednu. Po opravljeni delitvi za tekoči
teden nerazdeljene dovolilnice prenese v naslednji teden.
Delitev kritičnih dovolilnic se izvaja enkrat tedensko na
osnovi vlog, ki so prispele v prejšnjem tednu. Pri tem se
upošteva kvota dovolilnic, ki je na razpolago za razdelitev v
tem tednu, in vloge prevoznikov, ki so prispele najmanj dan
pred izvajanjem delitve.
Kritične dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic se
delijo samo prevoznikom, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– imajo določen plan dodelitve dovolilnic za določeno
delilno obdobje na osnovi določenega letnega plana pridobivanja dovolilnic (štejejo tudi prevozniki, ki imajo plan 0 ker
so pridobili CEMT dovolilnico, pri kateri je bil izveden odbitek dovolilnic v skladu s 50. členom pravilnika) in
– so že prejeli avans dovolilnic iz naslednjega delilnega
obdobja in
– imajo vrnjenih najmanj 90% dovolilnic, ki so jih prejeli
v tekočem obdobju in 100%, ki so jih prejeli v vseh preteklih
obdobjih.
Delilec ugotovi razpoložljivo tedensko kvoto in jo razdeli glede na kriterije in merila med prevoznike, ki izpolnjujejo pogoj iz tretjega odstavka tega člena in pri tem upošteva
naslednje uteži za posamezne kriterije:
Kriterij
Število motornih vozil na dovolilnici
v preteklem mesecu
Kvaliteta voznega parka na dovolilnici
v preteklem mesecu
Pravilno uporabljene dovolilnice
v preteklem mesecu
Število voznikov
Dobiček ali izguba iz poslovanja
Kršitve zakona

Utež
0.15
0.30
0.30
0.15
0.05
0.05

Delilec mora pri izvajanju izračuna upoštevati, da lahko
prevoznik prejme maksimalno dve dovolilnici na vozilo.
Glede na dobljene izračune vrednosti posameznih kriterijev za prevoznike delilec naredi seznam prevoznikov glede na skupni koeficient posameznega prevoznika. Na vrhu
seznama so prevozniki z najvišjim koeficientom na koncu pa
prevozniki z najmanjšim koeficientom.
Rezultati vsake delitve dovolilnic so javni in so na vpogled pri delilcu.
XIII. POSTOPEK DELITVE NERAZDELJENIH EKOLOŠKIH
TOČK
33. člen
Delilec izvaja delitev nerazdeljenih ekoloških točk po
enakem postopku, kot je določeno v prejšnjem členu, in se
zato vsa določila prejšnjega člena smiselno uporabljajo tudi
za delitev nerazdeljenih ekoloških točk. Nerazdeljene ekološke točke lahko pridobijo samo prevozniki, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so v predpreteklem mesecu vsaj enkrat uporabili oprtni vlak za tranzit Republike Avstrije ali so opravili vsaj en
izredni prevoz v skladu z 16. členom tega pravilnika;
– imajo na dan vložitve vloge prevoznika na elektronskem računu manj kot 10% točk dodeljenih v vseh preteklih
in predpreteklih delilnih obdobjih;

– so že prejeli avans ekoloških točk iz naslednjega
delilnega obdobja.
Pri izračunu delilec upošteva naslednje kriterije in uteži:
Kriterij
Število motornih vozil ki uporab. ek.
točke v preteklem mesecu
Kvaliteta voznega parka, ki uporabljajo
ekol. točke
Število oprtnih vlakov in število
izrednih prevozov v zadnjih treh
mesecih
Uporaba točk v preteklem mesecu
Koeficient števila voznikov
Dobiček ali izguba iz poslovanja
Kršitve zakona

Utež
0.10
0.20

0.30
0.20
0.10
0.05
0.05

Pri izvajanju izračuna upošteva, da lahko prevoznik prejme 8 ekoloških točk na vozilo, pri čemer se upošteva samo
število motornih vozil, ki jih je v preteklem mesecu uporabil
za uporabo ekoloških točk.
Kolikor število razpoložljivih ekoloških točk ne zadostuje za vse prevoznike, ki so vložili vloge za dodelitev posamezne vrste dovolilnic, lahko delilec postopno zmanjšuje
maksimalno število dodeljenih točk na vozilo. Minimalni pogoj, ki ga mora delilec upoštevati je, da razpoložljivo kvoto
točk razdeli upravičencem po vrstnem redu na seznamu
tako, da začne prevoznikom dodeljevati po 4 točke in sicer
po vrstnem redu od vrha proti koncu seznama. Ko vsem
prevoznikom na seznamu dodeli po 4 točke, preostanek
točk deli med prevoznike na enak način dokler ne razdeli
vse točke, ki jih ima na razpolago.
Delilec ugotovi število razdeljenih točk. V primeru, da
je število razdeljenih točk manjše od razpoložljive kvote,
ostanek točk prenese k že določeni kvoti za naslednji teden.
XIV. POSTOPEK DODELITVE AVANSA DOVOLILNIC
34. člen
V posameznem delilnem obdobju lahko prevoznik z
vlogo zaprosi za avans dovolilnic iz naslednjih delilnih obdobij, če prevozniku dodeljeno število dovolilnic v posameznem delilnem obdobju ne zadošča za izvedbo vseh načrtovanih prevozov.
Avans dovolilnic iz naslednjega delilnega obdobja pridobi prevoznik, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:
– ima določen obdobni plan delitve dovolilnic;
– ima vrnjenih najmanj 80% dovolilnic, ki jih je prejel v
tekočem delilnem obdobju in 100% dovolilnic, ki jih je prejel
v vseh preteklih obdobij oziroma ima na elektronskem računu manj kot 20% ekoloških točk, ki jih je prejel z zadnjo
redno delitvijo.
Maksimalno se lahko dodeli 60% dovolilnic, ki jih ima
prevoznik predvidenih z obdobnim planom za naslednje delilno obdobje. Pri izvajanju redne delitve se že prejeti avansi
dovolilnic odštejejo.
Prevoznikom, ki izpolnjujejo pogoj iz tretjega odstavka
21. člena tega pravilnika (sezonski plani delitve), delilec
lahko dodeli maksimalno 80% dovolilnic, ki jih ima prevoznik
predvidenih z obdobnim planom za naslednje delilno obdobje. Pri izvajanju redne delitve se že prejeti avansi dovolilnic odštejejo od pripadajočih dovolilnic za tekoče obdobje.
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XV. PRENOSI LETNEGA PLANA IN PRENOSI
DOVOLILNIC
35. člen
Prenos celotnega letnega plana dodelitve dovolilnic je
na drugega domačega prevoznika dovoljen v primeru pravnega nasledstva.
Delni prenos plana dodelitve dovolilnic je na drugega
domačega prevoznika dovoljen v primeru delnega ali celotnega prenosa voznega parka na novega uporabnika. Pri
prenosu pripada na posamezno vozilo sorazmerni delež dovolilnic glede na celotni plan. Prenos plana CEMT dovolilnic
je dovoljen v primeru celotnega prenosa voznega parka. Za
prenos voznega parka v smislu tega člena se šteje vsak
prenos vozila, za katerega pridobi novi uporabnik vozila
izvod licence.
Vlogo za prenos plana mora podati delilcu prejšnji nosilec plana (stari uporabnik vozila). V vlogi mora točno navesti,
za katera vozila (znamka, tip, št. šasije) se bo opravil prenos,
kakšna količina dovolilnic (ki ne sme presegati določenega
sorazmernega deleža glede na celotni plan) in na katerega
prevoznika, ki pa mora izpolnjevati vse pogoje določene z
zakonom in s tem pravilnikom, ki določajo kateri prevoznik
in kdaj lahko pridobi dovolilnice (licenca, vpis v evidenco
mednarodnih prevoznikov,…).
V primeru pravnega nasledstva in prenosa plana v celoti se v vlogi navede, katere dovolilnice in koliko se jih prenese in na katerega prevoznika, ki mora ravno tako izpolnjevati
pogoje navedene v prejšnjem odstavku, da lahko pridobi
dovolilnice (licenca,…). V tem primeru vlogo ravno tako vloži
prejšnji nosilec plana. Kolikor prejšnji subjekt (prevoznik)
statusno ne obstaja več, lahko vlogo za prenos plana vloži
pravni naslednik.
Delilec odloči o prenosu plana z odločbo.
XVI. POSEBNE VRSTE DOVOLILNIC
36. člen
Posebne vrste dovolilnic so časovne in namenske in jih
delilec deli v skladu z namenom in za čas njihovega trajanja
tistim prevoznikom, ki opravljajo največ prevozov v tiste države, za katere dovolilnica velja in največ tistih vrst prevozov
(npr. gradbeni material, nafta ipd.), za katere je dovolilnica
namenjena, če je dovolilnica namensko omejena (imajo najvišji odstotek teh prevozov). Delilec te podatke ugotavlja na
podlagi uporabe drugih vrst dovolilnic. Glede na dosežene
odstotke opravljenih prevozov delilec naredi seznam vseh
prosilcev za te vrste dovolilnic tako, da je prvi na seznamu
prevoznik z najvišjim številom oziroma odstotkom opravljenih posebnih vrst prevozov, zadnji pa prevoznik z najmanjšim številom oziroma odstotkov. Delilec izvaja delitev tako,
da začne dodeljevati dovolilnice od prvega na seznamu navzdol, vsakemu po eno dovolilnico. Ko vsem razdeli po eno
dovolilnico, preostanek dovolilnic deli prevoznikom ponovno od prvega na seznamu navzdol. Ta postopek ponavlja,
dokler ima dovolilnice za razdelitev.
Posebne vrste dovolilnice so namenjene za posebne
namene in se razlikujejo od CEMT dovolilnic, ki jih izdaja
Evropska konferenca ministrov za promet. Posebne vrste
dovolilnic izdajajo tuje države, vendar je njihova uporaba in
izmenjava dogovorjena za posebne namene (npr. dovolilnice za gradbeni material, časovne dovolilnice, ki veljajo za
določeno ali neomejeno število prevozov za določeno obdobje).
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V primeru, da Republika Slovenija dodatno pridobi kvoto posebnih vrst dovolilnic, se dovolilnice dodelijo tistim
prevoznikom, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije, ki so določeni z zakonom in meddržavnim dogovorom. Prednost pri
dodelitvi imajo prevozniki, ki imajo višji odstotek opravljenih
zahtevanih vrst prevozov v preteklih opazovanih obdobjih ali
skupina prevoznikov, ki opravlja tiste vrste prevozov, za katere so bile pridobljene posebne vrste dovolilnic (npr. prevozi za določeno podjetje ipd.). Kolikor dodelitev teh dovolilnic
ne more opraviti z uporabo teh kriterijev, delilec dodelitev
izvede tudi s smiselno uporabo kriterijev določenih s tem
pravilnikom za delitev CEMT dovolilnic.
Prevozniku, ki dodatno prejme posebno vrste dovolilnice, se zmanjša plan pridobivanja ostalih dovolilnic za to
državo, in sicer sorazmerno z manjšo kvoto prejetih dovolilnic na podlagi meddržavnega dogovora.
Dodelitev posebnih vrst dovolilnic delilec praviloma izvaja enkrat letno.
XVII. DODELITEV DELEŽA KVOTE CEMT DOVOLILNIC
DELILCEMA IN PRIDOBITEV USTREZNIH CEMT
CERTIFIKATOV ZA UPORABO CEMT DOVOLILNIC
37. člen
Republika Slovenija ima dodeljeno bazno kvoto CEMT
dovolilnic v višini 128 dovolilnic. Od tega velja v Republiki
Avstriji 16 dovolilnic, v Republiki Italiji 50 dovolilnic, v Republiki Grčiji 32 dovolilnic, ostale dovolilnice ne veljajo v Republiki Avstriji in Republiki Italiji. Bazna kvota dovolilnic velja za
tradicionalna vozila standarda EURO 0.
V primeru, da razpoložljivi vozni park, s katerim razpolagajo slovenski prevozniki, v zadostni količini ustreza standardom EURO 1, EURO 2, EURO 3, se Republika Slovenija
lahko odloči za spremembo celotne bazne kvote dovolilnic z
veljavnostjo v Republiki Avstriji ali v Republiki Italiji v dovolilnice, ki veljajo za vozila višjega standarda. Pri spremembi
bazne kvote se upošteva razmerje EURO 0: EURO 1: EURO 2: EURO 3 = 1: 2: 4: 6. Pri zamenjavi v višji standard se
pridobi dodatno število dovolilnic, ki ga določi CEMT.
Na podlagi predloga obeh delilcev in ugodnih statističnih pokazateljev glede kvalitete slovenskega voznega parka,
bo Republika Slovenija zamenjala kvoto CEMT dovolilnic, ki
jih ima v uporabi in s tem pridobila večje število CEMT
dovolilnic za vozila višjega ekološkega standarda glede na
menjalno razmerje navedeno v prejšnjem odstavku.
Dodatno kvoto pridobljenih CEMT dovolilnic direkcija
razdeli med delilca glede na število oziroma delež vozil ustreznega standarda, ki ga imajo njeni člani. Pri tem se upoštevajo vozila prevoznikov, ki so vpisani v evidenco mednarodnih prevoznikov in tudi dejansko prejemajo dovolilnice in
imajo za ta vozila izdane izvode licenc na dan 15. 9. tekočega leta oziroma leta, v katerem se sprejema odločitev.
Direkcija o opravljeni razdelitvi vodi zapisnik in o tem
obvesti delilca ter ministrstvo do 1. 10.
38. člen
Delilec vsako leto na podlagi podatkov iz baze podatkov vozil na dan 1. 8. obvesti prevoznike, kakšna vozila ima
vpisana v svoji evidenci. V obvestilu mora biti razvidna registrska številka vozila in ustrezen standard EURO. Prevozniki
pa nato lahko do 15. 9. skupaj z vlogo za določitev letnega
plana delilca opozorijo na napake v evidenci oziroma mu
sporočijo natančne podatke o številu in kvaliteti svojih vozil.
Prevozniku, za katerega delilec ugotovi, da mu je sporočil neresnične podatke o številu in kvaliteti vozil, delilec
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odvzame že dodeljene CEMT dovolilnice in eno leto, šteto
od odvzema dovolilnic, ne sme pridobiti CEMT dovolilnice.
Delilec prejete podatke vnese v bazo in na dan 20. 9.
ugotovi stanje vozil. Pri tem ugotovi naslednje:
– za vsak ekološki standard EURO, število prevoznikov, ki imajo v svojem voznem parku takšna vozila (npr.
koliko prevoznikov ima v parku vozila do standarda Euro 1,
koliko do standarda Euro 2,…),
– za vsak standard EURO posebej, skupno število vozil
posameznega standarda (npr. koliko je vozil standarda Euro
1, Euro 2,…).
O ugotovitvah vodi zapisnik, ki ga posreduje direkciji
do 25. 9.
Delilec direkciji do 25. 9. posreduje tudi naslednje
podatke za vse prevoznike, ki prejemajo dovolilnice:
– za vsak EURO standard posebej število motornih
vozil posameznega standarda;
– skupno kvaliteto voznega parka;
– skupni koeficient števila voznikov;
– dobiček ali izgubo iz poslovanja.
39. člen
CEMT dovolilnica se lahko uporablja samo z ekološkim
vozilom, za katerega ima prevoznik veljavna naslednja potrdila, ki se morajo ves čas vožnje z dovolilnico vred nahajati v
vozilu:
– za motorno tovorno vozilo: potrdilo o skladnosti s
tehničnimi zahtevami glede emisij izpušnih plinov in hrupa za
ekološka vozila standarda “bolj zelenega in varnega tovornega vozila“ (v nadaljevanju: EURO 2) in “varnejšega EURO 3
tovornega vozila“ (v nadaljevanju: EURO 3), (priloga 5A in
6A Navodil o uporabi večstranskega kontingenta CEMT dovolilnic; v nadaljnjem besedilu: navodila);
– za motorno tovorno vozilo: potrdilo o izpolnjevanju
varnostnih zahtev za ekološka vozila standarda EURO 2 in
EURO 3 (priloga 5B in 6B navodil);
– za priklopno vozilo in polpriklopnik: potrdilo o skladnosti priklopnega vozila s tehničnimi zahtevami za ekološka vozila standarda EURO 2 in EURO 3 (priloga 7 navodil);
– ter potrdilo o opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti za vožnjo ekološkega vozila po cesti (priloga 8 navodil).
Na zahtevo lahko prevoznik pridobi tudi potrdilo o skladnosti s tehničnimi predpisi glede emisij izpušnih plinov in
hrupa za ekološka vozila standarda “zeleno tovorno vozilo“
(v nadaljevanju: EURO 1), (priloga 4 navodil).
Navodila so skupaj z obrazci objavljena v prilogi II tega
pravilnika in so njegov sestavni del.
40. člen
Standardi ekoloških vozil, za katere se lahko pridobijo
potrdila iz prejšnjega člena, so naslednji:
– EURO 1, “zeleno“ tovorno vozilo: vozilo mora izpolnjevati tehnične zahteve določene v devetem poglavju navodil;
– EURO 2, “bolj zeleno in varno“ tovorno vozilo: vozilo
mora izpolnjevati tehnične in varnostne zahteve, določene v
desetem poglavju navodil;
– EURO 3, “varnejše EURO 3“ tovorno vozilo: vozilo
mora izpolnjevati tehnične in varnostne zahteve, določene v
enajstem poglavju navodil.

Uradni list Republike Slovenije
41. člen
Potrdila o skladnosti s tehničnimi in varnostnimi zahtevami glede emisij izpušnih plinov in hrupa za ekološka vozila
in priklopnike standarda EURO 1, EURO 2 in EURO 3
izdajajo proizvajalci ali pooblaščeni zastopniki proizvajalcev
oziroma proizvajalci ali pooblaščeni zastopniki proizvajalcev
ter pooblaščena strokovna organizacija za opravljanje strokovnih pregledov vozil v postopku ugotavljanja skladnosti
vozil po odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št.
33/98), če proizvajalec vozila v celoti ne opremi.
Potrdilo o opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti
za vožnjo ekološkega vozila po cesti (priloga 8 navodil)
izdajo pooblaščene organizacije za tehnične preglede v Republiki Sloveniji, ki imajo pooblastilo ministra, pristojnega za
določitev organizacij, ki lahko opravljajo tehnične preglede
vozil. Potrdilo mora biti oštevilčeno z zaporednimi številkami
tako, da je možno vsako potrdilo identificirati.
42. člen
Za pridobitev potrdila o tehnični brezhibnosti vozila iz
zadnjega odstavka prejšnjega člena (priloga 8 navodil), mora prevoznik pooblaščeni organizaciji za tehnične preglede
predložiti naslednje veljavno izpolnjene obrazce:
a) za tovorno vozilo, ki želi pridobiti potrdilo o tehnični
brezhibnosti za vozilo EURO 2, obrazec iz priloge 5 navodil,
ki je sestavljen iz dveh delov:
– 5A – potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami za
emisije izpušnih plinov in hrupa;
– 5B – potrdilo o skladnosti z varnostnimi zahtevami;
b) za tovorno vozilo, ki želi pridobiti potrdilo o tehnični
brezhibnosti za vozilo EURO 3, obrazec iz priloge 6 navodil,
ki je sestavljen iz dveh delov:
– 6A – potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami za
emisije izpušnih plinov in hrupa;
– 6B – potrdilo o skladnosti z varnostnimi zahtevami;
c) za priklopno vozilo in polpriklopnik, ki želi pridobiti
potrdilo o tehnični brezhibnosti za ekološka vozila standarda
EURO 2, 3 in višje, obrazec iz priloge 7 navodil.
Obrazci iz tega člena morajo biti oštevilčeni z zaporednimi številkami tako, da je možno vsako potrdilo identificirati. Obrazec 5A in 5B oziroma 6A in 6B morata imeti enako
številko.
43. člen
Potrebno število obrazcev proizvajalci vozil ali pooblaščeni zastopniki in pooblaščene organizacije, ki izvajajo tehnične preglede vozil, pridobijo od direkcije.
Direkcija vodi evidenco o številu in številkah izdanih
potrdil subjektom iz prejšnjega odstavka.
Proizvajalci vozil ali pooblaščeni zastopniki na zahtevo
prevoznika v obrazec vnesejo zahtevane podatke za posamezno vozilo in izdajo ustrezno potrdilo iz 39. člena tega
pravilnika. Eno kopijo izdanega potrdila trajno hranijo v svojem arhivu, drugo kopijo izdanega potrdila posredujejo direkciji.
Pooblaščene organizacije, ki izvajajo tehnične preglede po opravljenem pregledu vozila, izdajo potrdilo o tehnični
brezhibnosti vozila za vožnjo po cesti (priloga 8 navodil).
Eno kopijo izdanega potrdila trajno hranijo v svojem arhivu,
drugo kopijo izdanega potrdila pa posredujejo direkciji.
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XVIII. UPORABA, TOČKOVANJE UPORABE, ODVZEM IN
DODELITEV CEMT DOVOLILNIC
44. člen
Za pridobitev CEMT dovolilnic lahko prevoznik kandidira samo z ekološkimi vozili ustreznega standarda EURO, za
katere ima veljavna potrdila o kvaliteti in varnosti določena v
tem pravilniku. Vozila, s katerimi prevoznik lahko kandidira
za pridobitev CEMT dovolilnice, morajo ustrezati istemu ali
višjemu standardu EURO, za katerega veljajo CEMT dovolilnice v letu, za katerega se delijo.
Prevozniki lahko pridobijo CEMT dovolilnico samo, če
za določeno vrsto dovolilnice na vsako dodeljeno dovolilnico posedujejo minimalno določeno število vozil določene
kvalitete ter imajo isto število zaposlenih voznikov, in sicer:
– za CEMT dovolilnico, ki ne velja v Republiki Avstriji in
Republiki Italiji (CEMT za tretje države) dve vozili in dva
voznika,
– za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Italiji in ne
velja v Republiki Avstriji (italijanski CEMT) dve vozili in dva
voznika,
– za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Avstriji in ne
velja v Republiki Italiji (avstrijski CEMT) tri vozila in tri voznike.
Prevoznik mora izpolnjevati kumulativno oba pogoja.
Kolikor enega izmed pogojev ne izpolnjuje, se mu dovolilnica ne more dodeliti.
45. člen
Imetnik dovolilnice CEMT mora voditi dnevnik voženj,
ki ga izda direkcija. Dnevnik se izda na ime prevoznika in ni
prenosljiv. Dnevnik mora biti skupaj z ustrezno dovolilnico
CEMT ves čas v vozilu in ga je treba na zahtevo kontrolnega
organa pokazati. Kontrolni organ lahko pri tem dnevnik žigosa. Dnevnik mora imeti isto številko kot dovolilnica, na katero se nanaša. Nov dnevnik se izda lahko šele, ko je prejšnji
popolnoma poln. Dnevnik voženj vsebuje 50 listov, ki so
zaporedno oštevilčeni. Dnevnik voženj je potrebno voditi
tako, da prikazuje kronološki vrstni red posameznih delov
prevozne poti polnega vozila od kraja nakladanja do kraja
razkladanja in tudi vožnjo s praznim vozilom. Izpolnjene evidenčne liste je treba hraniti v dnevniku za pretekli mesec.
Listi za predpretekli mesec se iztrgajo in pošljejo delilcu
najkasneje do 28. v tekočem mesecu.
Delilec preveri, če si številke posredovanih evidenčnih
listov voženj zaporedno sledijo. V primeru, da si ne sledijo,
delilec prične s postopkom o odvzemu CEMT dovolilnice.
V primeru, da delilec ne prejme evidenčnih listov v
predpisanem roku, se šteje, da prevoznik ni opravil prevozov, zato ne sodeluje v točkovanju. Kolikor prevoznik dvakrat zaporedoma ne pošlje evidenčnih listov za prejšnje
mesece, delilec prične s postopkom odvzema CEMT dovolilnice. Prav tako prične s postopkom odvzema, če prevoznik neredno pošilja mesečna poročila.
Delilec prispele evidenčne liste pregleda in pred točkovanjem iz dnevnikov izloči:
– vse vožnje, ki si kronološko ne sledijo (datumi posameznih voženj se ne smejo prekrivati, npr. 20, 21, 22, 21,
23,…);
– vse prazne vožnje.
Za vožnje, ki v dnevniku niso potrjene s carinskim
žigom, mora prevoznik v evidenčnem listu navesti številko
prevozne listine (CMR).
Delilec ostale vožnje prevoznika točkuje po sistemu, ki
je določen v 46. členu tega pravilnika. Točke pridobiva
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prevoznik glede na posamezno vrsto dovolilnice CEMT, za
vsako dodeljeno CEMT dovolilnico posebej na osnovi prispelih listov dnevnika.
Delilec mora skupne podatke iz evidenčnih listov za
pretekli mesec do 10. v naslednjem mesecu posredovati
direkciji.
46. člen
Uporaba dodeljenih CEMT dovolilnic se spremlja in
vrednoti po sistemu točkovanja opravljenih prevozov blaga v
določenem obdobju ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
– bilateralni prevozi v sosednje države;
– bilateralni prevozi z državami, ki ne mejijo na Republiko Slovenijo;
– prevozi med tretjimi državami.
Delilec vsak mesec pregleda prispele dnevnike voženj
o izkoriščenosti CEMT dovolilnic za predpretekli mesec, ki
jih morajo prevozniki dostaviti delilcu. Vsak polni prevoz se
točkuje po sledečem sistemu:
– za bilateralni prevoz s sosednjimi državami (Italija in
Avstrija) pridobi prevoznik 1 točko za vsak opravljen prevoz;
– za bilateralne prevoze z državami, ki ne mejijo na
Republiko Slovenijo, prejme prevoznik 4 točke;
– za prevoze med tretjimi državami prejme prevoznik
8 točk. Za prevoze, ki se začnejo ali končajo v Republiki
Italiji ali Republiki Avstriji in se začnejo ali končajo v državi
članici Evropske unije, prejme prevoznik 16 točk;
– dodatne točke se dodelijo za tranzit po običajni prometni poti, in sicer 1 točka za tranzit vsake države. Za
tranzitne vožnje skozi države Beneluksa se skupno dodeli
1 točka.
Za tranzit preko države, kjer določena CEMT dovolilnica ne velja, prevoznik pridobi 1 točko.
47. člen
Delilec iz dnevnikov voženj o uporabi CEMT dovolilnice
za vsakega prevoznika, ki ima dodeljeno CEMT dovolilnico,
izračuna, koliko točk je pridobil glede na opravljene vožnje v
določenem obdobju in koliko predpisanih voženj je opravil.
Na podlagi tako opravljenega izračuna prevoznike razvrsti
glede na število zbranih točk in naredi mesečni seznam, ki
vsebuje vse podatke iz tega odstavka. Mesečni seznam
delilec objavi na primeren način in ga dostavi direkciji.
Delilec opravi skupni pregled točkovanja v mesecu
septembru tekočega leta. Pri točkovanju upošteva mesečna
poročila od vključno 1. 1. do vključno 31. 8. tekočega
leta.
Če je prevoznik v času iz prejšnjega odstavka na novo
prejel CEMT dovolilnico, ta dovolilnica ni predmet skupnega
točkovanja in se prevozniku začne točkovati v naslednjem
letu.
V primeru, da je prevozniku v času, določenim v drugem odstavku tega člena, bila zamenjana CEMT dovolilnica,
se pri točkovanju doseženo število točk prejšnje in nove
dovolilnice sešteje.
Prevoznikom, ki se glede na zbrano število točk (vožnje
med 1. 1. do vključno 31. 8.) uvrstijo med zadnjih 15 odstotkov (zaokroženo navzgor) vseh prevoznikov na seznamu
in v opazovanem obdobju opravijo manj kot 20 voženj med
tretjimi državami, se dodeljene dovolilnice v naslednjem letu
odvzamejo in dodelijo prevoznikom po vrstnem redu na
čakalni listi. Prevoznik, ki mu je bila odvzeta CEMT dovolilnica, lahko ponovno zaprosi za dodelitev dovolilnice v naslednjem letu v času od 1. 9. do 15. 9.
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Delilec seznam točkovanja uporabe CEMT dovolilnic, v
katerem je razvidno skupno število točk in število prevozov
med tretjimi državami, javno objavi na primeren način tako,
da je dostopen vsem prevoznikom in dostavi direkciji do
5. 10.
48. člen
Delilec na osnovi prejetih vlog prevoznikov za postavitev letnega plana, ki jih prevozniki posredujejo delilcu v
času od 1. 9. do 15. 9. tekočega leta za naslednje leto,
vodi seznam prosilcev po posamezni vrsti CEMT dovolilnice – čakalno listo. Za vsako vrsto dovolilnice mora biti
čakalna lista urejena tako, da so na vrhu liste prevozniki, ki
imajo, glede na izračun v skladu s kriteriji, navedenimi v
nadaljevanju, največ zbranih točk oziroma jim prvim pripada prosta dovolilnica, na koncu pa tisti z najmanjšim številom točk. Seznam mora biti oštevilčen tako, da je jasno
razvidno, na katerem mestu je kateri prevoznik, vsebovati
mora firmo oziroma ime prevoznika, matično številko, število že dodeljenih CEMT dovolilnic, skupno število zbranih
točk v skladu z izračunom kriterijev ter podatke, ki jih je
delilec upošteval pri izračunu kriterijev, kot so število vozil
prevoznika, kvaliteta vozil, število voznikov ipd. Delilec v
roku pet dni po vsaki redni obdobni delitvi čakalno listo
javno objavi tako, da je dostopna vsem prevoznikom in jo
posreduje tudi direkciji.
49. člen
V primeru, da je prevoznik zaprosil za dodelitev več vrst
CEMT dovolilnic, delilec opravi delitev oziroma izračun čakalnih list tako, da najprej razdeli avstrijske CEMT dovolilnice, ki so na razpolago, nato pa podatke za izračun kriterijev
popravi glede na razdeljene nove dovolilnice (novim prejemnikom odšteje vozila in voznike, ki jih mora imeti za pridobitev posamezne CEMT dovolilnice). Nato na enak način razdeli še italijanske CEMT dovolilnice in nazadnje CEMT dovolilnice za tretje države.
Delilec izračun čakalne liste izvede tako, da najprej
prevoznikom, ki že imajo dodeljene CEMT dovolilnice, od
podatkov za izračun za vsako CEMT dovolilnico odšteje
toliko vozil in voznikov, kolikor jih morajo minimalno imeti,
da sploh lahko pridobijo tako dovolilnico (npr. za I-CEMT 2
vozili in 2 voznika, za A-CEMT pa 3 vozila in 3 voznike). Na
podlagi tako prečiščenih podatkov naredi izračun čakalne
liste za avstrijske CEMT dovolilnice. Po izdelavi čakalne liste
za A-CEMT dovolilnice in dodelitvi razpoložljivih tovrstnih
dovolilnic zopet naredi pri prevoznikih, ki so dobili nove
dovolilnice, odštevanje vozil in voznikov, ki jih je minimalno
moral imeti prevoznik za to vrsto dovolilnice. Na podlagi tako
prečiščenih podatkov opravi še izračun čakalne liste in dodelitev italijanskih CEMT dovolilnic. Po ponovnem odštevanju vozil in voznikov oziroma čiščenju podatkov naredi še
izračun in dodelitev CEMT dovolilnic za tretje države.
Prevoznik, ki je zaprosil za vse tri vrste ali dve vrsti
CEMT dovolilnic in ni pridobil nobene dovolilnice, ostaja na
čakalnih listah za vse dovolilnice z vsemi vozili in vozniki.
Prevoznik, ki pridobi določeno CEMT dovolilnico in po
odštetju določenega minimalnega števila vozil in voznikov
nima več zahtevanega minimalnega števila vozil in voznikov
za pridobitev druge vrste CEMT dovolilnice, za katero je
prosil, ostaja na čakalni listi, vendar ga mora delilec uvrstiti v
zadnji del seznama s posebno oznako, da nima zadostnega
minimalnega števila vozil ali voznikov, enako kot pri prevoznikih, ki imajo prenizek plan dovolilnic, ki bi jim jih bilo
potrebno odbiti po dodelitvi CEMT dovolilnice.
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Pri izračunu delilec upošteva naslednje kriterije in uteži:
Kriterij
1. število motornih vozil
2. kvaliteta voznega parka
3. koeficient števila voznikov
4. dobiček ali izguba iz poslovanja
5. kršitve zakona

Utež
0.20
0.50
0.20
0.05
0.05

Delilec razpoložljivo kvoto CEMT dovolilnic razdeli po
vrstnem redu po čakalni listi tako, da začne proste dovolilnice dodeljevati od prvega na čakalni listi navzdol. Pri tem ne
sme nikogar preskočiti. Kandidate, ki nimajo minimalnega
zahtevanega števila vozil za pridobitev dovolilnice ali imajo
prenizek plan dovolilnic, ki bi se jim ob dodelitvi CEMT
dovolilnice morale odbiti od plana, uvrsti na zadnji del seznama.
Delilec mora kot prve na čakalno listo uvrstiti prevoznike, katerim mora dovolilnico dodeliti zaradi izvršitve odločbe
pritožbenega organa ali drugega pristojnega organa. Pri teh
prevoznikih tudi posebej označi razlog njihove uvrstitve na
vrh čakalne liste.
Izdelano čakalno listo s predvideno dodelitvijo CEMT
dovolilnic delilec najkasneje do 1. 10. posreduje direkciji.
50. člen
Ko se prevozniku prvič (na novo) dodeli CEMT dovolilnica, se mu za vsako dodeljeno dovolilnico temu primerno
sorazmerno zmanjša število dodeljenih kritičnih dovolilnic za
posamezne države, in sicer mesečno:
– za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Avstriji in ne
velja v Republiki Italiji: 68 ekoloških točk in 2 avstrijski
bilateralni dovolilnici;
– za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Italiji in ne
velja v Republiki Avstriji: 5 italijanskih bilateralnih dovolilnic;
– za CEMT dovolilnico, ki ne velja v Republiki Avstriji in
v Republiki Italiji: 2 hrvaški dovolilnici za tretje države.
Če se prevozniku CEMT dovolilnica odvzame, se mu
dovolilnice, ki so mu bile iz plana zaradi dodelitve CEMT
dovolilnice odštete, prištejejo v plan nazaj. Če se CEMT
dovolilnica odvzame tekom delilnega leta, se dovolilnice
vrnejo samo za preostali del delilnega leta. Če je bila CEMT
dovolilnica odvzeta zaradi prevoznikovih kršitev mednarodnih pogodb ali navodil za uporabo CEMT dovolilnic, se mu
v plan vrne 50% dovolilnic, odštetih ob dodelitvi dovolilnice.
Prevozniku se v naslednji letni plan vrne toliko dovolilnic, kolikor mu je bilo ob dodelitvi CEMT dovolilnice odštetih, razen pri ekoloških točkah, kjer se prevoznikom zaradi
vsakoletnega zmanjšanja redne kvote ekoloških točk, vrne
število ekoloških točk določeno v prvi alinei prvega odstavka
tega člena.
51. člen
Dovolilnice CEMT ni dovoljeno prenašati na tretjo osebo, jo posojati ali zaračunavati njene uporabe.
Dovolilnica CEMT je neveljavna, kolikor na njej niso
vpisani sledeči podatki:
– ime in poln naslov prevoznika, ki dovolilnico uporablja;
– žig in podpis organa, ki je dovolilnico izdal;
– datum začetka in prenehanja veljavnosti dovolilnice;
– datum izdaje dovolilnice CEMT.
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Dovolilnica CEMT ravno tako ne velja, če ji ni priložen
pravilno izpolnjen dnevnik voženj in veljavna potrdila za “bolj
zelen in varen“ ali ‘’varen EURO 3“ tovornjak. Šteje se, da je
dovolilnica neveljavna, če se pri pregledu na kraju samem
ugotovi, da so prekoračene zgornje meje emisij ali niso
izpolnjene varnostne zahteve, ki so določene za take tovornjake.
52. člen
Delilec odvzame CEMT dovolilnico:
– prevozniku, ki mu je prenehala veljavnost licence za
opravljanje mednarodnih prevozov blaga v cestnem prometu, in sicer z dnem prenehanja veljavnosti licence oziroma
prejema dokončne odločbe o odvzemu licence;
– če prevoznik krši določila mednarodnih pogodb, ki
jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami na
področju mednarodnih prevozov blaga;
– če prevoznik krši določila navodil o uporabi večstranskega kontingenta CEMT;
– če prevoznik dvakrat zapored ne vrne delilcu izpolnjene liste dnevnika CEMT;
– če ne dosega predpisanega števila voženj v opazovanem obdobju v skladu s tem pravilnikom.
Prevoznik mora CEMT dovolilnico, ki mu je odvzeta,
vrniti delilcu v osmih dneh od prejema dokončne odločbe o
odvzemu CEMT dovolilnice. Če CEMT dovolilnice v predpisanem roku ne vrne, mu je delilec dolžan ustaviti dodelitev
vseh drugih dovolilnic, in sicer do vrnitve CEMT dovolilnice.
Prevoznik, ki mu je bila odvzeta CEMT dovolilnica,
lahko ponovno zaprosi za dodelitev tovrstne dovolilnice v
naslednjem delilnem obdobju, ki je za CEMT dovolilnico
enkrat letno.
Odvzete CEMT dovolilnice se v tekočem koledarskem
letu dodelijo drugim prevoznikom, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev CEMT dovolilnic glede na vrstni red na čakalni
listi. Pred dodelitvijo se pri prevozniku preveri, če še izpolnjuje predpisane pogoje, merila in kriterije. V primeru, da ne
izpolnjuje več pogojev, meril in kriterijev, se mu CEMT dovolilnica ne dodeli. Dodeli se naslednjemu na čakalni listi, pri
katerem se ponovno preverijo pogoji, merila in kriteriji.
XIX. UPORABA DOVOLILNIC
53. člen
Prevoznik mora dovolilnice uporabljati v skladu z določili zakona in tega pravilnika, ki se nanašajo na delitev in
uporabo dovolilnic, predvsem pa ne sme prevoza opraviti
brez dovolilnice ali s ponarejeno dovolilnico.
Medsebojni prenosi dovolilnic in trgovanje z dovolilnicami med prevozniki niso dovoljeni. Prevoznik lahko uporabi
samo dovolilnico, ki jo je prejel od delilca.
Vse pridobljene dovolilnice lahko prevoznik uporabi
samo z vozili, za katere ima prevoznik na dan opravljanja
prevoza veljaven izvod licence za motorno vozilo. Registrska
številka motornega vozila mora biti vpisana na dovolilnico.
Pri posebnih dovolilnicah in CEMT dovolilnicah mora biti
registrska številka vpisana v spremljajoče dokumente, ki
spremljajo dovolilnico ali prevoz.
Prevoznik je dolžan vrniti uporabljene dovolilnice delilcu. Prevoznik vrača dovolilnice na način, kot ga določi delilec. Pri vračilu predloži seznam vrnjenih dovolilnic na obrazcu, ki ga določi delilec. Seznam vrnjenih dovolilnic mora
vsebovati poleg številke dovolilnice in registrske označbe
vozila, s katerim je bila uporabljena dovolilnica, tudi številke

Št.

82 / 24. 9. 2002 / Stran 8989

prevoznic (CMR) in številke faktur za prevoz, za katerega je
dovolilnico uporabil. Delilec prevozniku izda potrdilo o vrnjenih dovolilnicah.
Ukradeno dovolilnico delilec upošteva kot vrnjeno in
uporabljeno, če prevoznik dostavi policijski zapisnik in preklic v uradnem listu.
Za izgubljene in uničene dovolilnice mora prevoznik
delilcu podati pismeno izjavo s priloženim tovornim listom
ter računom za opravljen prevoz z dovolilnico in preklicom v
uradnem listu, drugače jih delilec ne upošteva kot vrnjene in
uporabljene.
54. člen
Delilec vrnjene porabljene dovolilnice prevoznika vizualno pregleda. V primeru, da so na dovolilnici opazne spremembe, opravi pregled tudi z UV svetlobo. Če so na dovolilnici popravljeni podatki o prevozniku in o registrski številki
vozila, takšno dovolilnico evidentira kot nepravilno uporabljeno. Kot nepravilno uporabljene šteje tudi dovolilnice, iz
katerih je razvidno, da so bile uporabljene z vozilom drugega
prevoznika oziroma jih ni uporabil prevoznik, kateremu so
bile dodeljene.
Delilec podatke o vozilu na dovolilnici vnese v informacijski sistem, kjer se podatki primerjajo s podatki o izvodih
licenc. V primeru, da dovolilnica ni bila uporabljena z vozilom, za katerega ima prevoznik izvod licence, se takšna
dovolilnica evidentira kot nepravilno uporabljena. Delilec
spremlja tudi, s koliko različnimi vozili je prevoznik uporabil
vrnjene dovolilnice v preteklem mesecu. Delilec primerja
podatke z dovolilnice tudi s podatki o dejanskem prehodu
meje, kolikor jih ima na razpolago.
55. člen
Neuporabljene dovolilnice mora prevoznik obvezno vrniti delilcu najkasneje v roku osmih dni po preteku veljavnosti dovolilnice. Te dovolilnice se za plan za naslednje delilno
leto štejejo kot neuporabljene.
Za izvajanje nadaljnjih rednih obdobnih delitev se vrnjene neuporabljene dovolilnice štejejo za vrnjene in uporabljene in delilec ob rednih delitvah na podlagi tako vrnjenih
dovolilnic ne izvaja odbitkov dovolilnic zaradi neporabe.
Prevoznik mora vrniti tudi vse posebne in CEMT dovolilnice, ki jim je potekla veljavnost.
XX. IZDAJA IN VSEBINA ODLOČB DELILCA
56. člen
Delilca o določitvi letnega plana delitve dovolilnic, številu dodeljenih dovolilnic ob rednih obdobnih delitvah ter
drugih svojih odločitvah izdata prevozniku odločbo.
Za določitev letnega plana delitve dovolilnic mora delilec v izreku odločbe tabelarično prikazati število posameznih vrst dovolilnic, ki se prevozniku določijo za delitev v
naslednjem delilnem letu. V obrazložitvi odločbe pa mora
delilec obrazložiti svojo odločitev tako, da je iz obrazložitve
razvidno, kako je pri odločanju delilec uporabil veljavne
predpise, na katerih je utemeljil svojo odločitev. Obrazložitev se mora nanašati na vsakega posameznega prevoznika
in mora zato tudi vsebovati vse potrebne podatke, na podlagi katerih se je delilec odločal.
Obrazložitev odločbe o letnem planu mora vsebovati
tudi tabelo, v kateri mora delilec za vsako vrsto dovolilnice,
ki jo je prevoznik prejemal ali jo bo prejemal, prikazati najmanj:
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– letni plan, ki ga je imel prevoznik določenega v preteklem delilnem letu,
– število pravilno uporabljenih dovolilnic v preteklem
delilnem letu (obdobju),
– odstotek zmanjšanja določenih dovolilnic v planu zaradi rednega letnega zmanjšanja kvote prejetih dovolilnic
(npr. ekološke točke) ali manjše prejete kvote dovolilnic za
razdelitev (pri tem mora delilec v obrazložitvi za vsako vrsto
dovolilnice s podatki in konkretnim izračunom prikazati zakaj
je prevozniku zmanjšal število pravilno uporabljenih dovolilnic),
– pri dovolilnicah, ki jih delilec deli novim prevoznikom,
število teh dovolilnic, ki je na razpolago novim prevoznikom.
V odločbah za izvajanje rednih obdobnih delitev dovolilnic mora delilec v izreku odločbe tabelarično prikazati število in vrsto dovolilnic, ki se prevozniku dodelijo za posamezno delilno obdobje. V obrazložitvi odločbe mora tabelarično
prikazati za vsako vrsto dovolilnice posebej:
– določen letni plan delitve dovolilnic,
– obdobni plan delitve,
– odstotek zmanjšanja dodeljenih dovolilnic in razlog
zmanjšanja (npr. nepravilna uporaba, nevračilo dovolilnic
ipd. V tem primeru mora biti v tabeli za vsak razlog posebna
kolona oziroma stolpec.),
– število dodeljenih dovolilnic za delilno obdobje.
Delilec lahko v tabelah prikaže tudi druge podatke, za
katere meni, da bi bilo to potrebno zaradi lažjega razumevanja njegove odločitve. V vsakem primeru pa mora njegova
odločba obvezno vsebovati najmanj vsebine, naštete v prejšnjih odstavkih.

Pooblaščena oseba neposredno opravlja nadzor delitve dovolilnic. Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna
zbornica Slovenije morata za izvajanje nadzora iz prvega
odstavka zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in pojasnila
ter dostope do baz podatkov, ki se vodijo ali hranijo na
elektronskem mediju ali v drugi obliki in po potrebi pripraviti
poročilo o predmetu nadzora.
Pooblaščena oseba, ki opravi nadzor, o tem sestavi
zapisnik, ki ga posreduje v pregled in pripombe delilcu, nato
pa ga s predlogi za ukrepanje predloži ministru, pristojnem
za promet.
Če se pri nadzoru ugotovijo pomanjkljivosti ali nepravilnosti, odredi ministrstvo z odločbo ustrezne ukrepe za njihovo odpravo.
Kolikor delilec ne upošteva oziroma ne izvrši odločbe
ministrstva, lahko ministrstvo sprejme naslednje ukrepe:
– delilca opozori,
– začne postopek upravne izvršbe za izvršitev svoje
odločbe,
– začne postopek odvzema javnega pooblastila, ki je
bilo podeljeno delilcu za delitev dovolilnic.

57. člen
Zoper odločbo delilca lahko prevoznik v roku osmih
dni od prejema odločbe vloži pritožbo zoper to odločbo pri
delilcu, ki pritožbo obravnava. Pritožba ne zadrži izvršitve.
Kolikor delilec ne spremeni svoje odločitve, odločbo
skupaj z upravnim spisom posreduje ministrstvu. V spremnem dopisu mora delilec navesti, zakaj ni spremenil svoje
odločitve oziroma zakaj meni, da je njegova odločitev pravilna. V upravnem spisu morajo biti obvezno vsi podatki, potrebni za odločanje pritožbenega organa (o prejetih oziroma
dodeljenih dovolilnicah v preteklih delilnih letih oziroma obdobjih, kolikor gre za odločbo o redni obdobni delitvi), izpodbijana odločba s povratnicami o vročitvi odločbe in vloga
prevoznika z označitvijo datuma prejema vloge, kakor tudi s
pripeto kuverto, kolikor je bila vloga posredovana delilcu po
pošti.

XXII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

XXI. KONTROLA DELITVE DOVOLILNIC
58. člen
Ministrstvo in direkcija izvajata strokovni in upravni nadzor nad izvajanjem nalog in postopkov, ki jih izvajata Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije.
Za izvajanje nadzora minister, pristojen za promet, določi komisijo ali posameznega delavca ministrstva ali direkcije. V primeru, da pooblasti komisijo, je v komisijo lahko
imenovan tudi po en predstavnik GZS in OZS, ki pa ne sme
biti neposredno vključen v izvajanje delitve dovolilnic.
Kolikor se v okviru ministrstva oziroma direkcije organizira notranja organizacijska enota za nadzor delitve dovolilnic, nadzor nad delom delilcev izvaja ta enota.

59. člen
Pristojna inšpekcija lahko, zaradi izvajanja nadzora nad
pravilnostjo uporabe dovolilnic in delitve, pregleda dokumentacijo o opravljenih prevozih pri prevoznikih, ki morajo
za te namene najmanj tri leta od dne opravljenega prevoza
hraniti CMR obrazce in fakture o opravljenih prevozih ter jih
na zahtevo inšpektorja predložiti na vpogled.

60. člen
Za izvedbo določitve letnih planov za leto 2003 delilca
pozoveta prevoznike, da jima skupaj z vlogo za določitev
plana za leto 2003 posredujejo tudi podatke o številu in
kvaliteti vozil, ki jih uporabljajo za mednarodne prevoze.
61. člen
Delitev dovolilnic za delilno obdobje, ki je v teku ob
uveljavitvi tega pravilnika, se opravi še v skladu s pravilnikom
o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem
prometu in CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 88/99).
62. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št.
88/99), razen določb o izvajanju rednih delitev dovolilnic, ki
se uporabljajo do izteka redne delitve dovolilnic, navedene v
prejšnjem členu.
63. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-7/2002/46-03930
Ljubljana, dne 11. septembra 2002.
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
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Priloga I
Poročilo o opravljenih izrednih prevozih za mesec……..leta……
Naziv prevoznika:
Zap. Reg. št.
št.
vozila in
priklopnika

Št. transakcije iz
elektronskega sistema
za katero so bile
odštete ekološke točke
(podatek se vpiše
naknadno)

Matična številka prevoznika:
Število
odštetih
ekoloških
točk

Datum
prestopa
avstrijskoslovenske
meje

Čas
prestopa
avstrijskoslovenske
meje

Vzrok za
izredni
prevoz

Žig in podpis
slovenskega
nadzornega
carinskega
organa na
mejnem
prehodu

1.
Priloga: kopija dovoljenja za izredni prevoz.

Datum poročila:

Podpis odgovorne osebe:

Žig:
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Priloga II

NAVODILA O UPORABI VEČSTRANSKEGA
KONTINGENTA CEMT DOVOLILNIC
Vsebina

Uvod
1. poglavje:
2. poglavje:
3. poglavje:
4. poglavje:
5. poglavje:
6. poglavje:
7. poglavje:
8. poglavje:
9. poglavje:
10. poglavje:
11. poglavje:
Priloga 1:
Priloga 2:
Priloga 3:
Priloga 4:
Priloga 5:
Priloga 6:
Priloga 7:
Priloga 8:
Priloga 9:
Priloga 10:

Opredelitev pojmov
Promet brez dovolilnice
Promet v okviru kontingenta
Uporaba dovolilnic CEMT
Dnevnik
Veljavnost in odvzem
Preklic in izdaja nadomestne dovolilnice
Medsebojna pomoč
Program “zeleno” tovorno vozilo (Euro 1)
Program “bolj zeleno in varno” tovorno vozilo (Euro 2)
Program “varnejše EURO3” tovorno vozilo (Euro 3)
Vzorec letne dovolilnice CEMT
Vzorec kratkoročne dovolilnice CEMT
Vzorec posebnega dovoljenja za mednarodne selitve
Žigi, s katerimi so lahko označene dovolilnice
Vzorec potrdila za »zeleno« tovorno vozilo (Euro 1)
Vzorec potrdila za »bolj zeleno in varno« tovorno vozilo (Euro 2)
Vzorec potrdila za »varnejše EURO 3« tovorno vozilo (Euro 3)
Vzorec potrdila za priklopnik
Vzorec potrdila o opravljenem preskusu tehnične brezhibnosti vozila za
vožnjo po cesti
Vzorec prvih treh strani dnevnika
Vzorci oznak za “zeleno”, “bolj zeleno in varnejše” in za “varnejše
EURO3” tovorno vozilo
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Uvod
Evropska konferenca ministrov za promet (CEMT) si vse od svoje ustanovitve leta
1953 prizadeva za olajšanje mednarodnega kopenskega prometa in povezovanje
trgov.
1. januarja 1974 je po poskusni dobi treh let uvedla večstranski kontingent prometnih
dovolilnic. Svet ministrov je uvedbo kontingenta videl kot praktični korak k postopni
liberalizaciji cestnega tovornega prometa, ki jo je mogoče doseči samo ob hkratnem
usklajevanju konkurenčnih pravil med cestnimi prevozniki iz različnih držav in
različnih načinov prevoza.
Z uvedbo standardov za emisije hrupa in izpušnih plinov za “zelena” tovorna vozila in
še strožjih emisijskih standardov in varnostnih zahtev za “bolj zelena in varnejša” ter
kasneje še za “varnejša EURO3” tovorna vozila večstranski kontingent tudi spodbuja
uporabo okolju prijaznih in varnih vozil in tako prispeva k zagotavljanju sonaravne
mobilnosti.
Večstranski značaj dovolilnic tudi spodbuja racionalnejšo uporabo vozil, ker se tako
zmanjšuje število praznih voženj.
Ta navodila, ki so namenjena tako prevoznikom, imetnikom dovolilnic CEMT, kot
uradnikom, zadolženim za upravljanje s kontingentom, na kratko opisujejo glavne
značilnosti dovolilnic ter pogoje in področje njihove uporabe.
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1. Opredelitev pojmov
Poudarjeno tiskani izrazi pomenijo:
− CEMT: Evropska konferenca ministrov za promet, medvladna organizacija,
ustanovljena leta 1953.

−

−
−
−

−
−
−
−

−

−

1

1. januarja 2001 so bile v kontingentu soudeležene naslednje države članice:
Avstrija, Belorusija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka,
Danska, Estonija, Finska, Francija, Nekdanja jugoslovanska republika
Makedonija, Gruzija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva,
Luksemburg, Moldavija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija,
Ruska federacija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Združeno
kraljestvo in Ukrajina.
Dovolilnica: dovoljenje, ki do določenega roka velja za neomejeno število voženj
med državami članicami in ki mu je priložen pravilno izpolnjen dnevnik.
Dovolilnica lahko velja do konca koledarskega leta (letna dovolilnica zelene
barve) ali trideset dni (kratkoročna dovolilnica rumene barve in z žigom
“kratkoročna dovolilnica”). Kratkoročne dovolilnice ne veljajo na ozemlju Avstrije.
Večstranska: dovolilnice je mogoče uporabljati za prevoze med državami
članicami1, razen države, v kateri je prevoznik vpisan v register. Vendar pa
nekatere dovolilnice ne veljajo v Avstriji, Grčiji in Italiji.
Dnevnik: dnevnik se uporablja kot informacija o opravljenih prevozih, ki prikazuje
kronološki vrstni red posameznih delov vsake prevozne poti vozila. Ta informacija
se lahko uporablja samo za nadzor uporabe dovolilnic.
Mednarodni prevoz: vožnja polnega ali praznega vozila, kadar sta kraj odhoda in
kraj prihoda v dveh različnih državah članicah, pri čemer lahko vožnja poteka
tranzitno prek ene ali več držav članic ali držav nečlanic; pri tranzitu prek ozemlja
države (držav), ki ni članica, seveda dovolilnica na ozemlju te države ne velja.
Za najem ali plačilo: prevoz, ki ga opravi prevoznik proti nagradi.
Prevoznik: katera koli fizična ali pravna oseba, ki opravlja poklic mednarodnega
cestnega prevoznika blaga in ki ji je dovoljenje za opravljanje mednarodnih
prevozov pravilno izdal pristojni organ v državi, v kateri ima sedež.
Tranzit: vožnja prek ozemlja države, v kateri se blaga niti ne naklada niti ne
razklada.
Vozilo: motorno vozilo, registrirano v eni od pogodbenic, ali sklop vozil, od katerih
je vsaj motorno vozilo registrirano v eni od držav pogodbenic in ki se uporablja za
prevoz blaga. Vozilo je lahko last prevoznika ali pa mu je na razpolago na podlagi
najema ali zakupa.
Najeto vozilo: vsako vozilo, ki ga ima proti plačilu in za časovno omejeno
obdobje na razpolago podjetje, ki opravlja cestni prevoz blaga za najem ali plačilo
ali za svoj račun na podlagi pogodbe o najemu ali zakupu s podjetjem, ki je lastnik
vozila.
Kontingent: število dovolilnic, ki je na razpolago državam članicam CEMT ali
skupno število razdeljenih dovolilnic. Kontingent določi Svet ministrov.

Kot država članicao se razume država, ki je soudeležena v kontingentu.
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2. Promet brez dovolilnice (liberalizirani promet)
Za pospešitev mednarodnega prometa v državah članicah CEMT in za boljšo
izkoriščenost vozil za naslednje vrste prevozov večstranske in dvostranske
prometne dovolilnice niso potrebne (glej CEMT/CM(2000)10/Final) za:
1. prevoz blaga z motornimi vozili, katerih dovoljena skupna masa naloženega
vozila skupaj s priklopniki ne presega 6 ton, ali katerega dovoljena koristna
nosilnost skupaj s priklopniki ne presega 3,5 tone;
2. občasni prevoz blaga z javnega letališča ali na javno letališče zaradi
spremembe smeri poleta;
3. prevoz poškodovanih vozil ali vozil v okvari in prevoz servisnih vozil;
4. prazno vožnjo nadomestnega vozila za prevoz blaga, poslanega za
zamenjavo vozila, ki se je pokvarilo v drugi državi, in tudi za povratno vožnjo
okvarjenega vozila po popravilu;
5. prevoz živih živali v posebnih namenskih ali trajno spremenjenih vozilih za
prevoz živih živali, ki jih kot take priznavajo organi zadevnih držav članic;
6. prevoz rezervnih delov in zalog za ladje dolge plovbe in letala;
7. prevoz sanitetnega materiala in opreme za primer sile, še zlasti v primeru
naravnih nesreč in kot človekoljubno pomoč;
8. prevoz opreme in umetnostih del v nekomercialne namene za sejme in
razstave;
9. prevoz stvari, opreme in živali v nekomercialne namene za gledališke,
glasbene, filmske, športne ali cirkuške dogodke, razstave ali sejme, ali za
pripravo radijskih oddaj, ali za snemanje filmov ali televizijskih oddaj;
10. prevoz blaga za lasten račun;
11. prevoz trupel;
12. prevoz pošte, ki se opravlja kot javna storitev.
Posebni primeri
Za prevoz pokvarljivega blaga kontingent ni potreben, lahko pa je potrebno
dovoljenje. Avstrija, Francija, Italija, Poljska, Portugalska in Rusija so izrazile
pridržek, kar pomeni, da niso liberalizirale te vrste prevoza.
Za mednarodne selitve, ki jih opravljajo prevozniki s specializiranim osebjem
in v ta namen posebej opremljenimi vozili, kontingent ni potreben, potrebno pa je
posebno dovoljenje.

Stran
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3. Prevoz v okviru kontingenta
Dovolilnice CEMT (glej Prilogo 1) so večstranske dovolilnice za mednarodni cestni
prevoz blaga za najem ali plačilo, ki ga opravljajo prevozniki s sedežem v državi
članici CEMT na podlagi kontingenta, kadar se prevozi opravljajo:
− med državami članicami CEMT ali
− tranzitno preko ozemlja ene ali več držav članic CEMT z vozili, ki so registrirana v
eni od držav članic CEMT.
Dovolilnice ne veljajo za prevoze med državo članico in tretjo državo. Na primer, če
vozilo opravlja prevoze med Norveško (država članica CEMT, soudeležena v
kontingentu) in Iranom (država, ki ni članica CEMT, vendar je soseda države članice
CEMT), se za takšen prevoz dovolilnice CEMT ne more uporabiti. (Podčrtani izrazi so
opredeljeni v 1. poglavju).
Merila za izdajo dovolilnic CEMT
Dovolilnice CEMT se izdajajo cestnim prevoznikom, ki jim je pristojni organ države, v
kateri imajo sedež, izdal dovoljenje za opravljanje prevozov. Na dovolilnici ni
navedena registrska številka vozila.
Na primer: za dovolilnice iz večstranskega kontingenta se zaprosi z
obrazcem, ki ga podpiše direktor podjetja; navede število zaposlenih v
podjetju ter po potrebi število dodatnih voznikov po pogodbi o najemu ter da
izjavo, da podjetje upošteva domače davčne in socialne predpise.
Dovolilnice se izdajo podjetjem, ki so registrirana za mednarodne prevoze, ki
imajo ustrezno opremo in kadre, zlasti voznike, da se lahko ta dejavnost
opravlja in da se izvaja prometna, socialna in delovna zakonodaja ter
upoštevajo domači davčni in socialni predpisi.
Področje uporabe in omejitve veljavnosti dovolilnic
Države članice CEMT priznavajo veljavnost dovolilnic, ki jih izda druga država članica
in ki se uporabljajo v skladu z določbami teh navodil, pri čemer je treba upoštevati
vse omejitve, navedene v nadaljevanju.
Splošne omejitve
Z dovolilnico CEMT ni dovoljen prevoz blaga, ki se naloži na ozemlju določene
države članice in se prepelje drugam na ozemlju iste države (kabotaža).
Prav tako prevoznik ni oproščen obveznosti v zvezi z drugimi dovoljenji za prevoz
izrednega tovora glede na dimenzije ali maso oziroma za prevoz posebnih vrst blaga
(na primer, nevarnega blaga).
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Ozemeljske omejitve
Določene dovolilnice se ne morejo uporabljati na ozemlju nekaterih držav članic in so
v ta namen označene z rdečim žigom (glej Prilogo 3).
Tehnične omejitve
Podobno se lahko določene dovolilnice uporabljajo samo za prevoze z vozili, znanimi
kot “zelena tovorna vozila” (glej 9. poglavje: Program “zeleno” tovorno vozilo); te
dovolilnice so označene z zelenim žigom, ki prikazuje obris tovornjaka (glej Prilogo
3).
Nekatere dovolilnice se lahko uporabljajo samo za prevoze z vozili, znanimi kot “bolj
zeleni in varnejši” tovornjaki (glej 10. poglavje: Program “bolj zeleno in varnejše“
tovorno vozilo); te dovolilnice so označene s posebnim zelenim žigom (glej Prilogo
3).
Nekatere dovolilnice pa se lahko uporabljajo samo za prevoze z vozili, znanimi kot
“varnejše EURO3” tovorno vozilo (glej 11. poglavje: Program “varnejše EURO3“
tovorno vozilo; te dovolilnice so označene s posebnim zelenim žigom (glej Prilogo 3).
Posebne omejitve
Za prevoz blaga izredne teže ali dimenzij je potrebno posebno dovoljenje pristojnih
organov držav, v katerih bo prevoz potekal.
Omejitev prevozov
Žig, ki označuje omejitev prevozov (zelen in/ali rdeči žig), odtisne pristojni organ za
izdajo dovolilnic prevoznikom na levi rob prve strani dovolilnice.
Režimi izdaje
Če se prevoz izvaja s sklopom vozil, dovolilnico izda pristojni organ v državi, v kateri
je registrirano motorno vozilo. Dovolilnica velja za celoten sklop vozil, tudi če
priklopnik ali polpriklopnik ni registriran na ime imetnika dovolilnice ali pa je registriran
v drugi državi članici.
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4. Uporaba dovolilnic CEMT
1. Dovolilnico lahko naenkrat uporablja samo eno vozilo. Dovolilnica mora biti v
vozilu med vožnjo polnega vozila od kraja nakladanja do kraja razkladanja ali med
celotno vožnjo praznega vozila.
2. Dovolilnica CEMT se lahko uporablja za vozilo, ki ga brez voznika najame ali
zakupi prevoznik, ki mu je bila dovolilnica izdana. Vozilo mora biti na razpolago
izključno prevozniku, ki ga je najel, in ga lahko vozi samo voznik tega podjetja. V
vozilu morajo biti naslednji dokumenti:
− pogodba o najemu ali zakupu oziroma overjen izvleček iz te pogodbe, v katerem
so navedeni zlasti ime najemodajalca, ime najemojemalca, datum sklenitve in
trajanje pogodbe ter identifikacijski podatki o vozilu;
− če voznik ni najemojemalec vozila, voznikova pogodba o zaposlitvi ali overjen
izvleček iz te pogodbe, v katerem so navedeni zlasti ime delodajalca, ime
delojemalca ter datum sklenitve in trajanja pogodbe o zaposlitvi ali zadnji
obračunski list plače.
Po potrebi lahko dokumente pod a) in b)* nadomesti enakovreden dokument, ki ga
izda pristojni organ države članice.
3. Prevoznik dovolilnice ne sme prenesti na tretjo osebo.
4. Ker mora biti na prvi strani dovolilnice navedeno ime prevoznika, se mora to ime
ujemati z imenom osebe, ki opravlja prevoz.
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5. Dnevnik
Imetnik dovolilnice CEMT mora voditi dnevnik (glej Prilogo 7). Dnevnik se izda na ime
prevoznika in ni prenosljiv. Dnevnik mora biti skupaj z ustrezno dovolilnico CEMT ves
čas v vozilu in ga je treba na zahtevo kontrolnega organa pokazati. Kontrolni organ
lahko pri tem dnevnik žigosa.
Dnevnik mora imeti isto številko kot dovolilnica, na katero se nanaša; po potrebi se
lahko dodajo dodatne številke, ker se nov dnevnik lahko izda šele, če in ko je prejšnji
popolnoma poln.
Vsaka država natisne v svojem jeziku potrebno število dnevnikov za uporabo letnih
ali kratkoročnih dovolilnic. Običajno se za mesečne dovolilnice izda dnevnik s petimi
stranmi. Priporoča se, da imajo letni dnevniki 52 strani, kar ustreza 52 tednom v letu.
Dnevnik voženj je treba voditi tako, da prikazuje kronološki vrstni red posameznih
delov prevozne poti polnega vozila od kraja nakladanja do kraja razkladanja in tudi
vožnjo s praznim vozilom.
Dovolilnica, dnevnik in, kadar je to ustrezno, potrdilo za »zeleno« tovorno vozilo in
»bolj zeleno in varno« tovorno vozilo ali »varnejše EURO 3« tovorno vozilo morajo
biti vedno v vozilu in jih je treba na zahtevo pristojnega kontrolnega organa pokazati.
Izpolnjene evidenčne liste je treba hraniti v dnevniku vsaj za pretekli mesec. Listi se
iztrgajo in pošljejo pristojnemu organu ali telesu, v primeru letne dovolilnice v štirih
tednih po koncu vsakega koledarskega meseca, v primeru kratkoročnih dovolilnic pa
po poteku veljavnosti.
Tako dobljeni podatki se lahko uporabljajo samo za nadzor uporabe dovolilnic. Ne
smejo se uporabljati v davčne namene ali za dajanje osebnih podatkov.
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6. Veljavnost in odvzem
Šteje se, da je dovolilnica neveljavna, če na njej niso neizbrisljivo navedeni naslednji
obvezni podatki:
−
−
−
−

osebno ime ali ime podjetja ter celoten naslov prevoznika;
podpis in žig organa, ki je izdal dovolilnico;
datum začetka in konca veljavnosti dovolilnice;
datum izdaje dovolilnice.

Za neveljavno se šteje tudi dovolilnica, ki ji ni priložen pravilno izpolnjen dnevnik in v
primeru dovolilnice za “zeleno” ali “bolj zeleno in varnejše” ali »varnejše EURO 3«
tovorno vozilo veljavno potrdilo za “zeleno” ali “bolj zeleno in varno” ali “varnejše
EURO3” tovorno vozilo. Dovolilnica za “zeleno” ali “bolj zeleno in varno” ali
»varnejše EURO 3« tovorno vozilo je neveljavna tudi v primeru, če se pri pregledu na
kraju samem ugotovi, da so prekoračene zgornje meje emisij ali da niso izpolnjene
varnostne zahteve, ki so določene za take tovornjake.
Dovolilnico lahko odvzame organ, ki jo je izdal, zlasti v primeru hujše ali ponovne
kršitve in v primerih nezadostne uporabe ali uporabe samo za dvostranske prevoze.
Kadar se uporablja ponarejena, izgubljena ali ukradena dovolilnica CEMT, ali kadar
dovolilnico uporablja drug prevoznik, kot mu je bila izdana, ali se uporablja
ponarejeno potrdilo, se dovolilnica takoj odvzame in pošlje pristojnemu organu
države, v kateri ima prevoznik sedež. Odvzame se lahko tudi dovolilnico CEMT, ki ji
je potekel rok veljavnosti, in se jo tudi pošlje istemu organu.
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7. Preklic in izdaja nadomestne dovolilnice
Odvzete ali vrnjene dovolilnice se lahko za preostali rok veljavnosti izdajo drugim
prevoznikom. Pred izdajo dovolilnice drugemu prevozniku za preostali rok veljavnosti
je treba dovolilnico preklicati in nadomestiti z nadomestno dovolilnico.
Pristojni organ ali telo mora o primerih preklica in izdaje nadomestne dovolilnice
obvestiti sekretariat CEMT, ta pa o tem obvesti države članice.
Ponarejena potrdila za “zelene” in “bolj zelene in varnejše” ali “varnejše EURO3”
tovornjake je prav tako treba poslati pristojnemu organu države, v kateri je vozilo
registrirano.
V primeru izgube ali kraje dovolilnice je treba takoj obvestiti organ ali telo, ki jo je
izdal. Za preostali rok veljavnosti se lahko dovolilnica nadomesti z drugo dovolilnico.
Sekretariatu CEMT je treba sporočiti številke izgubljenih ali ukradenih dovolilnic ter
številke nadomestnih dovolilnic, sekretariat pa o tem nato obvesti države članice.
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8. Medsebojna pomoč
Države članice so dolžne pri uporabi določb za uporabo dovolilnic, nadzor
izpolnjevanja pogojev in kaznovanja morebitnih kršitev druga drugi pomagati.
Če pristojni organ države članice ugotovi, da je imetnik dovolilnice CEMT, izdane v
drugi državi članici, kršil določbe, mora država članica, na katere ozemlju je do
kršitve prišlo, obvestiti sekretariat CEMT in organe države, v kateri ima prevoznik
sedež, da bi ti organi lahko ukrepali glede kazni (vključno z odvzemom dovolilnice).
Pristojni organi morajo drug drugemu dajati vse razpoložljive podatke o kaznih za
kršitve.
Če država članica CEMT, soudeležena v sistemu, ponovno krši različne določbe za
izvajanje večstranskega kontingenta CEMT, tožeči organ pripravi poročilo in ga
pošlje v sekretariat CEMT. Za preučitev zadeve je pristojen Svet ministrov CEMT, ki
odloči ali se dovolilnice za zadevno državo zamrznejo ali odvzamejo.
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9. Program “zeleno” tovorno vozilo
Države članice, ki so se odločile, da bodo sodelovale v programu “zeleno” tovorno
vozilo, imajo več dovolilnic kot pa če v programu ne bi sodelovale, čeprav se njihove
dovolilnice lahko uporabljajo samo za prevoz blaga s tovornjaki, ki ustrezajo
naslednjim standardom:
a) Stopnja emisij hrupa vozila:
(kot je določena v Direktivi št. 92/97/EGS ali Uredbi ECE št. 51/02 in KDV 19672)
78 dB (A) za vozila z močjo do 150 kW,
80 dB (A) za vozila z močjo nad 150 kW.
b) Količina kemičnih emisij v izpušnih plinih iz dizelskih motorjev:
(kot je določena v Direktivi št. 91/542/EGS ali Uredbi ECE št. 49/02, odobritev A
(“EURO 1”) glede ustreznosti izdelave vozila)
CO:
4,9 g/kWh
HC:
1,23 g/kWh
NOx: 9,0 g/kWh
Delci: 0,4 g/kWh3.
Potrdilo o skladnosti s temi standardi ter dnevnik voženj morata biti vedno v vozilu.
Potrdilo lahko izpolni samo proizvajalec vozila ali pa njegov pooblaščeni zastopnik v
državi registracije. Če potrdilo izpolni pooblaščeni zastopnik, mora navesti tudi ime
proizvajalca, katerega pooblaščeni zastopnik je.
Potrdilo je na voljo v angleščini, francoščini ali nemščini. Potrdilu mora biti priložen
prevod v druga dva jezika (glej Prilogo 4).
Če se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da so dopustne mejne vrednosti emisij iz
potrdila prekoračene, se šteje, da tehnični pogoji niso izpolnjeni. Šteje se, da je s tem
potrdilo neveljavno.
Za lažje in hitrejše prehode prek meja se zelo priporoča, da imajo “zelena” tovorna
vozila na sprednji strani vozila pritrjeno magnetno “značko” ali nalepko. Značka mora
biti zelene (podlaga) in bele barve (rob) z oznako “U” ali “E” (Umwelt = Environment
(okolje)) (glej Prilogo 10).

2
3

KDV = Kraftsfahrgesetzfuehrung-Verordnung = izvedbeni akti za zakon HGV (Avstrija).
Pri motorjih z močjo 85 kW ali manj se mejno vrednost emisij delcev pomnoži s koeficientom 1,7.
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10. Program »bolj zeleno in varno« tovorno vozilo
Zahteve za »bolj zeleno in varno« tovorno vozilo so:
Stopnja emisij hrupa vozila:
(kot je določena v Direktivi št. 92/97/EGS ali Uredbi ECE št. 51/02 in KDV 19674)
78 dB (A) za vozila z močjo do 150 kW,
80 dB (A) za vozila z močjo nad 150 kW.
Količina kemičnih emisij v izpušnih plinih iz dizelskih motorjev:
(kot je določena v Direktivi št. 91/542/EGS ali Uredbi ECE št. 49/02, odobritev B
(“EURO 2”)
CO:
HC:
NOx:
Delci:

4,0 g/kWh
1,1 g/kWh
7,0 g/kWh
0,15 g/kWh.

Minimalne tehnične in varnostne zahteve
(v skladu z Resolucijo CEMT št. CEMT/CM(95)4/Final in CEMT/CM(96)5)
1. Vozila in njihovi priklopniki morajo imeti na vseh pnevmatikah globino profila na
tekalni plošči najmanj 2 mm.
2. Vozila (razen motornih vozil s polpriklopniki) in njihovi priklopniki, omenjena v
zgoraj omenjenih predpisih, morajo biti na zadnji strani opremljena z napravo proti
podletu (v skladu z Uredbo ECE št. 58/01 ali Direktivo št. 70/221/EGS, kot je bila
nazadnje spremenjena z Direktivo št. 81/333/EGS).
3. Vozila (razen motornih vozil s polpriklopniki) in njihovi priklopniki, omenjena v
zgoraj omenjenih predpisih, morajo biti na sprednji strani opremljena z napravo
proti podletu (v skladu z Uredbo ECE št. 73/00 ali Direktivo št. 89/297/EGS).
4. Vozila morajo imeti opozorilni signal v skladu z Uredbo ECE št. 6/01 ali Direktivo
št. 76/759/EGS in rdeč varnostni trikotnik v skladu z Uredbo ECE št. 27/03.
5. Vozila morajo uporabljati tahograf v skladu z Uredbo EGS št. 3821/85, kot je bila
nazadnje spremenjena z uredbo EGS št. 3688/92.
6. Vozila morajo imeti napravo za omejevanje hitrosti v skladu z Uredbo ECE št. 89
ali v skladu z Direktivo št. 92/24/EGS.
7. Težka in dolga vozila morajo imeti opozorilno zadnjo odsevno tablo v skladu z
Uredbo ECE št. 70.
8. Vozila morajo imeti sistem proti blokiranju koles (v skladu z Uredbo ECE št. 13/06
ali Direktivo št. 71/320/EGS, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo št.
91/422/EGS).

4

KDV = Kraftsfahrgesetzfuehrung-Verordnung = izvedbeni akti za zakon HGV (Avstrija).
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9. Vozila morajo imeti krmilno napravo v skladu z Uredbo ECE št. 79/01 ali Direktivo
št. 70/311/EGS, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo št. 92/62/EGS.
10. Vozila morajo izpolnjevati zahteve glede preskusa tehnične brezhibnosti vozil za
vožnjo po cesti kot so določene v Direktivi ES št. 77/143/EGS. Pri tem je treba
zlasti upoštevati Direktivi št. 92/54/EGS in 94/23/EGS (zavore) ter Direktivo št.
92/55/EGS (dimni plini: za dizelske motorje je začela veljati 1. januarja 1996). V
skladu z Direktivo št. 77/143/EGS je treba preskus tehnične brezhibnosti vozil za
vožnjo po cesti opraviti vsako leto, zato potrdilo o opravljenem preskusu ne sme
biti starejše od 12 mesecev.
Dovolilnica CEMT za “bolj zelena in varna” tovorna vozila se lahko uporablja samo za
vozila, ki izpolnjujejo zgornje tehnične zahteve, in velja samo, če ji je priloženo v
celoti izpolnjeno potrdilo, da vozilo izpolnjuje te tehnične standarde.
Potrdilo je na voljo v angleščini, francoščini ali v nemščini. Potrdilu mora biti priložen
prevod v druga dva jezika (glej Priloge 4, 7 in 8).
Potrdilo o stopnji emisij hrupa in izpušnih plinov za “bolj zelena in varna” tovorna
vozila (glej Prilogo 5A) lahko izpolni samo proizvajalec vozila ali pa njegov
pooblaščeni zastopnik v državi registracije. Če potrdilo izpolni pooblaščeni zastopnik,
mora navesti tudi ime proizvajalca, katerega pooblaščeni zastopnik je.
Potrdilo se za vozilo izda enkrat in ga ni treba podaljševati, razen če se spremenijo
osnovni podatki za katero koli vrsto emisij, navedeni v potrdilu. Že izpolnjena potrdila
(leta 2001) tako ostanejo v veljavi dokler se ne spremenijo osnovni podatki, navedeni
v potrdilu. Za nova vozila ali za vozila, pri katerih so se spremenili osnovni podatki,
morajo države postopoma začeti uporabljati nova potrdila na podlagi vzorca iz
Priloge 5, najkasneje pa 1. januarja 2002.
Potrdilo o izpolnjevanju varnostnih zahtev za “bolj zelena in varna“ tovorna vozila
lahko izpolni:
− pooblaščeni preskusni servis v državi registracije, če ta država ne pooblasti
zastopnikov proizvajalcev;
− proizvajalec vozila ali njegov pooblaščeni zastopnik v državi registracije ali
− pooblaščeni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali
pooblaščeni zastopnik proizvajalca v državi registracije, če proizvajalec vozila ne
opremlja v celoti.
Če potrdilo izpolni “pooblaščeni zastopnik”, mora navesti tudi ime proizvajalca,
katerega pooblaščeni zastopnik je.
Potrdilo o izpolnjevanju varnostni zahtev za “bolj zelena in varna“ tovorna vozila je
treba podaljšati vsaka štiri leta ob opravljanju preskusa tehnične brezhibnosti vozil za
vožnjo po cesti (glej Prilogo 8).
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Poleg tega minimalne varnostne zahteve veljajo tako za samo vozilo kot za
priklopnik. Zato je za priklopnike treba izpolniti posebno potrdilo ob registraciji in
opravljanju preskusa tehnične brezhibnosti vozil za vožnjo po cesti (glej Prilogo 7).
Ta potrdila mora v skladu z določbami ustrezne priloge izpolniti:
− organ ali ustanova, ki jo za namene iz Direktive št. 96/96/ES pooblasti ali
neposredno nadzoruje država registracije, ali
za nova vozila:
− pooblaščeni preskusni servis v državi registracije;
− proizvajalec vozila ali njegov pooblaščeni zastopnik v državi registracije ali
− pooblaščeni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali
pooblaščeni zastopnik proizvajalca v državi registracije, če proizvajalec vozila ne
opremlja v celoti.
Če se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da so dopustne mejne vrednosti emisij iz
potrdila prekoračene oziroma da varnostne zahteve niso izpolnjene, se šteje, da
tehnični pogoji niso izpolnjeni. Šteje se, da je s tem potrdilo neveljavno.
Za lažje in hitrejše prehode prek meja se zelo priporoča, da imajo “bolj zelena in
varna” tovorna vozila na sprednji strani vozila pritrjeno magnetno “značko” ali
nalepko po vzorcu iz Priloge 10. Značka mora biti zelene (podlaga) in bele barve
(rob) z oznako “S” v beli barvi (Sûr = Safe = Sicher (varen).
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11. Program »varnejše EURO 3« tovorno vozilo
Zahteve za »varnejše EURO 3« tovorno vozilo so:
Stopnja emisij hrupa vozila:
(kot je določena v Direktivi št. 92/97/EGS ali Uredbi ECE št. 51/02 in KDV 19675)
78 dB (A) za vozila z močjo do 150 kW,
80 dB (A) za vozila z močjo nad 150 kW.
Količina kemičnih emisij v izpušnih plinih iz dizelskih motorjev:
(kot je določena v Uredbi ECE št. 49/026, odobritev B, ali v Direktivi št. 88/77/EGS,
kot je bila spremenjena z Direktivo 1999/96/ES, in glede na preskusne cikle ESC in
ELR)
CO:
2,1 g/kWh
HC:
0,66 g/kWh
NOx:
5,0 g/kWh
Delci:
0,10(0.137) g/kWh
Korekcijska vrednost absorbcijskega koeficienta: 0.0

m-1

(kot je določeno v Direktivi št. 88/77/EGS, kot je bila spremenjena z Direktivo št.
1999/96/EC) in glede na preskusni cikel ETC)
CO:
NM.HC:
CH4:
NOx:
Delci:

5,45 g/kWh
0,78 g/kWh
1,6 g/kWh
5,0 g/kWh
0,16(0.2114) g/kWh

Minimalne tehnične in varnostne zahteve
1. Vozila in njihovi priklopniki morajo imeti na vseh pnevmatikah globino profila na
tekalni plošči najmanj 2 mm.
2. Vozila (razen motornih vozil s polpriklopniki) in njihovi priklopniki, omenjena v
zgoraj omenjenih predpisih, morajo biti na zadnji strani opremljena z napravo proti
podletu (v skladu z Uredbo ECE št. 58/01 ali Direktivo št. 70/221/EGS, kot je bila
nazadnje spremenjena z Direktivo št. 97/19/EGS).
3. Vozila (razen motornih vozil s polpriklopniki) in njihovi priklopniki, omenjena v
zgoraj omenjenih predpisih, morajo biti na sprednji strani opremljena z napravo
proti podletu (v skladu z Uredbo ECE št. 73/00 ali Direktivo št. 89/297/EGS).
5

KDV = Kraftsfahrgesetzfuehrung-Verordnung = izvedbeni akti za zakon HGV (Avstrija).
Takoj ko se bo začela uporabljati sprememba, ki vključuje določbe Direktive št. 1999/96/ES.
7
Za motorje, pri katerih ima posamezni valj prostornino manj kot 0,75 dm3 in nazivno hitrost nad 3000 min-1
6
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4. Vozila morajo imeti zadnje ogledalo v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.46.01 ali
Direktivo št. 71/127/EGS, kot je bila spremenjena z Direktivo št. 88/321/EGS.
5. Vozila morajo imeti svetila in opozorilne svetlobne signale v skladu z Uredbo ECE
št. R6/01 ali Direktivo št. 76/756/EGS in rdeč varnostni trikotnik v skladu z Uredbo
ECE št. 27/03.
6. Vozila morajo uporabljati tahograf v skladu z Uredbo EGS št. 3821/85, kot je bila
nazadnje spremenjena z Uredbo EGS št. 1056/97 ali 2135/98.
7. Vozila morajo imeti napravo za omejevanje hitrosti v skladu z Uredbo ECE št. 89
ali v skladu z Direktivo št. 92/24/EGS.
8. Težka in dolga vozila morajo imeti opozorilno zadnjo odsevno tablo v skladu z
Uredbo ECE št. 70/01.
9. Vozila morajo imeti sistem proti blokiranju koles (v skladu z Uredbo ECE št. 13/09
ali Direktivo št. 71/320/EGS, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo št.
98/12/ES).
10. Vozila morajo imeti krmilno napravo v skladu z Uredbo ECE št. 79/01 ali Direktivo
št. 70/311/EGS, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo št. 1999/7/ES.
11. Vozila morajo izpolnjevati zahteve glede preskusa tehnične brezhibnosti vozil za
vožnjo po cesti, določene v Direktivi ES št. 96/96/ES, kot je bila spremenjena z
Direktivo 1999/52/ES. V skladu s temi direktivami je treba preskus tehnične
brezhibnosti vozil za vožnjo po cesti opraviti vsako leto, zato potrdilo o
opravljenem preskusu ne sme biti starejše od 12 mesecev.
Dovolilnica CEMT za “varnejša EURO3” tovorna vozila se lahko uporablja samo za
vozila, ki izpolnjujejo zgornje tehnične zahteve, in velja samo, če ji je priloženo v
celoti izpolnjeno potrdilo, da vozilo izpolnjuje te tehnične in varnostne standarde.
Potrdilo je na voljo v angleščini, francoščini ali v nemščini. Potrdilu mora biti priložen
prevod v druga dva jezika (glej Priloge 6, 7 in 8).
Potrdilo o stopnji emisij hrupa in izpušnih plinov za “varnejše EURO3” tovorno vozilo
(glej Prilogo 6A) lahko izpolni samo proizvajalec vozila ali pa njegov pooblaščeni
zastopnik v državi registracije. Če potrdilo izpolni pooblaščeni zastopnik, mora
navesti tudi ime proizvajalca, katerega pooblaščeni zastopnik je.
Potrdilo se za vozilo izda enkrat in ga ni treba podaljševati, razen če se spremenijo
osnovni podatki za katero koli vrsto emisij, navedeni v potrdilu.
Potrdilo o izpolnjevanju varnostnih zahtev za “varnejše EURO3“ tovorno vozilo (glej
Prilogo 6B) lahko izpolni:
− pooblaščeni preskusni servis v državi registracije, če ta država ne pooblasti
zastopnikov proizvajalcev;
− proizvajalec vozila ali njegov pooblaščeni zastopnik v državi registracije ali
− pooblaščeni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali
pooblaščeni zastopnik proizvajalca v državi registracije, če proizvajalec vozila ne
opremlja v celoti.
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Če potrdilo izpolni “pooblaščeni zastopnik”, mora navesti tudi ime proizvajalca,
katerega pooblaščeni zastopnik je.
Potrdilo o izpolnjevanju varnostni zahtev za “varnejše EURO3“ tovorno vozilo je treba
podaljšati najmanj vsako leto ob opravljanju preskusa tehnične brezhibnosti vozil za
vožnjo po cesti (glej Prilogo 8).
Poleg tega minimalne varnostne zahteve veljajo tako za samo vozilo kot za
priklopnik. Zato je za priklopnike treba izpolniti posebno potrdilo ob registraciji in
opravljanju preskusa tehnične brezhibnosti za vožnjo po cesti (glej Prilogo 7).
Ta potrdila mora v skladu z določbami iz ustrezne priloge izpolniti:
− organ ali ustanova, ki jo za namene iz Direktive št. 96/96/ES pooblasti ali
neposredno nadzoruje država registracije, ali
za nova vozila:
− pooblaščeni preskusni servis v državi registracije;
− proizvajalec vozila ali njegov pooblaščeni zastopnik v državi registracije ali
− pooblaščeni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali
pooblaščeni zastopnik proizvajalca v državi registracije, če proizvajalec vozila ne
opremlja v celoti.
Če se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da so dopustne mejne vrednosti emisij iz
potrdila prekoračene oziroma da varnostne zahteve niso izpolnjene, se šteje, da
tehnični pogoji niso izpolnjeni. Šteje se, da je s tem potrdilo neveljavno.
Za lažje in hitrejše prehode prek meja se zelo priporoča, da imajo “varnejša EURO 3”
tovorna vozila na sprednji strani vozila pritrjeno magnetno “značko” ali nalepko po
vzorcu iz Priloge 10. Značka mora biti zelene (podlaga) in bele barve (rob) z oznako
“3” v beli barvi (3 = EURO3).
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PRILOGA 1

Vzorec letne dovolilnice CEMT
Vzorec kratkoročne dovolilnice CEMT

Za obe vrsti dovolilnic se uporablja papir formata A4.
Letne dovolilnice so zelene barve, kratkoročne pa rumene barve.
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PRILOGA 2
Vzorec posebnega dovoljenja za mednarodne selitve
Dovolilnica je formata A4, znak ECMT je modre barve
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PRILOGA 3
Žigi, s katerimi so lahko označene dovolilnice
Žig A, GR, I v rdeči barvi:

Žig za »zeleno« tovorno vozilov zeleni barvi:

Žig za »bolj zeleno in varno« tovorno vozilov zeleni barvi:

Žig za »varnejše EURO 3« tovorno vozilov zeleni barvi:

Ti žigi se odtisnejo na prvo stran dovolilnice, običajno na levi rob.
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PRILOGA 4
Vzorec potrdila za “zeleno” tovorno vozilo

Papir svetlozelene barve, formata A4
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Št.
ZAHTEVE GLEDE EMISIJ HRUPA IN EMISIJ V IZPUŠNIH PLINIH ZA “ZELENO”
TOVORNO VOZILO
Potrdilo o skladnosti s tehničnimi določbami iz Resolucije CEMT/CM(91)26/Final
Ime:

kot proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik proizvajalca v državi registracije8:

potrjujem, da je dne ……………………….. spodaj opisano vozilo enako kot je
vozilo, ki je dne ………………………………. izpolnjevalo pogoje iz Resolucije
CEMT/CM(91)26/Final, in potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki pravilni.
Podpis proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika proizvajalca v državi registracije

Kraj

8

Neustrezno črtati.

Datum

Podpis
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Tip vozila:
Podatki za identifikacijo vozila:
Vrsta motorja:
Oznaka motorja:
Meritve v skladu z: ISO, ECE R.95, Direktivo št. 80/1269/EGS, kot je bila
spremenjena z Direktivo št. 89/491/EGS
Največja moč motorja (kW):
pri številu vrtljajev (vrt./min.):
Meritve v skladu z: ECE R.51/02, Direktivo 70/157/EGS, kot je bila
spremenjena z Direktivo 92/97/EGS
Največja dovoljena
Moč motorja
Izmerjena vrednost
9
vrednost(dB(A))
(dB(A))
78
<= 150 kW
80
> 150 kW
Dne:
V:
Izmeril:
V prostem teku:
v prestavi:
Stopnja hrupa stisnjenega zraka (dB(A)):
Približna stopnja hrupa (dB(A)):
pri številu vrtljajev (vrt./min.):
Meritve v skladu s Prilogo 1 k KDV 196710
Hrup pri zaviranju motorja (dB(A)):
Zunanji hrup (dB(A)):
v 2. točki merjenja:
v 6. točki merjenja:
Izmerjeno v skladu z: ECE R.49/02, odobritev A, Direktivo 88/77/EGS, kot
je bila spremenjena z Direktivo št. 91/542/EGS, odobritev A
Najvišja dovoljena
Onesnažujoča snov
Izmerjena vrednost
vrednost (g/kWh)
(g/kWh)
4,9
CO
1,23
HC
9,0
NOx
moč do 85 kW: 0,68
delci
moč nad 85 kW: 0,4

9

Resolucija CEMT št. CEMT/CM(91)26/Final
KDV = Kraftsfahrgesetzfuehrung-Verordnung = izvedbeni akti za zakon HGV (Avstrija).

10

Stran
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PRILOGA 5
Vzorec potrdila za “bolj zeleno in varno” tovorno vozilo

Papir svetozelene barve z diagonalno progo (od spodnjega
levega roba do zgornjega desnega roba), formata A4

5A Potrdilo o skladnosti s tehničnimi predpisi za emisije izpušnih plinov in hrupa
5B Potrdilo o skladnosti z varnostnimi predpisi

Uradni list Republike Slovenije

Št.

82 / 24. 9. 2002 / Stran 9023

Št. potrdila A o skladnosti “bolj zelenega in varnega” tovornega vozila:…………
Potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami za »bolj zeleno in varno« tovorno vozilo
iz Resolucij CEMT/CM(95)4/Final, CEMT/CM(96)5/Final/Priloga I

Tip vozila in oznaka:
Podatki za identifikacijo vozila:
Vrsta motorja/oznaka:
Proizvajalec vozila ali pooblaščeni zastopnik proizvajalca v državi registracije11,
(ime podjetja ali organa)
potrjujem, da je to vozilo enako kot je vozilo, ki je dne ……………………………….
izpolnjevalo pogoje iz Resolucije CEMT/CM(95)4/Final, CEMT/CM(96)5/Final/Priloga
I, in potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki pravilni.
Meritve v skladu z19: ISO/ECE-UN R.95, Direktivo št. 80/1269/EGS, kot je
bila spremenjena z Direktivo št. 99/99/ES
Največja moč motorja (kW):
pri številu vrtljajev (vrt./min.):
ZAHTEVE GLEDE EMISIJ HRUPA IN IZPUŠNIH PLINOV
Meritve v skladu z19: ECE/UN R.51/02, Direktivo 70/157/EGS, kot je bila
spremenjena z Direktivo 99/101/ES
Največja dovoljena
Moč motorja
Izmerjena vrednost
vrednost(dB(A))
(dB(A))
78
<= 150 kW
80
> 150 kW
Dne:
V:
Izmeril:
V prostem teku (km/h):
v prestavi:
Stopnja hrupa stisnjenega zraka (dB(A)):
Približna stopnja hrupa (dB(A)):
pri številu vrtljajev (vrt./min.):

11

Neustrezno črtati.
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Meritve hrupa v skladu s Prilogo 1 k KDV 196712
Hrup pri zaviranju motorja (dB(A)):
Zunanji hrup (dB(A)):
v 2. točki merjenja:
v 6. točki merjenja:
Meritve v skladu z13: ECE-UN R.49/02, odobritev B, ali Direktivo
88/77/EGS, kot je bila spremenjena z Direktivo št. 1991/542/EGS
Najvišja dovoljena
Onesnažujoča snov
Izmerjena vrednost
vrednost (g/kWh)
glede na homologacijo
motorja (g/kWh)
4,0
CO
1,1
HC
7,0
NOx
0,15
delci
Kraj:

12
13

Datum:

Podpis in žig:

KDV = Kraftsfahrgesetzfuehrung-Verordnung = izvedbeni akti za zakon HGV (Avstrija).
Neustrezno črtati.
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Št.

82 / 24. 9. 2002 / Stran 9025

Št. potrdila B o skladnosti “bolj zelenega in varnega” tovornega vozila:…………
VARNOSTNE ZAHTEVE
Ime:14,
− pooblaščeni preskusni servis v državi registracije15;
− proizvajalec vozila ali njegov pooblaščeni zastopnik v državi registracije ali
− pooblaščeni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali
pooblaščeni zastopnik proizvajalca v državi registracije, če proizvajalec vozila ne
opremlja v celoti16
(ime(na) podjetja ali organa)
potrjujemo, da vozilo izpolnjuje pogoje iz Resolucije CEMT/CM(95)4/Final,
CEMT/CM(96)5/Final/Priloga I, in potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki pravilni.
Vozilo je opremljeno z naslednjimi napravami:
− napravo proti podletu na zadnji strani v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.58/01 ali
Direktivo št. 70/221/EGS, kot je bila spremenjena z Direktivo št. 2000/8/ES;
− napravo proti podletu na sprednji strani v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.73/00 ali
Direktivo št. 89/297/EGS;
− opozorilno svetilko v skladu z Uredbo ECE/UN št. 6/01 ali Direktivo št.
76/759/EGS, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo št. 99/15/ES.
− tahografom v skladu z Uredbo Sveta EGS št. 3821/85, kot je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo št. 1056/97 ali 2135/98.
− napravo za omejevanje hitrosti v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.89 ali v skladu z
Direktivo št. 92/24/EGS.
− opozorilno zadnjo odsevno tablo za težka in dolga vozila v skladu z Uredbo
ECE/UN št. R.70/01.
− zavornim sistemom, vključno s sistemom proti blokiranju koles v skladu z Uredbo
ECE/UN št. R.13/09 ali Direktivo št. 71/320/EGS, kot je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo št. 98/12/ES.
− krmilno napravo v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.79/01 ali Direktivo št.
70/311/EGS, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo št. 1999/7/ES.
Kraj:

14

Datum:

Podpis in žig:

Neustrezno črtati
Za države, ki ne pooblastijo zastopnikov proizvajalcev.
16
V tem primeru prvi podpisnik izpolni stolpec nalevi, drugi podpisnik pa izpolni stolpec na desni.
15
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PRILOGA 6
Vzorec potrdila za “varnejše EURO3” tovorno vozilo

Papir svetlo zelene barve, formata A4

6A Potrdilo o skladnosti s tehničnimi predpisi za emisije izpušnih plinov in hrupa
6B Potrdilo o skladnosti z varnostnimi predpisi
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Št.

82 / 24. 9. 2002 / Stran 9027

Št. potrdila A o skladnosti “varnejšega EURO3” tovornega vozila:…………
Potrdilo o skladnosti motornega vozila s tehničnimi in varnostnimi predpisi za
»varnejše EURO 3« tovorno vozilo

Tip vozila in oznaka:
Podatki za identifikacijo vozila:
Vrsta motorja/oznaka:
Proizvajalec vozila ali pooblaščeni zastopnik proizvajalca v državi registracije17,
(ime podjetja ali organa)
potrjujem, da je to vozilo enako kot je vozilo, ki je dne ……………………………….
izpolnjevalo pogoje iz Resolucije CEMT/CM(2001)…, in potrjujem, da so zgoraj
navedeni podatki pravilni.
Meritve v skladu z: ISO/ECE-UN R.85, Direktivo št. 80/1269/EGS, kot je bila
spremenjena z Direktivo št. 99/99/ES
Največja moč motorja (kW):
pri številu vrtljajev (vrt./min.):
ZAHTEVE GLEDE EMISIJ HRUPA IN IZPUŠNIH PLINOV
Meritve v skladu z: ECE/UN R.51/02, Direktivo 70/157/EGS, kot je bila
spremenjena z Direktivo 99/101/ES
Največja dovoljena
Moč motorja
Izmerjena vrednost
18
vrednost(dB(A))
(dB(A))
78
<= 150 kW
80
> 150 kW
Dne:
V:
Izmeril:
V prostem teku (km/h):
v prestavi:
Stopnja hrupa stisnjenega zraka (dB(A)):
Približna stopnja hrupa (dB(A)):
pri številu vrtljajev (vrt./min.):

17
18

Neustrezno črtati.
Resoluciji CEMT/CM(95)4/Final in CEMT/CM(98)8Final.

Stran
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Meritve hrupa v skladu s Prilogo 1 k KDV 196719
Hrup pri zaviranju motorja (dB(A)):
Zunanji hrup (dB(A)):
v 2. točki merjenja:
v 6. točki merjenja:
Meritve v skladu z25: ECE-UN R.49…20 ali Direktivo 88/77/EGS, kot je bila
spremenjena z Direktivo št. 1999/96/ES in glede na preskusne cikle ESC
in ELR
Najvišja dovoljena
Onesnažujoča snov
Izmerjena vrednost
vrednost
glede na homologacijo
motorja (g/kWh)
2,1 (g/kWh)
CO
(g/kWh)
0,66 (g/kWh)
HC
(g/kWh)
5,0 (g/kWh)
NOx
(g/kWh)
0,10(0,13) (g/kWh)21
delci
(g/kWh)
-1
0,9 ( m )
dimni plini
( m-1)
Meritve v skladu z Direktivo 88/77/EGS, kot je bila spremenjena z
Direktivo št. 1999/96/ES in glede na preskusni cikel ETS22
Najvišja dovoljena
Onesnažujoča snov
Izmerjena vrednost
vrednost (g/kWh)
glede na homologacijo
motorja (g/kWh)
5,45
CO
0,78
NM.HC
1,6
CH4
5,0
NOx
0,16(0,21)
delci
Kraj:

19

Datum:

Podpis in žig:

KDV = Kraftsfahrgesetzfuehrung-Verordnung = izvedbeni akti za zakon HGV (Avstrija).
Takoj ko se bo začela izvajati sprememba, ki vključuje določbe Direktive št. 1999/96/ES.
21
Za motorje, pri katerih ima posamezni valj prostornino manj kot 0,75 dm3 in nazivno hitrost nad 3000 min-1
22
Samo motorji na naftni plin in v skladu z določbami za preskus ETC (glej točko 3.9 Dodatka 2 k Prilogi III Direktiva 1999/96/ES).
20
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Št.

82 / 24. 9. 2002 / Stran 9029

Št. potrdila B za “varnejše EURO3” tovorno vozilo:…………
VARNOSTNE ZAHTEVE
Ime:23,
− pooblaščeni preskusni servis v državi registracije24;
− proizvajalec vozila ali njegov pooblaščeni zastopnik v državi registracije ali
− pooblaščeni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali
pooblaščeni zastopnik proizvajalca v državi registracije, če proizvajalec vozila ne
opremlja v celoti25
(ime(na) podjetja ali organa)
potrjujem, da vozilo izpolnjuje pogoje iz Resolucije CEMT/CM ….., in potrjujem, da so
zgoraj navedeni podatki pravilni.
Vozilo je opremljeno z naslednjimi napravami:
− napravo proti podletu na zadnji strani v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.58/01 ali
Direktivo št. 70/221/EGS, kot je bila spremenjena z Direktivo št. 2000/8/ES;
− napravo proti podletu na sprednji strani v skladu z Uredbo ECE/UN št. 73/00 ali
Direktivo št. 89/297/EGS;
− zadnjim ogledalom v skladu v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.46.01 ali Direktivo št.
71/127/EGS, kot je bila spremenjena z Direktivo št. 88/321/EGS;
− svetili in opozorilnimi svetlobnimi signali v skladu z Uredbo ECE/UN št. 48.01 ali
Direktivo št. 97/28/ES;
− tahografom v skladu z Uredbo Sveta EGS št. 3821/85, kot je bila nazadnje
spremenjena z Uredbo št. 1056/97 ali 2135/98;
− napravo za omejevanje hitrosti vozila v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.89 ali
Direktivo 92/24/EGS;
− zavornim sistemom, vključno s sistemom proti blokiranju koles, v skladu z Uredbo
ECE/UN št. R.13/09 ali Direktivo št. 71/320/EGS, kot je bila nazadnje spremenjena
z Direktivo št. 98/12/ES;
− krmilno napravo v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.79/01 ali Direktivo št.
70/311/EGS, kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo št. 1999/7/ES.
Kraj:

23

Datum:

Podpis in žig:

Neustrezno črtati
Za države, ki ne pooblastijo zastopnikov proizvajalcev.
25
V tem primeru prvi podpisnik izpolni stolpec na levi, drugi podpisnik pa izpolni stolpec na desni.
24
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PRILOGA 7
Vzorec potrdila za priklopnik
Papir svetlo rumene barve, formata A4
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Št.

82 / 24. 9. 2002 / Stran 9031
Št. potrdila:…………

Potrdilo o skladnosti priklopnika s tehničnimi predpisi za varen (bolj zeleno in varno,
varno EURO3….) tovorno vozilo
kot določa Resolucija CEMT/CM(2001)…..
Tip vozila in oznaka:
Podatki za identifikacijo vozila:
Ime:26,
− pooblaščeni preskusni servis v državi registracije27;
− proizvajalec vozila ali njegov pooblaščeni zastopnik v državi registracije ali
− pooblaščeni preskusni servis v državi registracije in proizvajalec vozila ali
pooblaščeni zastopnik proizvajalca v državi registracije, če proizvajalec vozila ne
opremlja v celoti28
(ime(na) podjetja ali organa)
potrjujem, da je vozilo enako kot vozilo, ki je dne …………………. izpolnjevalo pogoje
iz Resolucije CEMT/CM(2001) ….., in potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki
pravilni.
Priklopnik je opremljen z naslednjimi napravami:
− napravo proti podletu na zadnji strani v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.58/01 ali
Direktivo št. 70/221/EGS, kot je bila spremenjena z Direktivo št. 81/833/EGS;
− napravo proti podletu na sprednji strani v skladu z Uredbo ECE/UN št. 73/00 ali
Direktivo št. 89/297/EGS;
− opozorilnimi svetilkami v skladu z Uredbo ECE/UN št. R.6.01 ali Direktivo št.
76/759/EGS;
− opozorilno zadnjo odsevno tablo za težka in dolga vozila v skladu z Uredbo
ECE/UN št. R.70.01;
− zavornim sistemom, vključno s sistemom proti blokiranju koles, v skladu z Uredbo
ECE/UN št. R.13.09 ali Direktivo št. 71/320/EGS, kot je bila spremenjena z
Direktivo št. 91/422/EGS.
Kraj:

26

Datum:

Neustrezno črtati
Za države, ki ne pooblastijo zastopnikov proizvajalcev.
28
Vključno s polpriklopniki.
27

Podpis in žig:

Stran
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PRILOGA 8
Vzorec potrdila o opravljenem preskusu tehnične brezhibnosti vozil za vožnjo
po cesti
Papir bele barve, formata A4
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Št.

82 / 24. 9. 2002 / Stran 9033

Št. potrdila A o opravljenem preskusu tehnične brezhibnosti vozil za vožnjo po
cesti: …………
Potrdilo o opravljenem preskusu tehnične brezhibnosti vozila za vožnjo po cesti v
skladu z določbami Direktive št. 96/96/ES, kot je bila spremenjena z Direktivo št.
1999/52/ES, za namene Resolucije CEMT/CM(2001)….

Registrska številka vozila:
Številka potrdila o skladnosti:
Tip vozila in oznaka:
Podatki za identifikacijo vozila:
Vrsta motorja/oznaka:
Ime:29,
organ ali ustanova, ki jo je za namene iz Direktive št. 96/96/ES pooblastila ali jo
neposredno nadzoruje država registracije,
potrjujemo, da je to vozilo enako kot je vozilo, ki je dne ……………………………….
izpolnjevalo pogoje iz Direktive št. 96/96/EGS, kot je bila spremenjena z Direktivo št.
1999/52/ES, pri čemer je bilo v skladu s Prilogo II obvezno preverjeno najmanj
naslednje:
− zavorni sistem (vključno s sistemom proti blokiranju koles, ki je združljiv s
priklopnikom in obratno)
− krmilni sistem in volan
− vidnost
− svetila, odsevniki in električna oprema
− osi, kolesa, pnevmatike in oddaljenost od tal (vključno z globino profila na tekalni
plošči)
− šasija in dodatki (vključno z zadnjo in sprednjo napravo proti podletu)
− druga oprema:
− varnostni trikotnik
− tahograf (obstoj in nedotaknjenost pečatov)
− naprava za omejevanje hitrosti
− ostalo - oznaka absorbcijskega koeficienta: ( m-1)
Kraj:

Datum:

Podpis in žig:

Opomba: Naslednji preskus tehnične brezhibnosti vozila za vožnjo po cesti je treba
opraviti do: ………….. 30

29
30

(ime in naslov podjetja ali organa)
12 mesecev po datumu preskusa.

Stran
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PRILOGA 9
Vzorec prvih treh strani dnevnika

Dnevnik je zelene barve, velikosti A4; države članice ga
natisnejo v svojem uradnem jeziku (jezikih)
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Št.

82 / 24. 9. 2002 / Stran 9035

1. stran
…………….
(država)

Dnevnik št. ……………..
(ista kot je št. dovolilnice;
dodatne številke, če obstaja več
dnevnikov

DNEVNIK
za
mednarodni prevoz blaga
z dovolilnico CEMT št.
Prevoznik: ………………………………….
(ime)
………………………………………………..
………………………………………………..
(domači naslov ali naslov podjetja)
Žig
Izdan v:
(kraj in datum izdaje)

Dne:

Stran
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2. stran
OPOZORILO
1. Dnevnik in ustrezna dovolilnica CEMT morata biti ves čas v vozilu.
2. Dnevnik je treba izpolniti pred začetkom vožnje naloženega vozila od kraja
nakladanja do kraja razkladanja in tudi za vožnjo s praznim vozilom.
3. Če se blago pobira na več krajih, se prikaže samo pot polnega vozila in se pot za
pobiranje ali razvažanje blaga ne upošteva.
4. Popravki morajo biti napravljeni tako, da ostane osnovno besedilo ali številke
čitljivo.
5. Izpolnjene evidenčne liste dnevnika je treba hraniti v dnevniku najmanj en mesec.
Evidenčni listi se nato pošljejo pristojnemu organu ali telesu, ki je dnevnik izdal, v
primeru letne dovolilnice v štirih tednih po koncu vsakega koledarskega meseca, v
primeru kratkoročnih dovolilnic pa po poteku veljavnosti.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

82 / 24. 9. 2002 / Stran 9037

3. stran
Dovolilnica CEMT št.
a) Kraj
odhoda
b) Kraj
prihoda

Tranzitne
a) Kraj
nakladanja države
b) Kraj
razkladanja a/b/c/d/e
/država

Št./država
registracije

1
a)
b)

2
a)
b)

4

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

3

Stanje
števca ob
odhodu/sta
nje števca
ob prihodu
v km
5

Žigi pri
prehodu
čez mejo
a/b/c/d/e
6

Stran
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PRILOGA 10
Vzorci oznak za “zelena”, “bolj zelena in varna” in za “varnejša EURO3”
tovorna vozila
Nalepka mora imeti velikost, ki je določena v avstrijskem zakonu HGV (KDV 1967)
(premer zelenega polja: 200 mm, premer skupaj z belim poljem: 220 mm). Nalepka
ima zeleno podlago ter rob in črke bele barve.
Za “zelena” tovorna vozila se uporabljata črki “E” ali “U”. Za “bolj zelena in varna”
tovorna vozila se uporablja črka “S” in za “varnejša EURO3” tovorna vozila številka
“3”.
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4057.

Pravilnik o pogojih glede strokovne, prostorske
in tehnične usposobljenosti laboratorijev za
izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi
diagnostike škodljivih organizmov

Na podlagi 61., 66. in 68. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih glede strokovne, prostorske in
tehnične usposobljenosti laboratorijev za
izvajanje laboratorijskih preiskav zaradi
diagnostike škodljivih organizmov
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje glede strokovne, prostorske
in tehnične usposobljenosti laboratorijev za izvajanje laboratorijskih preiskav (v nadaljnjem besedilu: preskusov) vzorcev
zaradi diagnostike škodljivih organizmov, način obveščanja
ter obliko poročil o preskusu, ki jih ti laboratoriji izdajajo.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– “laboratorij” je organ, ki izvaja preskuse vzorcev zaradi določitve škodljivih organizmov.
– “vzorec” je določena količina rastlin, rastlinskih proizvodov, zemlje, škodljivih organizmov ali kateri koli drug
organizem, predmet ali snov, ki lahko vsebuje ali širi škodljive organizme;
– “uradni vzorec” je vzorec, ki ga odvzame pristojni
inšpektor oziroma pravna ali fizična oseba, ki izvaja javno
pooblastilo oziroma javno službo po zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin;
– “preskus” je tehnična operacija, ki zajema določitev
ene ali več karakteristik danega vzorca po točno določenem
postopku;
– “diagnostična metoda” je tehnični postopek za izvajanje preskusa;
– “škodljivi organizem” je organizem, ki sodi v živalski
ali rastlinski svet, virus, mikoplazma (fitoplazma) ali drugi
patogeni organizem, ki je škodljiv rastlinam ali rastlinskim
proizvodom;
– “sistem zagotavljanja kakovosti” je notranji sistem obvladovanja organiziranosti laboratorija za izvajanje specifičnih preskusov na način, ki zagotavlja stalno učinkovitost
postavljene ureditve;
– “poročilo o preskusu” je dokument, ki ga izda laboratorij in ki natančno, jasno in nedvoumno podaja analizni izvid
z rezultati preskusa in druge predpisane podatke, povezane
s preskusom.
3. člen
(laboratorij)
Laboratorij izvaja preskuse vzorcev, ki jih odvzame pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: naročnik) oziroma jih odvzame sam na podlagi programa, ki ga odobri
Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo
(v nadaljnjem besedilu: uprava).
Laboratorij zabeleži vsak prejeti vzorec pod ustrezno
identifikacijsko številko, ki omogoča sledljivost v postopku
preskusa.
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Po opravljenem preskusu laboratorij posreduje naročniku poročilo o preskusu (v nadaljnjem besedilu: poročilo),
ki potrdi ali ovrže sum o navzočnosti določenega škodljivega
organizma oziroma navede razloge, zakaj preskus ni dal
rezultata.
Laboratorij opravlja preskuse za vse naročnike enako
kakovostno in z enako zanesljivostjo rezultatov. V ta namen
mora razpolagati s seznamom preskusov in cenikom preskusov.
4. člen
(organiziranost)
Laboratorij je lahko samostojna organizacija ali pa je
sestavni del večje organizacije.
Laboratorij mora biti organiziran za izvajanje preskusov.
Imeti mora dokument, ki prikazuje:
– organiziranost laboratorija in razporeditev odgovornosti;
– poimensko določenega vodjo laboratorija;
– poimensko določenega vodjo obvladovanja kakovosti;
– standardne operativne postopke za izvedbo preskusa;
– poslovnik kakovosti v skladu s tretjim odstavkom 9.
člena tega pravilnika.
Dokument iz prejšnjega odstavka mora biti tekoče vzdrževan in mora prikazovati dejansko stanje organiziranosti in
odgovornosti.
5. člen
(osebje)
Laboratorij mora imeti dokumentacijo, iz katere je razvidno:
– da ima zadostno število osebja z ustrezno strokovno
izobrazbo in opravljenim izpopolnjevanjem ter tehničnim znanjem in izkušnjami, kot je potrebno za posamezne dodeljene delovne funkcije;
– opis delovnih mest in specifikacije strokovne izobrazbe, tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušen za vse
osebje;
– da laboratorij in njegovo osebje ni pod komercialnimi, finančnimi ali drugimi pritiski, ki bi lahko vplivali na tehnično presojo in se ne ukvarja z nobeno dejavnostjo, ki bi
lahko ogrozila zaupanje v neodvisnost njegove presoje in
integriteto njegovih aktivnosti;
– da skrbi za nenehno izpopolnjevanje znanja svojega
osebja.
6. člen
(prostori)
Okolje, v katerem se izvaja dejavnost, ne sme ogroziti
veljavnosti rezultatov ali negativno vplivati na zahtevano točnost preskusa. Prostori za izvajanje dejavnosti morajo biti
zavarovani pred prekomernimi vplivi vročine, vlage, pare,
vibracij in podobno ter morajo biti redno vzdrževani. Delovni
prostori morajo biti dovolj prostorni, da se s tem zmanjša
tveganje poškodb ali nevarnosti in da je osebju omogočeno
prosto in učinkovito gibanje.
Dostop in uporaba vseh prostorov, ki so namenjeni
izvajanju dejavnosti, morajo biti urejeni na način, ki ustreza
njihovemu namenu.
Posebej morajo biti določeni pogoji za vstop oseb, ki
niso zaposlene v laboratoriju.
Poskrbeti je potrebno za primerne ukrepe, ki zagotavljajo red in čistočo v vsem laboratoriju in za to, da je vsa
oprema, ki je potrebna za izvajanje dejavnosti, enostavno
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dostopna. Če so v zvezi s tem posebni postopki, jih je
potrebno dokumentirati.
7. člen
(oprema)
Laboratorij mora biti opremljen z opremo, ki se zahteva
za pravilno izvajanje preskusov.
Vsa oprema mora biti pravilno vzdrževana. Vzdrževalni
postopki morajo biti podrobno opisani.
Vsak del opreme oziroma napravo, ki je bila preobremenjena, se je z njo napačno ravnalo, daje sumljive merilne
rezultate ali za katero se je pri kalibraciji oziroma kako drugače izkazalo, da je v okvari, je treba vzeti iz uporabe in jasno
označiti, da je v okvari. Hraniti jo je potrebno na vnaprej
določenem mestu do popravila in dokler se s poskusom ali
kalibracijo ne dokaže, da zadovoljivo opravlja svojo funkcijo.
Ob tem je treba raziskati vpliv te okvare na predhodno izvedene preskuse.
Za vsak pomembnejši del laboratorijske opreme mora
laboratorij voditi zapise, ki morajo vsebovati naslednje podatke:
– ime naprave;
– ime proizvajalca, identifikacijo tipa in serijsko številko;
– datum prevzema in datum začetka uporabe;
– trenutno lokacijo, če je to primerno;
– tehnično stanje ob prevzemu;
– podrobnosti o opravljenih vzdrževalnih delih;
– opis okvar, nepravilnega delovanja, modifikacij ali
popravil.
Laboratorijsko opremo, ki se uporablja v laboratoriju in
za katero je predvidena kalibracija, je treba kalibrirati, preden se izroči v uporabo. Nadaljnje kalibracije se morajo
izvajati v skladu s postavljenim programom za to opremo. Če
je potrebno, se laboratorijska oprema v obdobju med rednimi kalibracijami še dodatno preverja.
Laboratorijska oprema mora omogočiti zahtevano točnost in mora ustrezati vsem standardnim specifikacijam, ki
so relevantne za zadevne preskuse. Novo opremo je treba
pred uporabo kalibrirati in preveriti glede ustreznosti zadevnim standardnim specifikacijam.
Osebju morajo biti na voljo primerna, ažurna in pisna
navodila za uporabo opreme, vključno s priročniki proizvajalcev opreme.
Vse zahteve iz tega člena veljajo tudi za opremo, ki se
uporablja posredno (pomožna oprema).
8. člen
(diagnostične metode)
Laboratorij mora uporabljati mednarodno priznane in
ustrezno validirane diagnostične metode. Diagnostične metode za izvajanje preskusov so definirane s standardi Evropske in mediteranske organizacije za varstvo rastlin (European and Mediteranean Plant Protection Organization – EPPO) ali drugimi normativnimi dokumenti, ki jih lahko preskrbi
uprava oziroma so tam na vpogled.
Kadar je potrebno uporabljati diagnostične metode ali
druge postopke, ki niso standardizirani, morajo biti le-ti
ustrezno dokumentirani.
Laboratorij sodeluje v medlaboratorijskih primerjalnih
preskusih oziroma je osebje del mednarodne diagnostične
mreže s svojega specifičnega področja, kjer je to mogoče.
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9. člen
(sistem zagotavljanja kakovosti)
Laboratorij mora imeti vzpostavljen sistem zagotavljanja
kakovosti, ki mora ustrezati vrsti, področju in obsegu laboratorija v skladu s 3. in 4. členom tega pravilnika.
Elementi sistema zagotavljanja kakovosti morajo biti
dokumentirani v poslovniku kakovosti, ki mora biti na voljo
za uporabo osebju laboratorija. Za nenehno izpopolnjevanje
in ažuriranje poslovnika kakovosti mora skrbeti imenovani
odgovorni član osebja laboratorija.
Poslovnik kakovosti mora vsebovati vsaj naslednje postavke:
– izjavo o politiki kakovosti;
– strukturo laboratorija;
– operativne in funkcionalne aktivnosti v zvezi s kakovostjo, tako da je vsak sodelujoči v teh aktivnostih seznanjen
z obsegom in omejitvami svoje odgovornosti;
– navodila v zvezi s postopki zagotavljanja kakovosti,
specifična za vsak preskus, če je to primerno;
– postopke, po katerih se ravna v primeru, kadar osebje iz kakršnegakoli razloga ravna v nasprotju z dokumentirano politiko in postopki. Kadar bi tako odstopanje lahko
vplivalo na rezultate preskusov, morajo ti postopki zahtevati,
da se delo takoj prekine, identificira zadevne vzorce ter
ustrezno izloči oziroma odstrani. Izvesti je potrebno vse
poizvedbe in ukrepe za odpravo napak v postopku, preden
se nadaljuje z delom;
– postopke za preprečevanje izpusta škodljivega organizma v okolje;
– postopke za ukrepanje v primeru nestrinjanja naročnika preskusa z rezultatom preskusa.
Vodstvo ali pooblaščenci vodstva morajo sistematično
in periodično pregledovati sistem zagotavljanja kakovosti,
da se s tem zagotovi stalna učinkovitost postavljene ureditve
in da se začno morebitni potrebni ukrepi za odpravo napak v
postopku. Preglede je treba dokumentirati, vključno s podrobnostmi v zvezi z ukrepi za odpravo napak v postopku.
Odstopanja od dokumentirane politike in postopkov ali
od standardnih specifikacij se lahko dovolijo v primerih, ko
se lahko dokaže, da za to obstajajo utemeljeni tehnični
razlogi ter da s tem ni ogrožena kakovost preskusov. Obrazložitev, da je odstopanje upravičeno, mora biti skupaj z
odobritvijo vodstva zapisana v vseh zadevnih zapisih.
10. člen
(poročilo o preskusu)
Poročilo izda laboratorij po končanem postopku preskusa in vsebuje vsaj analizni izvid v skladu z 11. členom
tega pravilnika.
Poročilo lahko vsebuje tudi druge podatke, ki so ločeni
od analiznega izvida in označeni kot »Dodatek k analiznemu
izvidu« v skladu s 13. členom tega pravilnika.
Oblika poročila mora biti glede na vrsto preskusa čim
bolj standardizirana.
Popravki ali dodatki k poročilu se smejo po izdaji poročila izvesti tako, da se izdela poseben dokument, ki mora
biti sledljivo označen, na primer “Dodatek k poročilu o preskusu št.__”.
11. člen
(analizni izvid)
Analizni izvid mora vsebovati vsaj naslednje informacije:
1. ime in naslov laboratorija ter kraj, kjer je bil preskus
opravljen, če se razlikuje od naslova laboratorija;
2. identifikacijo analiznega izvida (na primer zaporedno
številko);
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3. ime in naslov naročnika preskusa;
4. opis in identifikacijo vzorca;
5. datum prejema vzorca in datum(e) izvajanja preskusa;
6. identifikacijo specifikacije za preskus ali opis diagnostične metode ali postopka;
7. vsako odstopanje od specifikacije za preskus, dodatek k specifikaciji ali opustitev kake postavke v specifikaciji kakor tudi vse druge informacije, ki so za določen preskus pomembne;
8. identifikacija uporabljenih nestandardiziranih diagnostičnih metod ali postopkov;
9. rezultat preskusa v skladu z 12. členom tega pravilnika;
10. podpis in naziv ali ustrezno označbo oseb(e), ki
prevzema tehnično odgovornost za analizni izvid, ter datum
izdaje analiznega izvida;
11. izjavo, da se rezultati preskusa nanašajo izključno
na primerke, ki so bili preiskani;
12. izjavo, da se analizni izvid brez pisnega pristanka
laboratorija ne sme reproducirati.
Analizni izvid ne sme vsebovati nobenih nasvetov ali
priporočil, ki bi izhajali iz rezultatov preskusa.
12. člen
(rezultat preskusa)
Rezultati preskusa iz 9. točke prejšnjega člena so lahko izmerjene vrednosti, ugotovitve vizualne preiskave, determinacije, praktična uporaba vzorca, izpeljani rezultati ali kakršna koli druga opažanja v teku preskusa.
Rezultati preskusa morajo biti podani natančno, jasno,
popolno in nedvoumno ter v skladu z napotki, ki so lahko
sestavni del diagnostičnih metod. Rezultat preskusa potrdi
ali ovrže sum na okužbo s škodljivim organizmom.
Na podlagi rezultatov preskusov, dobljenih na vzorcih,
ki so bili statistično izbrani iz večje partije, serije ali količine,
se lahko delajo sklepi o lastnostih partije, serije ali količine.
Vsaka ekstrapolacija rezultatov preskusa na lastnosti partije,
serije ali proizvodne količine mora biti podana v ločenem
dokumentu.
Če preskus ne da rezultatov, je potrebno v analiznem
izvidu to navesti, v dodatku k analiznemu izvidu pa podati
razloge v skladu s tem pravilnikom.
Če laboratorij prejme neustrezen vzorec, lahko presodi
o smiselnosti preskusa. Če preskusa ne izvede, v analiznem
izvidu navede, da preskus ni bil opravljen, v dodatku k
analiznemu izvidu pa navede razloge v skladu s tem pravilnikom.
13. člen
(dodatek k analiznemu izvidu)
Podatki, ki jih lahko vsebuje »Dodatek k analiznemu
izvidu«, so:
– meritve, preiskave in rezultati, podprti s tabelami,
diagrami, skicami in fotografijami, kakor ustreza danemu
primeru, ter vse opažene nepravilnosti;
– opis postopka vzorčenja, kjer to pride v poštev;
– nasveti in priporočila;
– drugi podatki.
14. člen
(obveščanje)
Po en izvod poročila prejme naročnik.
Po en izvod poročila prejme plačnik, če je drug kot
naročnik.
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V primeru potrditve škodljivega organizma s seznamov
I.A in II.A pravilnika, ki ureja postopke za preprečevanje
vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanjih predmetov (v nadaljnjem besedilu: karantenskih škodljivih organizmov), mora
laboratorij nemudoma obvestiti pristojnega inšpektorja oziroma pooblaščenega izvajalca javne službe in upravo.
V primeru, ko laboratorij prvič potrdi karantenski škodljivi organizem, o tem takoj obvesti upravo in Inšpektorat RS
za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo. Laboratorij pošlje
tak vzorec v dodatno potrditev v drug domač ali tuj laboratorij z ustreznimi referencami.
Prvo obvestilo iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se lahko opravi po elektronski pošti ali po telefonu.
Končno obvestilo se izdela v pisni obliki.
V primeru iz tretjega in četrtega odstavka tega člena,
ko vzorec ni bil odvzet uradno, diagnostični laboratorij sporoči naročniku, da je o najdbi obvestil pristojne organe.
15. člen
(javno pooblastilo)
Za opravljanje preskusov uradnih vzorcev na karantenske škodljive organizme mora laboratorij pridobiti javno
pooblastilo uprave, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
varstvo rastlin, tako, da vloži na upravo pisno vlogo s predložitvijo poslovnika kakovosti in dokazili, da izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
Uprava z odločbo dodeli javno pooblastilo laboratoriju
za opravljanje preskusov uradnih vzorcev, če je ta organiziran kot javni zavod, ki deluje na področju kmetijstva in gozdarstva. Drugim pravnim in fizičnim osebam uprava dodeli
javno pooblastilo na podlagi javnega razpisa.
16. člen
(javne službe)
Izvajanje preskusov zaradi diagnostike nekarantenskih
škodljivih organizmov opravljajo laboratoriji kot javno službo,
če izpolnjujejo splošne pogoje zlasti iz 3., 5., 6. člena,
prvega in drugega odstavka 7., 8., 10., 11., 12., 13. in 14.
člena tega pravilnika.
Javnim zavodom, ki delujejo na področju kmetijstva in
gozdarstva, uprava dodeli koncesijo na podlagi vloge z
odločbo o upravnem postopku. Drugim pravnim in fizičnim
osebam uprava dodeli koncesijo na podlagi javnega razpisa.
17. člen
(prehodna določba)
Določbe iz 4., 9. in 15. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2004, do takrat pa preskuse opravljajo pooblaščeni izvajalci določenih nalog javne službe za
varstvo rastlin.
18. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-74/01
Ljubljana, dne 10. septembra 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4058.

Sklep o določitvi nove višine pristojbine za kritje
stroškov opravljanja strokovnih izpitov pri
Inženirski zbornici Slovenije

Na podlagi 27. člena pravilnika o programu in načinu
opravljanja strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije
(Uradni list RS, št. 35/98, 64/99 in 68/01) je Inženirska
zbornica Slovenije sprejela

– pristojbina za opravljanje popravnega izpita znaša
51.000 tolarjev.
2
Nova višina pristojbine začne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2780
Ljubljana, dne 9. septembra 2002.

SKLEP
o določitvi nove višine pristojbine za kritje
stroškov opravljanja strokovnih izpitov pri
Inženirski zbornici Slovenije

Predsednik IZS
mag. Črtomir Remec, univ. dipl. inž. grad. l. r.

1
Določi se nova višina pristojbine za kritje stroškov opravljanja strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije:
– pristojbina za opravljanje izpita ali dopolnilnega izpita
znaša 107.000 tolarjev,

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je dalo soglasje
k zvišanju cen strokovnih izpitov pod št. 351-00-171/2002
z dne 4. 9. 2002.

OBČINE

BREŽICE
4059.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v območju
lokacijskega načrta za avtocesto na odseku
Krška vas – Obrežje

V skladu z enajsto alineo 16. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) ter na podlagi
četrtega odstavka 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) je Občinski svet občine Brežice na 34.
redni seji dne 2. 9. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v območju lokacijskega
načrta za avtocesto na odseku Krška vas –
Obrežje
1
Ukine se javno dobro na parcelah: 1911/8, 1913/10,
1913/11, 1913/12, 1913/13, 1913/15 in 1913/18 k.o.
Velika Dolina.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-156/02
Brežice, dne 2. septembra 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

4060.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v območju
lokacijskega načrta za avtocesto na odseku
Krška vas – Obrežje

V skladu z enajsto alineo 16. člena statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) ter na podlagi
četrtega odstavka 51. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) je Občinski svet občine Brežice na 33.
redni seji dne 3. 6. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v območju lokacijskega
načrta za avtocesto na odseku Krška vas –
Obrežje
1
Ukine se javno dobro na parcelah: 380/26, 380/40,
381/79, 381/80 in 381/81 k.o. Cerina.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-108/02
Brežice, dne 3. junija 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.
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HRPELJE-KOZINA
4061.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina«
Hrpelje

Na podlagi prvega odstavka 41., 42. in 140. člena
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96, 64/02, 101/01 – odl.
US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in
8/96), uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
(Uradni list RS, št. 16/98) ter 16. člena statuta Občine
Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02), je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 33. redni seji dne 5. 9.
2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
»Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje
se spremeni 4. člen odloka tako, da se za besedico Rodik
črtata besedi “Dane, Kačiče”.
2. člen
Spremeni se 7. člen odloka, tako da se spremenjen
glasi:
“Osnovna šola Hrpelje ima podružnično šolo v Obrovu.
Šolski okoliš podružnične šole Obrov obsega naslednja naselja: Gradišče pri Materiji, Kovčice, Brezovo Brdo, Ritomeče, Obrov, Javorje, Golac”.
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0622-35/2002-3
Hrpelje-Kozina, dne 5. septembra 2002.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.

KRANJ
4062.

Odlok o zazidalnem načrtu območja D 02/3
– Šolski center Zlato polje

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93) in 18. ter 96. člena statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96), je Svet mestne občine
Kranj na 34. seji dne 26. 6. 2002 sprejel
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ODLOK
o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski
center Zlato polje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za Šolski
center Zlato polje, območje urejanja D 02/3. Zazidalni načrt
je na podlagi strokovnih podlag izdelal DOMPLAN d.d. Kranj,
v juniju 2002 pod številko projekta UD/353-82/02.
2. člen
Sestavni deli zazidalnega načrta so:
I. Tekstualni del:
Obrazložitev zazidalnega načrta
II. Grafični del:
Izsek iz dolgoročnega plana (Urb. zasnova) M 1:5000
Kopija katastrskega načrta
M 1:1000
Kopija katastrskega načrta
M 1:2880
Načrt obodne parcelacije in gradbenih
parcel funkcionalnih enot na katastrskemu
načrtu
M 1:1000 oziroma 1:2880
Pregledna situacija
M 1:2880
Zazidalna situacija s predlagano pozidavo M 1:1000
Prometna ureditev s komunalnimi
napravami
M 1:1000
Regulacijski elementi z dovoljenimi višinami M 1:1000
Prerezi
M 1:1000
III. Soglasja pristojnih organov in organizacij
II. OBSEG ZEMLJIŠČ IN OPIS MEJE OBMOČJA
3. člen
Območje se nahaja v katastrski občini Kranj.
Meja se prične na jugozahodnem delu območja v točki
št. 1 (na parceli št. 878/2), sledi Koroški cesti v smeri proti
severu preko parcel št. 878/2, 878/1, 1025, 830/1,
823/1 in 822/2 do lomne točke št. 2 (na parceli št. 822/1).
Severna meja ZN poteka po meji cestnega sveta predvidene obvoznice, preko lomnih točk št. 3 (na parceli
823/1), št. 4 (na parceli št. 832/2) št. 5 (na parceli št.
1026/3), točke št. 6 (na parceli št. 896) do lomne točke št.
7 (na parceli št. 869).
Smer meje ZN se nato obrne proti jugu in poteka preko
lomnih točk št. 8 (na parceli št. 898), št. 9 (na parceli št.
895), št. 10 (na parceli št. 893/1), sledi parceli 901/2 (po
severni strani), 901/6 (po severni in zahodni strani) do
lomne točke št. 11 (na parceli št. 901/8).
Območje se zaključi s potekom meje po južnem robu
parcel št. 875/6, 890/1, 876/9, 890/2 v ravni liniji do
parcele 888/3 in naprej ponovno po južni meji parcel št.
879/14, 879/1, do lomne točke št.12 (na parceli št.
878/2) in izhodiščne točke št. 1.
Sestavni del opisa meje območja urejanja je načrt obodne parcelacije na katastrskem načrtu (M 1:2880 oziroma
1:1000) s koordinatami lomnih točk v GK sistemu.
Površina območja znaša 17 ha 74 a 58 m2.
Celotno območje vključuje zemljišča (del ali celoto) s
parcelnimi št. 822/1, 2, 823/1, 2, 3, 4, 828, 830/1, 2, 3,
832/1, 2, 3, 4, 872, 873/1, 2, 3, 874/1, 2, 3, 4, 5,
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875/1, 2, 3, 4, 6, 7, 876/1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
877, 878/1, 2, 879/1, 14, 888/1, 9, 10, 889, 890/1, 2,
893/1, 894, 895, 896, 898, 901/8, 1024/2, 1025,
1026/1, 2, 3, 1029, 1030/1, 1033/1, 3 vse k.o. Kranj.
III. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH
PARCEL IN FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ
4. člen
Območje je razdeljeno na 17 funkcionalnih enot:
– tri so zapolnjene z obstoječim programom (enote 2,
3 in 6),
– v treh je mogoča širitev obstoječe namembnosti (enote 1, 4 in 5),
– devet je predvidenih za novo pozidavo (enote 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15) in
– dve za parkiranje (enoti 16 in 17).
Funkcionalne enote 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 in 17 so nezazidana stavbna zemljišča sestavljena iz ene
ali več gradbenih parcel.
Ostale proste površine so namenjene prometni infrastrukturi in zelenim površinam.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO
OBLIKOVANJE SPLOŠNE DOLOČBE
5. člen
Regulacijski elementi
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente prikazane na karti regulacijski elementi z dovoljenimi
višinami in na zazidalni situaciji iz 2. člena odloka.
Regulacijski elementi so:
FE 1 funkcionalna enota,
RL
regulacijska linija,
razmejuje območje cestnega sveta od ostalega območja,
GM gradbena meja,
je črta, ki jo novozgrajeni objekti ne smejo presegati,
lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v
notranjost,
GL
gradbena linija,
je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti;
dovoljeni so le manjši zamiki fasade od gradbene
linije,
h
je višina objekta od kote terena do najvišje točke
objekta,
P
skupna zunanja parkirišča,
z
zelene površine so skupne zelene površine namenjene parkovni in rekreacijski rabi.
Funkcionalna enota je površina z enotnimi merili in
pogoji, ki se lahko pozida v fazah in je razdeljena na enega
ali več lastnikov.
Zelena površina je parkovno urejena travnata površina
s tlakovanimi ali peščenimi potmi, z zasaditvami vegetacije in
urbano opremo.
6. člen
Namembnost
Območje zazidalnega načrta je namenjeno:
– izobraževalni dejavnosti,
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– bivalnim kapacitetam vezanim na šolsko in študijsko
dejavnost,
– športu in rekreaciji,
– prometni in energetski infrastrukturi,
– ureditvi parkovnih in zelenih površin.
Izobraževanje
Funkcionalne enote 1, 3, 8, 9, 10 in 11 so namenjene
izobraževalni dejavnosti (strokovni, srednji, višji, visoki, univerzitetni in podiplomski programi).
Dovoljene so vse dejavnosti povezane z izobraževanjem:
– učilnice, predavalnice, laboratoriji, nastanitev, knjižnice, restavracije.
Bivalne kapacitete
Funkcionalne enote 3, 4 in 10 so namenjene bivanju
dijakov, študentov, profesorjev.
Dovoljene so vse dejavnosti povezane z bivanjem in
oskrbo:
– kuhinje, jedilnice, skupni družabni in študijski prostori,
– servisne dejavnosti le za potrebe uporabnikov nastavitvenih kapacitet.
Šport in rekreacija
Funkcionalne enote 2, 7, 12, 13, 14 in 15 so namenjene športu in rekreaciji.
Enoto 2 zapolnjuje športna dvorana, enota 7 je namenjena novi veliki telovadnici, ostale enote pa so namenjene
predvsem zunanjim športnim aktivnostim:
– igrišča za igre z žogo,
– igre na pesku, tlakovanih površinah, umetni podlagi,
mivki,
– atletska steza, trim steza,
– ostali športi na prostem,
– pomožni prostori (tribune, garderobe, shrambe
orodja),
– skupne tlakovane in zelene površine.
Prometna in energetska infrastruktura
Funkcionalna enota 5 je namenjena elektro kompleksu
(stikališče, uprava).
Funkcionalna enota 6 je namenjena kotlarni.
Funkcionalni enoti 16 in 17 sta namenjeni zunanjim
javnim parkiriščem.
Parkovne in zelene površine
Preostale površine med funkcionalnimi enotami predstavljajo “vezno tkivo“ – zelene površine.
7. člen
Možni posegi
Na zazidanih funkcionalnih enotah (2, 3 in 6) so dovoljeni naslednji posegi:
– adaptacije, rekonstrukcije,
– odstranitve naprav in objektov,
– ureditev prometne in komunalne infrastrukture.
Na delno zazidanih funkcionalnih enotah (1, 4 in 5) so
dovoljeni naslednji posegi:
– adaptacije, rekonstrukcije,
– dozidave za enako namembnost,
– odstranitve naprav in objektov,
– ureditev prometne in komunalne infrastrukture.
Na nezazidanih funkcionalnih enotah (7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 14 in 15) so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja objektov,
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– zunanje ureditve,
– ureditev prometne in komunalne infrastrukture.
Na nezazidanih funkcionalnih enotah (16 in 17) so
dovoljeni naslednji posegi
– zasaditve in osenčenje teh površin,
– nakritje parkirnih prostorov z enotno oblikovanimi
nadstrešnicami,
– ureditev prometne in komunalne infrastrukture.
8. člen
Oblikovanje objektov
Objekti v funkcionalnih enotah, ki mejijo na cesti A1,
A2 in povezave B1, 2, 3 imajo lahko:
– poudarjeno ulično fasado,
– javno pritličje in
– prehode skozi objekte na javne ploščadi.
Vogalno zasnovan objekt v funkcionalni enoti 11 mora
biti oblikovan kot dominanta v prostoru.
Posamezni objekti znotraj funkcionalne enote kot tudi
sosednjih funkcionalnih enot so lahko povezani z nivojskimi
povezavami. Svetla višina mora omogočiti dostop intervencijskih vozil pod njimi (min. 4,50m). Te povezave so lahko
odprte ali zaprte.
Fasade objektov ne smejo odsevati refleksne svetlobe,
bleščeči materiali niso dovoljeni. Strehe so lahko ravne ali
položne do 15° naklona, eno - ali večkapne, skrite za fasadni venec. Fasade v višini strešnih zaključkov-ravnih streh
so lahko izmaknjene iz vertikalne linije osnovne fasade. Ravna streha se lahko oblikuje kot terasa. Priporoča se uporaba
ekoloških materialov in energetsko varčnih zasnov.
Ograjuje se lahko območja funkcionalnih enot 12, 13
14 in 15. Ograje so enotno oblikovane in ozelenjene, visoke max. 2 m.
Podkletitev objektov je namenjena parkiranju in pomožnim prostorom. Maksimalni gabarit podkletitve ne sme
presegati meje funkcionalne enote oziroma gradbene meje
(GM) v posamezni funkcionalni enoti, razen za podzemne
povezave med njimi, ki lahko segajo tudi čez mejo.
9. člen
Zunanja ureditev
Vsi dostopi do objektov, primarne pešpoti v zunanjih
ureditvah in parkirni prostori morajo biti oblikovani brez arhitekturnih ovir.
Javno dostopne ploščadi so opremljene z urbano opremo (klopi, pergole, plastike), vodnimi motivi in morajo biti
oblikovane v skladu z zasnovo objekta.
Za talne ureditve utrjenih površin (tudi kolesarske steze
in pešpoti) se lahko uporabljajo naslednji materiali: granitne
kocke, betonske plošče, betonski tlakovci, pesek, kamen,
les, opeka.
Za poti na zelenih površinah se lahko uporabljajo naslednji materiali: betonski tlakovci, pesek, kamen, les, opeka.
Cesti A1, A2 in aleje B1, 2, 3, so tlakovane in zasajene
z drevoredi, na ostalih zunanjih površinah objektov se uredijo zelene površine in zasadi visoka in nizka vegetacija.
Višinske terenske razlike naj se premeščajo s travnatimi površinami z naklonom najmanj 1:2. Gradnja škarp iz
naravnih materialov je dovoljena le do višine 0,50m.
Severni rob zazidave v funkcionalnih enotah 7, 8, 9 in
12 se zaključi z “zeleno kuliso“.
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10. člen
Funkcionalne enote 1, 4 in 5
– dozidave ne smejo presegati obstoječih višinskih gabaritov,
– oblikovanje prizidkov se mora podrejati obstoječi arhitekturi.
Funkcionalna enota 7
Kota terena: 303.50 m.n.v.
Max. višina objekta: 9m (ena nadzemna etaža)
– dostop v objekt tudi z vzhodne strani – z javne ploščadi,
– poudarjeno oblikovanje vhodnega portala na vzhodni
oziroma zahodni fasadi.
Funkcionalni enoti 8 in 9
Kota terena: 302.50 – 303.50 m.n.v.
Max. višina objekta: 9m (do dve nadzemni etaži)
– oblikovno naj zahodni objekt skupaj z veliko telovadnico vzpostavlja enoten ambient okoli osrednjega trga,
– posamezne enote so lahko povezane z nadzemnimi
povezovalnimi hodniki – mostovži.
Funkcionalna enota 10:
Kota terena: 303.00 – 303.50 m.n.v.
Max. višina objekta: 12m (do tri nadzemne etaže)
Funkcionalna enota 11:
Kota terena: 404.00 – 404.50 m.n.v.
Max. višina objekta: 9m (stranska kraka) (do dve nadzemni etaži)
Max. višina objekta: 25m (stoplič) (do šest nadzemnih
etaž)
– vogalni stolpič je oblikovan kot dominanta v prostoru,
– ortogonalni smeri kareja sledita dva nižja kraka,
– pred stolpičem je večja vstopna ploščad, preko nje
je omogočen diagonalni prehod v univerzitetni park.
Funkcionalne enote 12, 13, 14 in 15:
Kota terena: 304.00 – 305.00 m.n.v.
– športne naprave – igrišča se gradijo v nivoju terena,
– pomožni objekti so lahko samo pritlični,
– zapolnjevanje posamezne funkcionalne enote in njihovo medsebojno združevanje je dovoljeno.
Funkcionalni enoti 16 in 17:
Kota terena: 304.00 – 305.00 m.n.v. oz 303.50
m.n.v.
– parkirišča se gradijo v nivoju terena,
– enotno oblikovane nadstrešnice imajo strešine v minimalnem naklonu.
V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
11. člen
Višinska ureditev območja
Cestna mreža, kolesarske steze in primarne peš povezave se višinsko prilagodijo dostopom na Kidričevi, Koroški
cesti in predvideno severno obvoznico.
Sistem cest
Območje se napaja na treh vhodnih lokacijah.
Te so:
– vstop s Kidričeve ceste,
– vstop s severne obvoznice,
– vstop s Koroške ceste.
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Po dograditvi severne obvoznice se motorni promet
proti Kidričevi cesti prekine s slepim oziroma omejenim
dovozom.
Vstop s Koroške ceste se zaključi v funkcionalni enoti
16.
Normalni prečni profili
Elementi prečnega profila ceste A1 (glavna napajalna):
– hodnik za pešce
4,80 (2×2,40)
– kolesarska steza
2,00 (2×1,00)
– zelenica z drevoredom
4,00 (2×2,00)
– vozišče
6,00 (2×3,00)
– berma
1,00 (2×0,50)
Skupaj: 1
7,80m
Elementi prečnega profila ceste A2 (sekundarna
cesta):
– hodnik za pešce
4,80 (2×2,40)
– zelenica z drevoredom
4,00 (2×2,00)
– vozišče
6,00 (2×3,00)
– berma
1,00 (2×0,50)
Skupaj:
15,80m
Sistem dostopov
Vsi dostopi do funkcionalnih enot so urejeni s cest A1
in A2. Uvozno–izvozni radiji so prilagojeni za dostavo lahkih
tovornjakov in urgentnih vozil. Cesta A2 je zaključena z
obračališčem.
Vsi glavni dostopi do objektov, primarne peš poti v
zunanjih ureditvah in parkirni prostori morajo biti oblikovani
brez arhitekturnih ovir.
Peš površine in kolesarske steze
Celotno območje je oskrbovano preko treh primarnih
smeri.
Te so:
– ortogonala ena B1,
– ortogonala dva B2,
– diagonala
B3.
Kolesarske poti potekajo skupaj s hodniki za pešce.
Do vseh predvidenih programov je zagotovljena peš
dostopnost.
Predvideni so znižani robniki za kolesarje in funkcionalno ovirane ljudi, skladno s pravilnikom o projektiranju objektov brez grajenih ovir.
Normalni prečni profili
Elementi prečnega profila alej B1,2,3:
– vozišče
3,50
– bankina
1,00 (2×0,50)
Skupaj:
4,50m
Pravokotno na glavne smeri se priključujejo hierarhično manj pomembne smeri (C1, 2, 3), ki na sečiščih lahko
oblikujejo razširitve, oblikovane kot večji ali manjši trgi.
Parkiranje
Pogoj za novogradnje je zagotovitev potrebnega števila
parkirnih mest znotraj funkcionalne enote:
za šole srednje
25 dijakov
1PM+1PM/60m2 NEP
za šole univerze
2-4 študenta
1PM
za nastavitvene objekte
2 postelji
1PM
za športno rekreacijske
površine
250m2
1PM
velika telovadnica
5-10sedežev
1PM
Parkirišča je potrebno zagotoviti v sklopu lastnega funkcionalnega zemljišča, v lastni podzemni garaži ali na funkcionalnih enotah 16 in 17.
V vseh funkcionalnih enotah namenjenih gradnji so
lahko podzemne garaže. Podzemno garažo je možno urediti
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pod celo funkcionalno enoto. Uvozi v garaže se uredijo
znotraj funkcionalne enote. Parkiranje v enotah 16 in 17 je
le v nivoju terena.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO
UREJANJE
12. člen
Komunalno urejanje
Objekti morajo biti priključeni na vse komunalne vode v
območju.
Primarno in sekundarno komunalno omrežje mora potekati pod javnimi površinami, v ali ob cestnem telesu tako,
da bo nanj možno neposredno priključevanje posameznih
objektov.
Gradnja komunalnih naprav in objektov mora potekati
usklajeno. Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov in objektov zaradi ustreznejše oskrbe in
racionalnejše izrabe prostora.
Vodovod
Oskrba z vodo je predvidena z navezavo na obstoječi
vodovod iz vodovodnega stolpa.
Vodovodno omrežje znotraj območja urejanja se izvede
v zanki, ki poteka v zelenicah, vsaj 2m od predvidenih objektov.
Priključitev na vodovodno omrežje je pogojena s sočasno priključitvijo na kanalizacijo.
Omrežje je potrebno dimenzionirati za potrebe sanitarne vode ter požarne zaščite.
Hidrantno omrežje
Hidrantno omrežje se izvede z nadzemnimi hidranti.
Oskrba preko vodovodnega omrežja. Za objekte višje od
17m je gašenje mogoče le s pomočjo gasilskih črpalk.
Premer cevovoda vsaj 100mm, dolžina slepih krakov
do 180m.
Kanalizacija
V območju urejanja bo kanalizacija izvedena v ločenem
sistemu.
Komunalne odpadne vode iz vseh objektov se vodijo v
javno kanalizacijo.
Meteorne vode s streh se vodi v ponikovalnice, s tlakovanih, parkirnih in cestnih površin pa preko lovilcev olj in
peskolovov v meteorni kanal, kateremu se mora za te potrebe povečati premer do reke Save.
Elektrika
Napajanje z električno energijo se izvede iz predvidene
transformatorske postaje tipske izvedbe, ki se bo vključila v
20kV omrežje napajanega iz RTP Zlato polje. Transformatorska postaja se po možnosti gradi v sklopu objektov v funkcionalnih enotah.
Trase električnega omrežja potekajo v javnih površinah
obcestnega telesa. Visoko in nizkonapetostno elektro omrežje se izvede v kabelski kanalizaciji.
Priključna merilna mesta morajo biti dostopna z lokalnih poti.
Plin
Za toplotno oskrbo objektov je predvidena uporaba
obstoječe kotlovnice v funkcionalni enoti 6 ali priključitev na
kotlovnico Zdravstveni dom.
Varstveni pas obstoječega plinovodnega omrežja do
kotlovnice je 2×3m.
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Telefon
Telefonsko omrežje se priključi na obstoječo telefonsko centralo.
Telefonsko omrežje znotraj območja urejanja poteka v
javnem obcestnem prostoru in se izvede v telefonski kabelski kanalizaciji.
Kapacitete kabelske kanalizacije morajo zagotavljati tudi priključitev na kabelsko televizijo.
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava se uredi na vseh javnih prometnih
površinah. Napajanje se izvede preko prižigališča, ki se
navezuje na transformatorske postaje v območju urejanja.

VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
13. člen
Varstvo zraka
Prezračevanje objektov je potrebno speljati nad strehe
objektov. Prezračevanje podzemnih garaž se izvede z odvodnimi kanali za odvod dima in toplote z izpustom nad teren.
Varstvo pred hrupom
Skladno z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju se območje uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom.
Varstvo voda
Pri posegih v prostor je treba upoštevati določila odloka o varstvu virov pitne vode.
Odstranjevanje odpadkov
Zbirna in prevzemna mesta za posode za odpadke
morajo biti na funkcionalnem zemljišču povzročitelja, prometno dostopna, locirana v objektu ali na tlakovani površini.
Zagotoviti je treba ustrezen način zbiranja posebne
vrste odpadkov (kolikor obstajajo) in zagotoviti potrebne površine za ločeno zbiranje odpadkov.
Zbirna in prevzemna mesta za posode za odpadke so
ob cestah A1 in A2.
Na zelenih površinah se postavijo koši za smeti kot del
urbane opreme parka.
VIII. POGOJI ZA ZAŠČITO PRED POŽAROM
14. člen
Splošne določbe
V postopku priprave strokovnega gradiva za pridobitev
lokacijskega dovoljenja mora biti izdelana strokovna požarnovarstvena ocena.
Intervencijske poti in površine
Okoli načrtovanih objektov je treba zagotoviti krožno
intervencijsko pot.
Vse vozne površine morajo biti dimenzionirane na 9t
osnega pritiska, oddaljene so lahko 3-9m od objekta, širine
5m in s 4,5m višino pasaže, če je pot izvedena pod objektom. Del zelenih površin ob intervencijskih poteh se lahko
nameni zagotovitvi ustreznih radijev urgentnih poti v izvedbi,
ki dopušča ozelenitev teh površin. Za zasaditve med intervencijskimi potmi in objekti se posadijo nizke grmovnice.
Drevje je lahko zasajeno na oddaljenosti 2m od intervencijske poti.
Hidrantno omrežje
Zgrajeno mora biti krožno protipožarno hidrantno omrežje z ustreznim številom zunanjih hidrantov, na razdalji do
80m.

Št.

82 / 24. 9. 2002 / Stran 9047
IX. TOLERANCE

15. člen
Tolerance so dovoljene ob upoštevanju regulacijskih
elementov (prikazanih na karti regulacijski elementi z dovoljenimi višinami).
Za višinsko regulacijo terena velja toleranca 0,5m.
X. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
16. člen
Zazidalni načrt se lahko izvaja fazno po funkcionalnih
enotah in znotraj funkcionalne enote. Zaključeno fazo predstavljajo objekti z zunanjo ureditvijo ter prometno in komunalno infrastrukturo.
Pred pričetkom gradenj objektov visoke gradnje je potrebno realizirati komunalno in prometno infrastrukturo.

XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
17. člen
Za vse posege je potrebno izdelati strokovno gradivo in
izris iz zazidalnega načrta za izdajo lokacijskega, gradbenega ali enotnega dovoljenja za gradnjo.
Strokovno gradivo mora vsebovati:
– podrobna določila glede namembnosti in gabaritov
objektov,
– idejne zasnove objektov, zunanje ureditve,
– priključitev objektov na javno komunalno omrežje po
pogojih upravljavcev komunalnih vodov in prometne infrastrukture.
XII. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o zazidalnem načrtu Šolski center Zlato poljeKranj (UVG, št. 15/75).
19. člen
Zazidalni načrt je na vpogled pri Mestni občini Kranj,
oddelek za okolje.
20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za okolje in prostor.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0005/01-142/02-48/02
Kranj, dne 18. septembra 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
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MISLINJA
4063.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Mislinja za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS št.
U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS št. U-I-144/94-18,
57/94 in 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US,44/96
– odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba
US, 74/98,59/99 – odločba US in 70/00), 29. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00
in 79/01) in 20. člen statuta Občine Mislinja (Uradni list RS,
št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00) je Občinski svet
občine Mislinja na 39. seji dne 11. 9. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Mislinja
za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Mislinja (Uradni list RS,
št. 109/01, 61/02) se prvi odstavek 2. člena spremeni
tako, da se glasi:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto

I.

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740
II.
40
400
401
402
403
409
41

Proračun leta 2002

SKUPAJ PRIHODKI
505,891.400
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI
310,277.000
(70+71)
DAVČNI PRIHODKI
250,933.000
(700+701+702+703+704+705+706)
Davek na dohodek in dobiček
216,394.000
Davki na premoženje
15,372.000
Domači davki na blago in storitve
19,167.000
NEDAVČNI PRIHODKI
59,344.000
(710+711+712+712+714)
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 37,257.000
Takse in pristojbine
3,099.000
Denarne kazni
8.000
Prihodki prodaje blaga in storitev
266.000
Drugi nedavčni prihodki
18,714.000
KAPITALSKI PRIHODKI
10,700.000
(720+721+722)
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1,800.000
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja
8,900.000
PREJETE DONACIJE
4,250.400
Prejete donacije iz domačih virov
4,250.400
TRANSFERNI PRIHODKI
180,664.000
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
180,664.000
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+412+414)

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

5,110.000
85,64.000
21,660.000
73,519.265
205,630.000
205,630.000
10,000.000

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -59,188.865
(I.-II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS ODHODKI)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto

Proračun leta 2002

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

180.000
180.000

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
180.000
(440+441)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
180.000
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
–
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
VII.
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
-59,188.865
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I. + IV.) – (II. + V.)
C)

RAČUN FINANCIRANJA

Konto

Proračun leta 2002

VIII.

ZADOLŽEVANJE
(500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

–
–

IX.

ODPLAČILO DOLGA
(550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
(VIII. – IX.)
XI.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(VII. – X.)

400.000

-400.000
-59,588.865

565,080.265
164,097.000
25,850.000
3,940.000
131,317.000
90.000
2,900.000
185,353.265

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302/0001/2001
Mislinja, dne 11. septembra 2002.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

Uradni list Republike Slovenije

4064.

Odlok o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Mislinja

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in
20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 –
prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02) je Občinski svet
občine Mislinja na 39. redni seji dne 11. 9. 2002 sprejel
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sorazmernega dela, ne štejejo sredstva, ki so bila za te
namene plačana iz samoprispevka.
Delež, ki ga bo Občina Mislinja vrnila posameznim
upravičencem, bo določil Občinski svet občine Mislinja po
sklenitvi pisne poravnave ali po pravnomočni sodbi sodišča
iz 8. člena zakona o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko
omrežje.
ZAVEZANCI ZA VRAČILO

ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Mislinja
UVODNA DOLOČILA
1. člen
Ta odlok določa upravičence, zavezance, višino, način
in pogoje vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Mislinja.
Občina Mislinja po določbah tega odloka nastopa kot
zavezanec za vračila vlaganj fizičnim in pravnim osebam na
območju bivših krajevnih skupnosti Mislinja in Doliča.

5. člen
Zavezanec za vračilo sredstev na podlagi zakona o
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje je Republika Slovenija, Občina Mislinja pa je neposredni zavezanec za vračilo vlaganj za tiste občane in pravne osebe, ki so
sklepali pogodbe s PTT organizacijo oziroma Telekomom
d.d. preko Krajevnih skupnosti Mislinja in Dolič in izpolnjujejo vse pogoje in kriterije za vračanje po zakonu o vračanju
vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.
Vsa dejanja in aktivnosti v zvezi z vlaganjem zahtevkov
Občina Mislinja pri skladu za vračanje vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje opravlja komisija za vodenje aktivnosti na področju vračil vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje, ki jo je imenoval občinski svet na svoji seji dne
26. 9. 2001.

UPRAVIČENCI
2. člen
Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma, d.d. so lahko vsi naročniki, ki so bili
na podlagi sklenjenih pogodb med njimi bivšo PTT organizacijo oziroma kasneje s Telekomom d.d. ali v njihovem imenu
preko Krajevne skupnosti Mislinja ali Krajevne skupnosti
Dolič vključeni v telekomunikacijsko omrežje oziroma so
pridobili telefonski priključek.
Po tem odloku so upravičenci tiste osebe, ki so sklenile zgoraj navedene pogodbe in so vplačale svoj del sredstev
po pogodbi v obdobju od 1974 do 1. 1. 1995.
Občina Mislinja bo samo za upravičence, ki so preko
Krajevne skupnosti Mislinja in Dolič sklepali pogodbe z bivšo PTT organizacijo oziroma kasneje s Telekomom d.d.
uveljavljala vrnitev vlaganj. Ostali občani in pravne osebe, ki
so direktno sklepali pogodbe oziroma naročniška razmerja s
PTT organizacijo oziroma Telekomom d.d. bodo sami vlagali
zahtevke za vračilo sredstev pri skladu za vračanje vlaganj v
telekomunikacijsko omrežje.
3. člen
Občina Mislinja bo objavila na javnem mestu sezname
upravičencev, za katere ima shranjene pogodbe in dokazila
o plačilih, in jih obvestila o načinu, kako bodo lahko uveljavljali vračilo vlaganj.
Za upravičence, ki jih ne bo na seznamu, bo naknadno
določila in objavila postopek uveljavljanja njihovih vlaganj.
VIŠINA PLAČILA
4. člen
Upravičencem bo glede na njihov prispevek, vrnjen
sorazmerni delež od zneska, ki ga bo Občina Mislinja prejela iz sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje. V prispevek, ki so ga upravičenci vložili v telekomunikacijsko omrežje in za katerega so upravičeni za vračilo

POSTOPEK ZA VRAČANJE SREDSTEV POSAMEZNIM
UPRAVIČENCEM
6. člen
Občina bo vračala sredstva posameznim upravičencem na podlagi njihove vloge. Občina bo objavila na krajevno običajen način poziv upravičencem, kdaj in kje morajo
oddati svojo vlogo. Istočasno jih bo seznanila, kaj morajo
vlogi priložiti in kako bo potekal postopek obravnave posamezne vloge ter o načinu izplačila njihovih zahtevkov.
Vse aktivnosti v zvezi s postopki obravnave vloženih
zahtevkov opravi komisija iz zadnjega odstavka 5. člena tega
odloka. Če posamezni upravičenec z odločitvijo komisije ni
zadovoljen ima pravico vložiti pritožbo na Občinski svet občina Mislinja. Odločitev občinskega sveta je dokončna.
KONČNE DOLOČBE
7. člen
Za zadeve ki jih ta odlok ne opredeluje, se uporabljajo
neposredno določbe zakona o vračanju vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja župan Občine Mislinja.
9. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 34500-00003/2001
Mislinja, dne 12. septembra 2002.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

Stran

9050 / Št. 82 / 24. 9. 2002

Uradni list Republike Slovenije

SEŽANA
4065.

– KS KAZLJE

Odlok o podrobnih merilih prostorskih
ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št. 19/93,
47/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet
občine Sežana na seji dne 8. 7. 2002 sprejel

Naselje

Tip naselja

KAZLJE

prevladujoče ruralno naselje

Oznaka naselja
P11 – N1

– KS LOKEV
Naselje

Tip naselja

LOKEV
PRELOŽE

ruralno urbano naselje
ruralno naselje

Oznaka naselja
P13 – N1
P13 – N2

– KS PLISKOVICA

ODLOK
o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih
pogojev za naselja v Občini Sežana

Naselje

Tip naselja

KOSOVELJE
KREGOLIŠČE
PLISKOVICA

ruralno naselje
ruralno naselje
lokalno in oskrbovalno središče
– prevladujoče ruralno naselje z
urbanimi funkcijami
ruralno naselje
prevladujoče ruralno naselje

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja prostorsko ureditvene pogoje za območja naselij v Občini Sežana, za območja naselij v KS Avber,
Dutovlje, Kazlje, Lokev, Pliskovica, Povir, Štjak, Štorje, Tomaj in Vrabče (v nadaljnjem besedilu: PUP), ki jih je izdelala
area – LINE d.o.o. Cerknica, podjetje za prostorski, svetovalni in gradbeni inženiring, v aprilu 1996 in novembru 1997,
pod številko 97/ IV – 71, dopolnjen v juniju 2002.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji so izdelani v skladu z dolgoročnim planom Občine Sežana za obdobje 1986–2000
(Uradni list RS, št. 14/88) in spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana v letu 2001 ter urejajo območja naselij ter ne urejajo območij, ki se urejajo z drugimi
prostorsko izvedbenimi akti.
Merila in pogoji za posege v prostor so deljeni v skupna
in podrobna merila in pogoje.
Sestavni del tega odloka so grafične priloge:
– razmejitve in pogoji v merilu 1: 5000 na temeljnem
topografskem načrtu.
II. OBSEG OBMOČJA
3. člen
Prostorski ureditveni pogoji za naselja, ki se urejajo s
temi podrobnimi PUP, obravnavajo ureditvena območja naselij desetih krajevnih skupnosti, in sicer:
– KS AVBER
Naselje

Tip naselja

AVBER
DOBRAVLJE
GRADNJE
PONIKVE

prevladujoče ruralno naselje
prevladujoče ruralno naselje
prevladujoče ruralno naselje
prevladujoče ruralno naselje

Oznaka naselja
P2 – N1
P2 – N2
P2 – N3
P2 – N4

– KS DUTOVLJE
Naselje

Tip naselja

BRJE pri Koprivi
DUTOVLJE

ruralno naselje
P7 – N1
pomembnejše lokalno središče –
prevladujoče urbano naselje
P7 – N2
ruralno – stanovanjsko naselje
P7 – N3
prevladujoče ruralno naselje
P7 – N4
ruralno – stanovanjsko naselje
P7 – N5
ruralno – stanovanjsko naselje
P7 – N6
prevladujoče ruralno naselje
P7 – N7

GODNJE
KOPRIVA
KRAJNA VAS
KREPLJE
SKOPO

Oznaka naselja

TUBLJE
VELIKI DOL

Oznaka naselja
P18 – N1
P18 – N2

P18 – N3
P18 – N4
P18 – N5

– KS POVIR
Naselje

Tip naselja

BRESTOVICA
GORENJE
PLEŠIVICA
POVIR

ruralno naselje
P20 – N1
ruralno naselje
P20 – N2
ruralno naselje
P20 – N3
lokalno in oskrbovalno središče –
prevladujoče ruralno naselje
z urbanimi funkcijami
P20 – N4
ruralno – stanovanjsko naselje P20 – N5

ŽIRJE

Oznaka naselja

– KS ŠTJAK
Naselje

Tip naselja

BOGO
DOLENJE
GRADIŠČE
HRIBI
KRTINOVICA
MAHNIČI
NOVA VAS
POLJANE
PRISTAVA
RAVNJE
SELO
ŠTJAK
TABOR

ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno – urbano naselje
ruralno naselje

Oznaka naselja
P28 – N1
P28 – N2
P28 – N3
P28 – N4
P28 – N5
P28 – N6
P28 – N7
P28 – N8
P28 – N9
P28 – N10
P28 – N11
P28 – N12
P28 – N13

– KS ŠTORJE
Naselje

Tip naselja

MAJCNI
PODBREŽE
SENADOLICE
ŠTORJE

ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno naselje
prevladujoče ruralno naselje

Oznaka naselja
P29 – N1
P29 – N2
P29 – N3
P29 – N4

– KS TOMAJ
Naselje

Tip naselja

FILIPČJE BRDO
GRAHOVO BRDO
KRIŽ

prevladujoče ruralno naselje
prevladujoče ruralno naselje
lokalno in oskrbovalno središče
– prevladujoče ruralno naselje
z urbanimi funkcijami
lokalno in oskrbovalno središče
– prevladujoče ruralno naselje
z urbanimi funkcijami
ruralno – urbano naselje
prevladujoče ruralno naselje

ŠEPULJE

TOMAJ
UTOVLJE

Oznaka naselja
P30 – N1
P30 – N2

P30 – N3

P30 – N4
P30 – N5
P30 – N6
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– KS VRABČE
Naselje

Tip naselja

GRIŽE
JAKOVCE
RAZGURI
SELA
STOMAŽ
TABOR
VELIKO POLJE
VRABČE

ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno naselje
ruralno naselje
prevladujoče ruralno naselje

Oznaka naselja
P32 – N1
P32 – N2
P32 – N3
P32 – N4
P32 – N5
P32 – N6
P32 – N7
P32 – N8

4. člen
Osnovna izhodišča tipov naselij določajo pozicijo posameznega naselja v omrežju naselij, ki sledi racionalni organizaciji dejavnosti v prostoru in optimalno rabo površin z raznolikimi funkcijami naselij.
Naselja glede na pozicijo v prostoru delimo na:
– ruralna naselja (A)
– ruralno-stanovanjsko naselje (AB)
– prevladujoče ruralno naselje (B)
– lokalno in oskrbovalno središče: prevladujoče ruralno naselje z urbanimi funkcijami (BC)
– ruralno-urbana naselja (C).
5. člen
V ruralnih naseljih (A) in ruralno-stanovanjskih naseljih
(AB) prevladuje kmetijska funkcija naselja. Naselje je sestavljeno praviloma iz domačij, kar pomeni poleg stanovanjskih
objektov še večje število ostalih objektov domačije. Kot
dopolnilna funkcija se lahko pojavi turistično-rekreacijska.
V sklopu domačij je možno zagotoviti posamezne obrtne dejavnosti, ki pa v sklopu domačije ne smejo presegati
30% bruto uzurpirane površine proti celotni površini domačije.
6. člen
Prevladujoče ruralno naselje (B) predstavlja oskrbno
središče najnižje stopnje. Tu je praviloma locirana dnevna
oskrba za bližnje prebivalstvo. Prevladuje agrarna funkcija,
domačije s stanovanjskimi in drugimi objekti. Poleg kmetijske funkcije so smiselne dopolnitve v konceptu oskrbe in
dopolnitve s turističnimi programi podeželja.
V sklopu domačij je možno zagotoviti posamezne obrtne dejavnosti, ki v sklopu domačije ne smejo presegati 50%
bruto uzurpirane površine proti celotni grajeni površini domačije. Velikostne gabarite in merila je potrebno prilagoditi
strukturnemu vzorcu obstoječe pozidave.
7. člen
Naselja, ki nosijo vlogo večjega lokalnega središča
(BC), so še vedno po svoji prvobitni funkciji ruralna. Pojavljajo pa se tudi čiste stanovanjske funkcije. Dopolnilne funkcije
so lahko tudi stanovanja, ki pa ne smejo rušiti osnovnega
razmerja.
8. člen
Ruralno-urbana naselja (C) so lokalna oskrbna središča s posameznimi obrati, ki nudijo zaposlitev okoliškega
prebivalstva. V teh naseljih se prepletata ruralna in urbana
funkcija. V teh naseljih je že potrebno zasnovati organizacijsko strukturo, kjer naj v osrednjem delu nastopajo centralne
funkcije in na obrobju na stiku s krajino ohranjamo in razvijamo agrarno funkcijo naselja.
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9. člen
Vsi posegi v ureditvena območja naselij morajo biti
skladna s funkcijami naselij v omrežju naselij, kot so opredeljena v tem odloku. Pri vsakem naselju ali njegovem delu
(prostorski planski celoti) je navedena tudi primarna namenska raba, ki jo je prav tako nujno upoštevati.
III. PODROBNA MERILA IN POGOJI PO OBMOČJIH
UREJANJA
10. člen
– KS AVBER
AVBER

P2 – N1
– naselje s strnjeno mešano gradnjo
s centralnimi funkcijami

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij z izoblikovanjem
dvorišča, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– dopolnilna gradnja naj ne utežuje obstoječih komunikacij in mora imeti zagotovljen primeren dovoz,
– objekti so podolgovati z daljšo stranico vzporedno s
plastnicami, oziroma manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. dK +P+N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana veterna stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenje,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– objekti z javnim programom naj se locira na južni
strani,
– rekreacijske površine je nujno sanirati in urediti stik
ploščadi s krajinsko sliko,
– prostostoječi stanovanjski objekti pa naj se locirajo
na terasah ob cesti proti Gradnjam.
11. člen
DOBRAVLJE

P2 – N2
– naselje z mešano kmečko in
stanovanjsko zazidavo s tranzitnimi
funkcijami

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij z ohranjanjem
dvorišč kot osrednjega prostora, ali kot prostostoječi objekti
z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
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– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, ostali
objekti so zasnovani na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. P + N + nizka mansarda),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran ter vhod na dvorišče s poudarjenim “portonom”,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenje,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
12. člen
GRADNJE

P2 – N3
– naselje z mešano kmečko in
stanovanjsko zazidavo
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– ker je naselje sestavljeno iz dveh delov, se znotraj
naselja ohranja del zemljišč v prvotni rabi brez možnosti
pozidave,
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno po plastnicah, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– lokacije naj se oblikujejo terasasto z logičnimi dostopi na osrednjo komunikacijo,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z daljšo stranico vzporedno s
plastnicami, oziroma manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. dK +P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
13. člen
PONIKVE

P2 – N4
– naselje z mešano stanovanjsko,
kmečko in dopolnilno gradnjo

Starejši del: P2 – N4 – S1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena vzdrževalna dela,
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– dopolnilna gradnja je dovoljena le izjemoma, če so
zagotovljeni normalni dostopi in manipulativne površine,
– možne so dozidave in nadzidave do faktorja pozidanosti, in sicer zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto
etažne površine vseh objektov na zemljišču,
– tlorisna zasnova, gabariti, velikostna razmerja, oblikovanje strehe in arhitekturnih detajlov morajo slediti tipičnim zasnovam kvalitetnih okoliških objektov.
Novejši del: P2 – N4 – S2
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij z ohranjanjem
prostorskih reliefnih cezur kot so vrtače, skalnate vzpetine
itd.,
– objekti so lahko tudi prostostoječi z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazitejšo daljšo stranico,
– vertikalni gabarit je prilagojen terenu (max. P + N –
izjemoma tudi dK v precej padajočem terenu),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran,
– novogradnja naj ima tipično definirano dvorišče z
poudarjenim vhodom – »porton«,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– poslovni prostori so lahko znotraj osnovnih objektov
domačije ali sklopa objektov, vendar morajo biti primerno
odmaknjeni od cestnega prostora in sosednjih bivalnih objektov,
– proste rekreacijske površine morajo biti vklopljene v
naravni ambient – nujna ureditev kot krajinska sanacija,
– v novejšem delu je nujno odpraviti divje odlaganje na
zaledne parcele
14. člen
– KS DUTOVLJE
BRJE
pri Koprivi
P7 – N1
– naselje s pretežno kmečko
pozidavo
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij z ohranjanjem
dvorišč kot osrednjega prostora, ali kot prostostoječi objekti
z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, ostali
objekti so zasnovani na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča,
– vertikalni gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N),
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– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran ter vhod na dvorišče s poudarjenim “portonom”,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
15. člen
DUTOVLJE

P7 – N2
– centralno naselje z javnimi in
tranzitnimi funkcijami

Starejše jedro naselja: P7 – N2 – S1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo tako, da tvorijo ulico ali celo ulični
niz s posebnim odnosom do osrednjega prostora naselja,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, lahko
so zasnovani tudi na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča,
– dopolnilna gradnja ne sme preprečiti dostopa na zaledna zemljišča,
– vertikalni gabarit je prilagojen terenu in objektom v
nizu (max. P + N + nizka mansarda),
– objekti javnega značaja ali objekti, ki sooblikujejo
jedro so lahko višji, vendar ne smejo zapirati kvalitete naselja
ali širšega prostora,
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovan vhod v objekt ali na dvorišče s
poudarjenim “portonom”,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov ter so locirani na zaledni strani,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
Novejša pozidava: P7 – N2 – S2 (stanovanjska
gradnja z dopolnitvami)
P7 – N2 – S3 (stanovanjska
gradnja z javnim in dopolnilnim
programom)
P7 – N2 – S4 (stanovanjska
gradnja)
– objekti se locirajo po konceptu in zakonitostih obstoječe pozidave,
– pri lociranju novih objektov je nujno ohraniti reliefne
cezure kot so vrtače, skalnate vzpetine, ograde itd.,
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– novogradnja ne sme zapirati dostopov na zaledna
zemljišča,
– pri izdelavi dokumentacije se vsakokrat opredeli dostop za rast naselja,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os in tvorijo dvorišče,
– vertikalni gabarit je prilagojen terenu (max. P + N + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni, gospodarski in drugi objekti se vklapljajo v
obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– poslovni objekti se locirajo ob glavne komunikacije s
primernim varnim in preglednim dostopom,
– gospodarski in proizvodni objekti se locirajo v zaledju
parcel,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov – objekti v nizu,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
Območje novogradenj: P7 – N2 – S5 (stanovanjska
gradnja z dopolnilno dejavnostjo)
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– nova pozidava je namenjena stanovanjski gradnji z
dopolnilno dejavnostjo,
– v območju so dovoljene servisne dejavnosti, ki ne
slabšajo bivalnih razmer,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
nadaljevanje naselbinske zasnove po vzorcu razvejanih poti
po terasah oziroma ogradah,
– osnovni prometni skelet mora imeti krožne povezave, brez slepih ulic,
– objekti se locirajo z izhodiščem oblikovanja preglednega uličnega videza z varstvenimi odmiki,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N + M),
– robna pozidava ne sme presegati povprečja vertikalnega gabarite stanovanjskih objektov v naselju,
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– dozidave že prizidanih delov niso dovoljene,
– poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških
in osnovnih stanovanjskih objektov,
– gospodarski objekti so dovoljeni samo izjemoma na
zalednih delih,
– pomožni objekti so dovoljeni kot podaljški osnovne
pozidave s primernim odmikom od posestnih mej,
– v kolikor se v sklopu domačije ali v objektu opravlja
dejavnost je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta
glede na obseg in vrsto dejavnosti.
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Območje centralnih dejavnosti: P7 – N3 – C1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena vzdrževalna dela na obstoječih objektih, dozidave, če so zagotovljeni normalni dostopi
in dovozi, ter manjši dopolnilni objekti na zaledni strani, ki
dopolnjujejo obstoječi program centralnih dejavnosti,
– v območju so dovoljene tercialne in kvartarne dejavnosti in infrastrukturni objekti za potrebe centralnih dejavnosti,
– novogradnja se načrtuje in locira po zaključenih sklopih dejavnosti, kjer se predhodno izdela idejna prometna
rešitev celotne enote urejanja,
– pri izdelavi dokumentacije se vsakokrat opredeli dostop za rast naselja,
– umestitev kompleksa nove dejavnosti mora slediti
izdelani krajinski valorizaciji prostora,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati ali sestavljenih tlorisov,
– vertikalni gabarit je prilagojen terenu (max.
P + 2N + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi ali pa so strehe sestavljene iz dvokapnic in deli
enokapnic in ravnih streh,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju.
Območje centralnih dejavnosti: P7 – N3 – C2
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena vzdrževalna dela na obstoječih objektih, dozidave, če so zagotovljeni normalni dostopi
in dovozi, ter manjši dopolnilni objekti na zaledni strani, ki
dopolnjujejo program centralnih dejavnosti,
– namen dopolnilne gradnje v tej urejevalski celoti mora biti kompaktibilen osnovno rabo obstoječih objektov,
– območje je primarno namenjeno centralnim dejavnostim,
– pri konkretnem posegu smiselno uporabimo pogoje
kot za območje P7 – N2 – S2,
– pri novih posegih je za vsako dejavnost potrebno
urediti varne dovoze, dostope ter preveriti zadostnost parkirnih mest znotraj območja.
Območje proizvodnih dejavnosti: P7 – N3 – P1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– v območju so dopustni posegi, ki funkcionalno zaokrožujejo, dopolnjujejo osnovno dejavnost ali so z njo kompaktibilni (proizvodnja in skladiščenje),
– velikost objektov, odmiki objektov, kakor tudi oblikovanje objektov so podrejeni funkciji objektov, vendar ne
smejo ovirati osnovnih komunikacijskih in manipulacijskih
prostorov,
– višine objektov je nujno prilagoditi tako, da se ohranijo osnovni dominantni pogledi širšega prostora in ne predstavljajo blokade roba naselja,
– na funkcionalnem zemljišču posamezne dejavnosti je
nujno zagotoviti poleg tehnoloških manipulacijskih površin
ustrezno število parkirnih mest za zaposlene in poslovne
obiskovalce,
– posamezna funkcionalna zemljišča se lahko ogradijo
s fizičnim varovanjem za zaščito tovrstnih objektov,
– zunanji rob pozidave se primerno ozeleni, ki naj oblikuje naraven rob do odprtega prostora.
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Območje dopolnitve: P7 – N2 – D1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena vzdrževalna dela in komunalno urejanje,
– območje je namenjeno obrtno-stanovanjski gradnji,
– dopustna je gradnja obrtnih delavnic ter obrtnih delavnic s stanovanjskimi enotami kot vmesna povezava med
območjem centralnih dejavnosti in proizvodnim območjem,
– lociranje novih objektov sladi konfiguraciji terena,
novi parcelaciji večjih zaključenih celot po karejski zasnovi s
krožnimi prometnicami,
– objekt naj bodo velikostno skladni z okoliškimi objekti,
– strehe so dvokapnice, ki sledijo tlorisni zasnovi in
tehnologiji,
– ravne strehe na pretežni površini objekta niso dovoljene,
– večja ostrešja naj bodo sestavljen ali oblikovana tako, da gabarit strehe ne bo izstopal od okoliških objektov,
– posamični objekti obrtne dejavnosti morajo biti ustrezno odmaknjeni od sosednjih stanovanjskih objektov,
– okolica teh objektov mora imeti urejene primerne
manipulativne in parkirne površine, ki omogočajo obračanje
vozil na funkcionalnem zemljišču objektov z obrtnimi poslovalnicami,
– vključevanje na prometnico naselja mora biti varno in
dobro pregledno.
16. člen
GODNJE

P7 – N3
– naselje z mešano kmečko,
stanovanjsko in dopolnilno gradnjo

Starejše jedro z dopolnitvami: P7 – N3 – S1 (stanovanjska gradnja z dopolnilno dejavnostjo)
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij z ohranjanjem
dvorišč kot osrednjega prostora, ali kot prostostoječi objekti
z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, ostali
objekti so zasnovani na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran ter vhod na dvorišče s poudarjenim “portonom”,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
Starejše jedro z dopolnitvami: P7 – N3 – S2 (stanovanjska gradnja z dopolnilno dejavnostjo)
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Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij z ohranjanjem
dvorišč kot osrednjega prostora, ali kot prostostoječi objekti
z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, ostali
objekti so zasnovani na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. dK + P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran ter vhod na dvorišče s poudarjenim “portonom”,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
Območje dopolnitve: P7 – N3 – S/R1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– pozidava je namenjena stanovanjski gradnji z dopolnilno dejavnostjo ter kmetijam,
– v območju so dovoljene servisne dejavnosti, ki ne
slabšajo bivalnih razmer,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
nadaljevanje naselbinske zasnove po vzorcu razvejanih poti
po terasah oziroma ogradah,
– osnovni prometni skelet mora imeti krožne povezave, brez slepih ulic, z navezavo na obstoječ razvejan prometni skelet,
– objekti se locirajo z izhodiščem gručaste poselitve
nanizane ob ulični liniji z varstvenimi odmiki,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os,
– vzdolžna stranica in sleme naj bodo vzporedni s plastnicami,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max.
P + N + M),
– robna pozidava ne sme presegati povprečja vertikalnega gabarite stanovanjskih objektov v naselju,
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– objekti z dejavnsotjo se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških in osnovnih stanovanjskih objektov,
– gospodarski objekti so dovoljeni v sklopu gručastih
domačij vezani na skupno dvorišče,
– pomožni objekti so dovoljeni kot podaljški osnovne
pozidave s primernim odmikom od posestnih mej,
– kolikor se v sklopu domačije ali v objektu opravlja
dejavnost je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta
glede na obseg in vrsto dejavnosti.
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17. člen

KOPRIVA

P7 – N4
– naselje s strnjeno mešano
stanovanjsko in kmečko gradnjo

Starejše strnjeno jedro: P7 – N4 – S1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij z ohranjanjem
dvorišč kot osrednjega prostora, v obcestnem delu tvorijo
ulični niz, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem z oblikovanjem uličnega niza,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, ostali
objekti so zasnovani na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. P + N + nizka mansarda),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovan vhod na dvorišče s poudarjenim
“portonom”,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
18. člen
KRAJNA VAS

P7 – N5
– naselje z mešano kmečko
in stanovanjsko gradnjo
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo tako, da tvorijo ulico ali celo ulični
niz s posebnim odnosom do osrednjega prostora naselja,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, lahko
so zasnovani tudi na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča,
– vertikalni gabarit je prilagojen terenu in objektom v
nizu (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovan vhod v objekt ali na dvorišče s
poudarjenim “portonom”,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
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19. člen
KREPLJE

P7 – N6
– naselje z mešano stanovanjsko
in kmečko pozidavo

Starejše jedro: P7 – N6 – S1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij z ohranjanjem
dvorišč kot osrednjega prostora, ali kot prostostoječi objekti
z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, ostali
objekti so zasnovani na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. P + N + nizka mansarda),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran ter vhod na dvorišče s poudarjenim “portonom”,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
Območje novogradenj: P7 – N6 – S2 (stanovanjska
gradnja z dopolnilnim programom)
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– nova pozidava je namenjena stanovanjski gradnji z
dopolnilnim programom tercialnih in kvartarnih dejavnosti,
– v območju so dovoljene servisne dejavnosti, ki ne
slabšajo bivalnih razmer,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
nadaljevanje naselbinske zasnove po vzorcu razvejanih poti
po terasah oziroma ogradah,
– osnovni prometni skelet mora imeti krožne povezave, brez slepih ulic,
– objekti se locirajo z izhodiščem oblikovanja preglednega uličnega videza z varstvenimi odmiki, po možnosti
oblikovanje uličnih nizov,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N ali
K+P),
– robna pozidava ne sme presegati povprečja vertikalnega gabarite stanovanjskih objektov v naselju,
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– dozidave že prizidanih delov niso dovoljene,
– poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških
in osnovnih stanovanjskih objektov,
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– gospodarski objekti so dovoljeni samo izjemoma na
zalednih delih,
– pomožni objekti so dovoljeni kot podaljški osnovne
pozidave s primernim odmikom od posestnih mej,
– v kolikor se v sklopu domačije ali v objektu opravlja
dejavnost je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta
glede na obseg in vrsto dejavnosti.
Območje novogradenj: P7 – N6 – S3 (stanovanjska
gradnja z dopolnilno dejavnostjo)
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– nova pozidava je namenjena stanovanjski gradnji z
dopolnilno dejavnostjo,
– v območju je dovoljena stanovanjska gradnja z dopolnilnimi dejavnosti, ki so kompatibilne z programom domačij in ne slabšajo bivalnih razmer,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
nadaljevanje naselbinske zasnove po vzorcu razvejanih poti
po terasah oziroma ogradah,
– osnovni prometni skelet mora imeti krožne povezave,
– objekti se locirajo z izhodiščem oblikovanja preglednega uličnega videza z varstvenimi odmiki,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N +
M ali K+P+M),
– robna pozidava ne sme presegati povprečja vertikalnega gabarite stanovanjskih objektov v naselju,
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti so dovoljeni samo izjemoma na
zalednih delih,
– pomožni objekti so dovoljeni kot podaljški osnovne
pozidave s primernim odmikom od posestnih mej,
– v kolikor se v sklopu domačije ali v objektu opravlja
dejavnost je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta
glede na obseg in vrsto dejavnosti.
Območje dopolnitve: P7 – N6 – R1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje je namenjeno izključno rabi kmetijsko turističnega programa,
– objekti se locirajo v okviru programa, gručasto s formiranim skupnim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8 krat večje od bruto etažne
površine vseh predvidenih objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, lahko združeni v nize z vmesnimi nadstrešnicami,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + M
ali VP),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni, gospodarski in drugi objekti se vklapljajo v
obstoječ sklop objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– vse ureditve morajo upoštevati obstoječo krajinsko
sliko in maksimalno ohraniti avtohtono zasaditev,
– za potrebe turistične dejavnosti je nujno predvideti
ustrezno število parkirnih mest.
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20. člen
SKOPO

P7 – N7
– naselje s pretežno kmečko pozidavo

Starejše jedro naselja: P7 – N7 – S1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo tako, da tvorijo ulico ali celo ulični
niz s posebnim odnosom do osrednjih prostih površin znotraj naselja,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, lahko
so zasnovani tudi na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča,
– vertikalni gabarit je prilagojen terenu in objektom v
nizu (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovan vhod v objekt ali na dvorišče s
poudarjenim “portonom”,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
Novejša pozidava: P7 – N7 – S2 (stanovanjska gradnja)
– objekti se locirajo po konceptu in zakonitostih obstoječe pozidave,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os in tvorijo dvorišče,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. P + N + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni, gospodarski in drugi objekti se vklapljajo v
obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
Območje novogradenj: P7 – N7 – S3 (stanovanjska
gradnja z dopolnilnim programom)
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– nova pozidava je namenjena stanovanjski gradnji z
dopolnilno dejavnostjo,
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– v območju so dovoljene servisne dejavnosti, ki ne
slabšajo bivalnih razmer,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
nadaljevanje naselbinske zasnove po vzorcu razvejanih poti
po terasah oziroma ogradah,
– osnovni prometni skelet mora imeti krožne povezave, brez slepih ulic,
– objekti se locirajo z izhodiščem oblikovanja preglednega uličnega videza z varstvenimi odmiki,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max.
P + N + M),
– robna pozidava ne sme presegati povprečja vertikalnega gabarite stanovanjskih objektov v naselju,
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– dozidave že prizidanih delov niso dovoljene,
– poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških
in osnovnih stanovanjskih objektov,
– gospodarski objekti so dovoljeni samo izjemoma na
zalednih delih,
– pomožni objekti so dovoljeni kot podaljški osnovne
pozidave s primernim odmikom od posestnih mej,
– kolikor se v sklopu domačije ali v objektu opravlja
dejavnost je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta
glede na obseg in vrsto dejavnosti.
21. člen
– KS KAZLJE
KAZLJE

P11 – N1
– naselje s strnjeno mešano
stanovanjsko in kmečko zazidavo

Britih s križiščem: P11 – N1 – S1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– namenska raba območja je opredeljena s sakralnimi
objekti, pokopališčem in s tranzitno funkcijo,
– pozidava je namenjena pretežno centralnim funkcijam,
– obstoječa zasnova objektov se ohranja, dopolnilna
gradnja je pogojno dovoljena kot podpora obstoječemu programu ter skladna z usmeritvami pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine,
– postavitev kioskov ni dovoljena,
– spremembe namembnosti so dovoljene v smislu dopolnilnih programov,
– oblikovanje objektov sledi kvalitetnim izhodiščem tipologije in mora biti skladen s starejšo obstoječo pozidavo,
– poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških
objektov,
– gospodarski objekti so dovoljeni samo izjemoma na
zalednih delih,
– pomožni objekti so dovoljeni kot podaljški obstoječe
pozidave na zaledni strani parcel,
Spodnji Konec: P11 – N1 – S2
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij z ohranjanjem prostorskih reliefnih cezur kot so vrtače, skalnate vzpetine itd.,
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– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazitejšo daljšo stranico,
– vertikalni gabarit je prilagojen terenu (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– novogradnja naj ima tipično definirano dvorišče s
poudarjenim vhodom – »porton«,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– poslovni prostori so lahko znotraj osnovnih objektov
domačije ali sklopa objektov, vendar morajo biti primerno odmaknjeni od cestnega prostora in sosednjih bivalnih objektov,
– vstop v naselje naj se poudari z ureditvijo »kala« kot
krajinsko-arhitekturni element naselja.
Dolnji Konec: P11 – N1 – S3
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij z ohranjanjem
dvorišč kot osrednjega prostora, ali kot prostostoječi objekti
z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, ostali
objekti so zasnovani na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča,
– vertikalni gabarit je prilagojen okoliškim objektom
(max. P + N + nizka mansarda),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran ter vhod na dvorišče s poudarjenim “portonom”,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– pri vseh novogradnjah je potrebno zagotoviti nemoteno prometno funkcioniranje vseh objektov tako obstoječih
kot predvidenih.
Območje novogradenj: P11 – N1 – S5 (stanovanjska
gradnja z dopolnilno dejavnostjo)
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– nova pozidava je namenjena stanovanjski gradnji z
dopolnilno dejavnostjo v okviru domačij in oskrbo osnovne
dejavnosti,
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– v območju so dovoljene servisne dejavnosti, ki ne
slabšajo bivalnih razmer,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
nadaljevanje naselbinske zasnove po vzorcu razvejanih poti
po terasah oziroma ogradah,
– objekti se locirajo z izhodiščem oblikovanja preglednega uličnega videza z varstvenimi odmiki,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max.
P + N + M),
– robna pozidava ne sme presegati povprečja vertikalnega gabarite stanovanjskih objektov v naselju,
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– dozidave že prizidanih delov niso dovoljene,
– poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških
in osnovnih stanovanjskih objektov,
– gospodarski objekti so dovoljeni samo na zalednih
delih,
– pomožni objekti so dovoljeni kot podaljški osnovne
pozidave s primernim odmikom od posestnih mej,
– kolikor se v sklopu domačije ali v objektu opravlja
dejavnost je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta
glede na obseg in vrsto dejavnosti;
22. člen
– KS LOKEV
LOKEV

P13 – N1
– naselje s strnjeno mešano gradnjo
s centralnimi in javnimi funkcijami

Starejši del – Dulanja vas: P13 – N1 – S1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij z ohranjanjem
dvorišč kot osrednjega prostora, ali kot prostostoječi objekti
z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, ostali
objekti so zasnovani na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča, objekti lahko tvorijo strnjene ulične nize,
– vertikalni gabarit je prilagojen terenu (max. P + nizka
mansarda),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovan vhod na dvorišče s poudarjenim
“portonom”,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov in ne smejo presegati velikosti
stanovanjskih objektov,
– večji gospodarski objekti so nedopustni,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
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Jedro vasi: P13 – N1 – S2
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo in tvorijo ulico v gradbeno črto ali
niz, na zalednih parcelah pa se objekti locirajo v okviru
domačij z ohranjanjem dvorišč kot osrednjega prostora,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. P + N + nizka mansarda),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovan vhod s poudarjenim “portonom”,
– postavitev ob glavno komunikacijo zahteva posebno
oblikovanje ulične fasade, ki sledi kraški tradiciji,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov na zaledno stran, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov, predvsem višinskim gabaritom,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov na
neizpostavljenih legah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
Novejša – dopolnilna gradnja: P13 – N1 – S3
P13 – N1 – S4
P13 – N1 – S5
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij z ohranjanjem
prostorskih reliefnih cezur kot so vrtače, skalnate vzpetine,
itd., ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazitejšo daljšo stranico, ki
je vzporedna plastnicam ali povezovalnim komunikacijam,
– vertikalni gabarit je prilagojen terenu (max. dK + P – v
padajočem terenu, ali P + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– poslovni prostori so lahko znotraj osnovnih objektov
domačije ali sklopa objektov, vendar morajo biti primerno
odmaknjeni od cestnega prostora in sosednjih bivalnih objektov,
– proste rekreacijske površine morajo biti vklopljene v
naravni ambient – nujna ureditev kot krajinska sanacija,
– v novejšem delu je nujno odpraviti divje odlaganje na
zalednih parcelah.
Območje novogradenj:
P13 – N1 – S6 (stanovanjska gradnja z dopolnilno
dejavnostjo)
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P13 – N1 – S7 (stanovanjska gradnja z dopolnilno
dejavnostjo)
Znotraj ureditvenih območij veljajo naslednja podrobna
merila in pogoji:
– v območju so dovoljena vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– nova pozidava je namenjena pretežno stanovanjski
gradnji z možnostjo dopolnilne dejavnosti,
– v območju so dovoljene dejavnosti v okviru domačij,
ki ne slabšajo bivalnih razmer,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
nadaljevanje naselbinske zasnove po vzorcu razvejanih poti
po terasah oziroma ogradah,
– osnovni prometni skelet mora imeti krožne povezave, brez slepih ulic,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati in sestavljeni, oziroma je lahko
del pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N + M
ali K+P+M),
– robna pozidava ne sme presegati povprečja vertikalnega gabarite stanovanjskih objektov v naselju,
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– dozidave že prizidanih delov niso dovoljene,
– gospodarski objekti so dovoljeni samo izjemoma na
zalednih delih,
– pomožni objekti so dovoljeni kot podaljški osnovne
pozidave s primernim odmikom od posestnih mej,
– v kolikor se v sklopu domačije ali v objektu opravlja
dejavnost je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta
glede na obseg in vrsto dejavnosti.
P13 – N1 – S8 (stanovanjska gradnja z dopolnilno
dejavnostjo)
Znotraj ureditvenih območij veljajo naslednja podrobna
merila in pogoji:
– v območju so dovoljena vzdrževalna dela na obstoječih objektih in komunalno urejanje,
– območje je namenjeno obrtno stanovanjski gradnji,
– dopustna je gradnja stanovanjskih objektov in obrtnih delavnic ter obrtnih delavnic s stanovanjskimi enotami,
– lociranje novih objektov sladi konfiguraciji terena,
novi parcelaciji večjih zaključenih celot po karejski zasnovi s
krožnimi prometnicami,
– objekti naj bodo velikostno skladni z okoliškimi objekti,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– strehe so dvokapnice, ki sledijo tlorisni zasnovi in
tehnologiji,
– ravne strehe na pretežni površini objekta niso dovoljene,
– večja ostrešja naj bodo sestavljen ali oblikovana tako, da gabarit strehe ne bo izstopal od okoliških objektov,
– posamični objekti obrtne dejavnosti morajo biti ustrezno odmaknjeni od sosednjih stanovanjskih objektov,
– okolica teh objektov mora imeti urejene primerne
manipulativne in parkirne površine, ki omogočajo obračanje
vozil na funkcionalnem zemljišču objektov z obrtnimi poslovalnicami,
– vključevanje na prometnico naselja mora biti varno in
dobro pregledno.
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P13 – N1 – P1 (območje poslovnih objektov z dopolnilno dejavnostjo)
Znotraj ureditvenih območij veljajo naslednja podrobna
merila in pogoji:
– v območju so dovoljena vzdrževalna na obstoječih
objektih in komunalno urejanje,
– območje je namenjeno obrtno stanovanjski gradnji,
– dopustna je gradnja obrtnih delavnic,
– lociranje novih objektov sladi konfiguraciji terena,
novi parcelaciji večjih zaključenih celot po karejski zasnovi s
krožnimi prometnicami,
– objekt naj bodo velikostno skladni z okoliškimi objekti,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– strehe so dvokapnice, ki sledijo tlorisni zasnovi in
tehnologiji,
– ravne strehe na pretežni površini objekta niso dovoljene,
– večja ostrešja naj bodo sestavljen ali oblikovana tako, da gabarit strehe ne bo izstopal od okoliških objektov,
– posamični objekti obrtne dejavnosti morajo biti ustrezno formirane manipulacijske ploščadi,
– okolica teh objektov mora imeti urejene primerne
manipulativne in parkirne površine, ki omogočajo obračanje
vozil na funkcionalnem zemljišču objektov z obrtnimi poslovalnicami,
– vključevanje na prometnico naselja mora biti varno in
dobro pregledno.
P13 – N1 – C1 območje s centralno oskrbovalnimi
funkcijami,
P13 – N1 – C2 območje s centralno javnimi funkcijami.
Znotraj teh dveh območij veljajo naslednja podrobna
merila in pogoji:
– dovoljena je gradnja, ki podpira funkcijo območja,
– v lokacijskem postopku je nujno opredeliti programski del v odnosu do potreb,
– nujno je oblikovati poseg v kontekstu kvalitetne obcestne pozidave s poudarkom vstopa v naselje,
– vse dejavnosti znotraj gradbenih parcel zagotovijo
zadostne zunanje zelene in prometne površine,
– višinski gabariti ne smejo presegati P + N + M,
– strehe so simetrične nizke dvokapnice lahko sestavljene iz več strešin,
– fasadni členi naj poudarjajo kraško arhitekturno izročilo.
P13 – N1 – R1 območje dopolnitve,
Znotraj območja veljajo naslednja podrobna merila in
pogoji:
– območje je namenjeno izključno rabi kmetijsko turističnega programa,
– objekti se locirajo v okviru programa,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni, gospodarski in drugi objekti se vklapljajo v
obstoječ sklop objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– vse ureditve morajo upoštevati obstoječo krajinsko
sliko in maksimalno ohraniti avtohtono zasaditev.
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P13 – N1 – U1 območje s posebno vrsto rabe,
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje ohranja obstoječo rabo,
– znotraj so dovoljena vzdrževalna dela v obstoječi namenski rabi,
– novi posegi morajo ohranjati definirano posebno vrsto
rabe ter biti opredeljeni v razvojnem programu uporabnika,
– večji posegi, ki ne predstavljajo dopolnitev obstoječega, morajo biti predhodno opredeljeni z zasnovi razvojnega programa, ki obsega posnetek obstoječega stanja, ovrednotenje prostora in potreb ter opredelitev vplivov na širše
območje,
– zasnovo obravnava in potrdi Občinski svet občine
Sežane.
P13 – N1 – NR1 območje z naravovarstvenimi in rekreacijskimi funkcijami,
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– dovoljeni so samo posegi v smislu dopolnjevanja in
razvoja primarnih funkcij območja,
– v območju so dovoljena vzdrževalna dela ter minimalna dopolnilna gradnja.
Nujno je ohranjati:
– ohranjanje in vzdrževanje krajinske pestrosti,
– delež gozdnih in njivskih površin mora ostati v podobnem razmerju,
– ohranjanje dendroloških objektov in njihovih funkcionalnih zemljišč,
– ohranjanje zelenih pasov, kot zaščite odprte kultivirane krajine,
– ohranjanje vedut.
Praviloma je prepovedano:
– odkopavati, lomiti ali razbijati kamenine oziroma
okamnine,
– gospodarsko izkoriščati kamnine, zasipavati geološke profile ali golice,
– minirati ali povzročati vibracije,
– odlaganje odpadkov,
– uničevati ali odstranjevati sigaste tvorbe,
– spreminjati vegetacijsko odejo na površju nad jamo,
– zakrivati ali posegati v estetsko podobo okolice vhoda v jamo ali brezno s postavljanjem stavb, ograj, drogov,
anten, z žičnimi vodi itd.,
– gradnja stalnih traktorskih vlak in gozdnih cest,
– umetno osvetljevati bivališča živali,
Izjemoma in po predhodnem soglasju pristojne varstvene službe je možno:
– urediti območje za obisk,
– zgraditi poti za obiskovalce, razgledišča in počivališča, table z obvestili, opozorili, informacijami,
– postavljanje spominskih obeležij,
– graditi poti, mostove in druge infrastrukturne objekte
in naprave,
– ureditev prostorov za kampiranje z minimalnimi
spremljajočimi objekti,
– ureditev parkirišč za obiskovalce,
– ureditev zunanjih ploščadi za prireditve.
Znanstveno-raziskovalne organizacije (domače in tuje),
ki se ukvarjajo s speleološkimi, geomorfološkimi, geološko
– palentološkimi, mineralno – petrografskimi, hidrološkimi,
biološkimi in drugimi naravoslovnimi raziskavami, lahko dobijo splošno dovoljenje za znanstvena raziskovanja, ko utemeljijo svojo potrebo in ko jih pristojna služba seznani s prej
navedenimi in morebitnimi drugimi varstvenimi pogoji in ukrepi, ki veljajo za obravnavano območje.
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23. člen

25. člen

P13 – N2
– naselje s strnjeno pretežno kmečko
zazidavo
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij v navezavi na
osrednjo komunikacijo, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, ostali
objekti so zasnovani na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča, lahko tudi vzdolžna zasnova na terasi,
– vertikalni gabarit je prilagojen terenu in okoliškim objektom (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.

KREGOLIŠČE P18 – N2
– naselje s pretežno kmečko
pozidavo
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij z ohranjanjem
dvorišč kot osrednjega prostora, ali kot prostostoječi objekti
z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, ostali
objekti so zasnovani na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran ter vhod na dvorišče s poudarjenim “portonom”,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.

PRELOŽE

24. člen
– KS PLISKOVICA
KOSOVELJE P18 – N1
– naselje z mešano stanovanjsko in
kmečko pozidavo
Starejše jedro naselja: P18 – N1 – S1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo tako, da tvorijo ulico ali celo ulični
niz s posebnim odnosom do osrednjega prostora naselja,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, lahko
so zasnovani tudi na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča,
– vertikalni gabarit je prilagojen terenu in objektom v
nizu (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovan vhod v objekt ali na dvorišče s
poudarjenim “portonom”,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.

26. člen
PLISKOVICA

P18 – N3
– naselje z mešano stanovanjsko in
kmečko pozidavo ter centralnimi
funkcijami

Starejše jedro naselja: P18 – N3 – S1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo tako, da tvorijo ulico ali celo ulični
niz s posebnim odnosom do osrednjega prostora naselja
tudi do odprtih površin,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, lahko
so zasnovani tudi na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča,
– vertikalni gabarit je prilagojen terenu in objektom v
nizu (max. P + N + nizka mansarda),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovan vhod v objekt ali na dvorišče s
poudarjenim “portonom”,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
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27. člen
TUBLJE

P18 – N4
– naselje z mešano stanovanjsko in
kmečko pozidavo

Obstoječa pozidava z dopolnitvami: P18 – N4 – S1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij tako, da tvorijo
dvorišče, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, lahko
so zasnovani tudi na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča,
– vertikalni gabarit je prilagojen terenu in objektom v
nizu (max. P + nizka mansarda),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
28. člen
VELIKI DOL

P18 – N5
– naselje z mešano stanovanjsko
pozidavo z nekaterimi funkcijami
obmejnega lokalnega centra

Starejše jedro naselja: P18 – N5 – S1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo tako, da tvorijo ulico ali celo ulični
niz s posebnim odnosom do osrednjega prostora naselja,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, lahko
so zasnovani tudi na ključ s formiranjem osrednjega dvorišča,
– vertikalni gabarit je prilagojen terenu in objektom v
nizu (max. P + N + nizka mansarda),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovan vhod v objekt ali na dvorišče s
poudarjenim “portonom”,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov v okviru dvorišča, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.

Novejša pozidava: P18 – N5 – S2 (stanovanjska gradnja)
– objekti se locirajo po konceptu in zakonitostih obstoječe pozidave,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os in tvorijo dvorišče,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. P + N + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni, gospodarski in drugi objekti se vklapljajo v
obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
Območje novogradenj: P18 – N5 – S3 (stanovanjska
gradnja z javnim programom)
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– pozidava je namenjena stanovanjski gradnji s centralnim funkcijam,
– lociranje novih objektov sladi konfiguraciji terena in
nadaljevanje naselbinske zasnove po vzorcu razvejanih poti
po terasah oziroma ogradah,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max.
P + N + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni objekti se vklapljajo sklope stanovanjskih
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– gospodarski objekti so dovoljeni samo izjemoma na
zalednih delih in ne na vedutno izpostavljenih legah,
– pomožni objekti so dovoljeni kot podaljški stanovanjske ali poslovne pozidave na zaledni strani parcel.
Območje s posebno vrsto rabe: P18 – N5 – V1
Območje ohranja obstoječo rabo.
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– znotraj so dovoljena vzdrževalna dela v obstoječi namenski rabi,
– novi posegi morajo ohranjati definirano posebno vrsto rabe ter biti opredeljeni v razvojnem programu uporabnika,
– večji posegi, ki ne predstavljajo dopolnitev obstoječega, morajo biti predhodno opredeljeni z zasnovi razvojnega programa, ki obsega posnetek obstoječega stanja, ovrednotenje prostora in potreb ter opredelitev vplivov na širše
območje,
– zasnovo obravnava in potrdi Občinski svet občine
Sežane.
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29. člen
– KS POVIR
BRESTOVICA

P20 – N1
– naselje s pretežno kmečko
pozidavo
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z daljšo stranico vzporedno s
plastnicami, oziroma manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. dK +P – izjemoma tudi M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem, balkoni v obliki ganka,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
30. člen
GORENJE

P20 – N2
– naselje z mešano stanovanjsko in
kmečko pozidavo
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, na obcestni del
tvorijo niz, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z daljšo stranico vzporedno s
plastnicami ali osrednjo komunikacijo, oziroma manjši del je
lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. P +N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem, balkoni v obliki ganka,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
31. člen
PLEŠIVICA

P20 – N3
– naselje z mešano stanovanjsko in
kmečko pozidavo

Starejša pozidava: P20 – N3 – S1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
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– objekti se locirajo v okviru domačij, tako da tvorijo
dvorišče, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. P+N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem, balkoni v obliki ganka,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
32. člen
POVIR

P20 – N4
– naselje z mešano pozidavo
s centralnimi funkcijami

Obstoječa pozidava z dopolnitvami: P20 – N4 – S1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo po konceptu in zakonitostih obstoječe pozidave,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os in tvorijo dvorišče,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. P + N + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni, gospodarski in drugi objekti se vklapljajo v
obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov – objekti v nizu,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
Območje novogradnje: P20 – N4 – S2
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo tako, da tvorijo ulico ali ulični niz,
– pas ob železnici ostane nepozidan,
– ob progi se izvedejo ukrepi protihrupne zaščite,
– zemljišče naj bo vsaj 1.5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os in tvorijo dvorišče,
– vertikalni gabarit je prilagojen terenu (max.
P + N + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
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– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni, gospodarski in drugi objekti se vklapljajo v
obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov in ne presegajo stanovanjskih
gabaritov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov na
zaledni strani,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
Območje dopolnitev: P20 – N4 – C1 (območje centralnih dejavnosti s stanovanjskimi dopolnitvami)
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– pozidava je namenjena centralnim funkcijam in dopolnitvam obstoječim dejavnostim,
– v območju so dovoljena vzdrževalna dela,
– objekti se locirajo z izhodiščem oblikovanja preglednega uličnega videza z varstvenimi odmiki ali ob razpotjih
oblikovanje manjših trgov,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max.
P + N + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških
objektov,
– gospodarski objekti so dovoljeni samo izjemoma, v
kolikor dopolnjujejo obstoječ program centralnih dejavnosti,
– pomožni objekti so dovoljeni kot podaljški obstoječe
pozidave na zaledni strani parcel.
Območje proizvodnih dejavnosti: P20 – N4 – P1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje je namenjeno mešani gradnji, proizvodno
stanovanjskim objektom,
– v območju so dovoljena dopolnilna gradnja ter ureditve kot dopolnitev obstoječih pozidav,
– vzdrževalna dela za objekte, dozidave ter gradnja
manjših pomožnih objektov,
– dopustna je gradnja obrtnih delavnic ter obrtnih delavnic s stanovanjskimi enotami kot vmesna povezava med
območjem centralnih dejavnosti in proizvodnim območjem,
– lociranje novih objektov sladi konfiguraciji terena in
navezavi na obstoječ prometni skelet,
– objekt naj bodo velikostno skladni z okoliškimi objekti,
– strehe so dvokapnice, ki sledijo tlorisni zasnovi in
tehnologiji,
– ravne strehe na pretežni površini objekta niso dovoljene,
– večja ostrešja naj bodo sestavljen ali oblikovana tako, da gabarit strehe ne bo izstopal od okoliških objektov,
– posamični objekti obrtne dejavnosti morajo biti ustrezno odmaknjeni od sosednjih stanovanjskih objektov,
– okolica teh objektov mora imeti urejene primerne
manipulativne in parkirne površine, ki omogočajo obračanje
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vozil na funkcionalnem zemljišču objektov z obrtnimi poslovalnicami,
– vključevanje na prometnico naselja mora biti varno in
dobro pregledno.
– umestitev posega v prostor zahteva detajlnejšo krajinsko analizo in usmeritve izvedbe ter po potrebi tudi izdelavo presoje vplivov na okolje.
33. člen
ŽIRJE

P20 – N5
– naselje s pretežno kmečko
pozidavo

Območje naselja: P20 – N5 – S1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, z daljšo stranico vzporedno z
osrednjo komunikacijo, oziroma manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os, objekti so lahko oblikovani v nizu,
– vertikalni gabarit je prilagojen terenu (max. P+N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem, balkoni v obliki ganka,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov po
možnosti tvorijo gradbeni niz,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
34. člen
– KS ŠTJAK
BOGO

P28 – N1
– naselje s strnjeno pretežno kmečko
zazidavo

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z daljšo stranico vzporedno s
plastnicami, oziroma manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. dK +P),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem, balkoni v obliki ganka,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

35. člen
DOLENJE

P28 – N2
– naselje z mešano kmečko
in stanovanjsko gradnjo
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37. člen

HRIBI

P28 – N4
– naselje z mešano kmečko
in stanovanjsko zazidavo

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno po plastnici, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z daljšo stranico vzporedno s
plastnicami, oziroma manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. dK +P),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z daljšo stranico vzporedno s
plastnicami, oziroma manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. dK +P),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.

36. člen

38. člen

GRADIŠČE

P28 – N3
– naselje s pretežno kmečko
pozidavo

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij z oblikovanjem
dvorišča, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z daljšo stranico vzporedno s
plastnicami, oziroma je pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalni gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. dK +P),
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah, oziroma so skriti v zelenju,
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično je oblikovana vetrna stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.

KRTINOVICA

P28 – N5
– naselje z mešano kmečko
in stanovanjsko zazidavo

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno po plastnicah, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z daljšo stranico vzporedno s
plastnicami, oziroma nadaljujejo domačijski niz,
– vertikalen gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. dK +P),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– rob naselja na vizualno izpostavljeni južni strani –
vstop v naselje, je nezazidljiv, ker se varuje preglednost
širšega prostora,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
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39. člen
MAHNIČI

P28 – N6
– naselje z mešano stanovanjsko
in kmečko zazidavo
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji, in sicer za
Stari del: P28 – N6 – S1
– v območju so dovoljena samo vzdrževalna dela, manjše dozidave in gradnja pomožnih objektov,
– za vsak poseg je potrebno predhodno izdelati detajlne
spomeniško-varstvene smernice, ki so osnova načrtovanja
posega in pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvedbo,
– smernice podajo pogoje lociranja posega, vpetost v
ambient, zasnovo in velikost gabaritov ter oblikovanje objekta, po potrebi pa tudi izbor materialov.
Novejši del: P28 – N6 – S2
– dovoljena je samo dopolnilna gradnja,
– objekti se locirajo v okviru domačij,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z daljšo stranico vzporedno s
plastnicami, oziroma manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. dK(izjemoma) +P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti se ne dovolijo,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
40. člen
NOVA VAS,
RAŠA

P28 – N7
– naselje s kmečko zazidavo

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z daljšo stranico vzporedno s
plastnicami,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu in okoliškim
objektom,
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov osnovnih objektov,
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– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
41. člen
POLJANE

P28 – N8
– naselje z mešano stanovanjsko in
kmečko zazidavo
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij kot njihovi podaljšani kraki, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z daljšo stranico vzporedno s
plastnicami, oziroma manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os, objekti se oblikujejo v nizu,
– vertikalen gabarit je prilagojen padajočemu terenu in
okoliškim objektom (max. P + N – izjemoma tudi dK),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
42. člen
PRISTAVA

P28 – N9
– naselje s strnjeno pretežno kmečko
zazidavo
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij prilagojeni terenu,
ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– za poseg v osrednji del je nujno v fazi izdelave lokacijske dokumentacije izdelati spomeniško-varstvena izhodišča tangiranega širšega območja,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico,
– vertikalen gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. P ter izjemoma P + N po predhodni preveritvi zasnove
objekta glede na sosednje objekte),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
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43. člen
RAVNJE

P28 – N10
– naselje z mešano stanovanjsko in
kmečko zazidavo

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno po plastnici, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z daljšo stranico vzporedno s
plastnicami, oziroma manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– postavitev objektov je vezana tudi na normalen dovoz
iz dvorišča na komunikacijski skelet naselja,
– vertikalen gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. dK +P),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju, okolica je
terasasto zasnovana,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
44. člen
SELO

P28 – N11
– naselje s strnjeno kmečko zazidavo

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij tako, da formirajo
dvorišča glede na osrednje jedro, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z izrazito daljšo stranico, oziroma manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
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45. člen

ŠTJAK

P28 – N12
– naselje s strnjeno mešano gradnjo z
javnimi funkcijami

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno po plastnici ali orientirani na osrednjo komunikacijo, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z daljšo stranico vzporedno s
plastnicami, oziroma manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. dK +P, za javne objekte tudi P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana mora biti ulična stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski in poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in okolica naj bo terasasto oblikovana,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– širitev območja ob pokopališču je namenjena širitvi
pokopališča.
46. člen
– KS ŠTORJE
MAJCNI
P29 – N1
– naselje s strnjeno mešano
stanovanjsko in kmečko zazidavo
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
Stari del: P29 – N1 – S1
– objekti se locirajo v okviru domačij ali kot individualna
stanovanjska gradnja,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– z novogradnjami se mora ohraniti dostopnost do zalednih zemljišč in širša preglednost prostora,
– objekti so podolgovati z ostalimi deli pa tvorijo dvorišče,
– vertikalen gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov
vzdolžno po plastnicah,
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– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– centralne proste in rekreacijske površine morajo biti
vklopljene v arhitekturni ali krajinski okvir – nujno sanacijsko
preoblikovanje;
– ovrednotenja prostora in potreb zazidalni načrt.
Južna dopolnitev območja: P29 – N1 – S2
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– nova pozidava je namenjena stanovanjski gradnji z
dopolnilno dejavnostjo,
– v območju so dovoljene servisne dejavnosti, ki ne
slabšajo bivalnih razmer,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
nadaljevanje naselbinske zasnove po vzorcu razvejanih poti,
– osnovni prometni skelet mora imeti krožne povezave, brez slepih ulic z navezavo na zaledno zbirno cesto,
– objekti se locirajo z izhodiščem oblikovanja preglednega uličnega videza z varstvenimi odmiki,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + M),
– robna pozidava ne sme presegati povprečja vertikalnega gabarite stanovanjskih objektov v naselju,
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– dozidave že prizidanih delov niso dovoljene,
– poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških
in osnovnih stanovanjskih objektov,
– gospodarski objekti so dovoljeni samo izjemoma na
zalednih delih,
– pomožni objekti so dovoljeni kot podaljški osnovne
pozidave s primernim odmikom od posestnih mej,
– kolikor se v sklopu domačije ali v objektu opravlja
dejavnost je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta
glede na obseg in vrsto dejavnosti.
47. člen
PODBREŽE

P29 – N2
– naselje s strnjeno kmečko in
stanovanjsko zazidavo

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
Starejše zgoščeno jedro: P29 – N2 – S1
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno ali na
ključ, tako da izoblikujejo dvorišče, ali kot prostostoječi
objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico,
manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
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– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– objekte in rekreacijske površine je nujno sanacijsko
preoblikovati, tako da se vklopijo v križišče naselja v stiku z
odprto krajino,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– zaledne površine naselja je nujno sanirati (divja odlagališča).
Novo območje: P29 – N2 – S2
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje je namenjeno obrtno-stanovanjski gradnji,
– dopustna je gradnja obrtnih delavnic ter obrtnih delavnic s stanovanjskimi enotami kot vmesna povezava med
območjem centralnih dejavnosti in proizvodnim območjem,
– lociranje novih objektov sladi konfiguraciji terena,
novi parcelaciji večjih zaključenih celot s krožnimi prometnicami,
– objekti naj bodo velikostno skladni z okoliškimi objekti,
– strehe so dvokapnice, ki sledijo tlorisni zasnovi in
tehnologiji,
– ravne strehe na pretežni površini objekta niso dovoljene,
– večja ostrešja naj bodo sestavljen ali oblikovana tako, da gabarit strehe ne bo izstopal od okoliških objektov,
– posamični objekti obrtne dejavnosti morajo biti ustrezno odmaknjeni od sosednjih stanovanjskih objektov,
– okolica teh objektov mora imeti urejene primerne
manipulativne in parkirne površine, ki omogočajo obračanje
vozil na funkcionalnem zemljišču objektov z obrtnimi poslovalnicami,
– vključevanje na prometnico naselja mora biti varno in
dobro pregledno.
48. člen
SENADOLICE P29 – N3
– naselje s pretežno stanovanjsko
gradnjo z dopolnilnimi dejavnostmi
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno ob tranzitni cesti s primernimi odmiki, ali kot prostostoječi objekti z
definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z daljšo stranico vzporedno s
tranzitno cesto, oziroma manjši del je lahko pravokoten na
vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. P + N + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski in poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
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– večji objekti ne smejo biti locirani na izpostavljenih
legah (tik ob cestišče) in primerno ozelenjeni,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov na
zalednih legah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– vsi izveski na objektih in druga reklamna oprema naj
bo celostno oblikovana in skladno z arhitekturnimi karakteristikami, kar po predhodni predloženi zasnovi potrdi pristojna občinska služba.
49. člen
ŠTORJE

P29 – N4
– naselje s strnjeno mešano gradnjo
z javnimi funkcijami

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
Starejši obcestni del: P29 – N4 – S1 (javne funkcije)
– objekti se locirajo v okviru domačij zasnovana v okviru formiranih več ali manj zaprtih dvorišč, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max.
P + N + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna ali ulična stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni in gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski ali poslovni objekti ne smejo biti
locirani na vizualno izpostavljenih legah,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– vsi izveski na objektih in druga reklamna oprema naj
bo celostno oblikovana in skladno z arhitekturnimi karakteristikami, kar po predhodni predloženi zasnovi potrdi pristojna občinska služba.
Novejša pozidava: P29 – N4 – S2 (stanovanjska gradnja)
– objekti se locirajo po konceptu in zakonitostim obstoječe pozidave,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os in tvorijo dvorišče,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max.
P + N + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni, gospodarski in drugi objekti se vklapljajo v
obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov in ne presegajo velikostnega
razmerja stanovanjskih objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
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– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov na
zalednih delih parcel.
Dopolnitev pozidave: P29 – N4 – S3 (centralne funkcije naselja)
– namenska raba območja je opredeljena s tranzitno
funkcijo,
– pozidava je namenjena centralnim funkcijam,
– objekti se locirajo z izhodiščem oblikovanja preglednega uličnega videza z varstvenimi odmiki,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max.
P + N + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških
objektov,
– gospodarski objekti so dovoljeni samo izjemoma na
zalednih delih,
– pomožni objekti so dovoljeni kot podaljški obstoječe
pozidave na zaledni strani parcel.
Novejša pozidava: P29 – N4 – S4 (stanovanjska gradnja z dopolnilnimi programi)
– objekti se locirajo po konceptu in zakonitostim obstoječe pozidave,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma pravokotni na vzdolžno os in tvorijo dvorišče,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max.
P + N + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni, gospodarski in drugi objekti se vklapljajo v
obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim
razmerjem okoliških objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov na
zalednih delih parcel.
Območje novogradenj: P29 – N4 – S5 (stanovanjska
gradnja z dopolnilnim programom)
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– nova pozidava je namenjena stanovanjski gradnji z
dopolnilno dejavnostjo,
– v območju so dovoljene služnostne dejavnosti, ki
dopolnjujejo stanovanjski program,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
nadaljevanje naselbinske zasnove po vzorcu razvejanih poti
v karejih z navezavo na obstoječ prometni skelet,
– osnovni prometni skelet mora imeti krožne povezave, brez slepih ulic,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max.
P + N + M),
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– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– dozidave že prizidanih delov niso dovoljene,
– poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških
in osnovnih stanovanjskih objektov,
– gospodarski objekti niso dovoljeni,
– pomožni objekti so dovoljeni kot podaljški osnovne
pozidave s primernim odmikom od posestnih mej in ne
presegajo 20% koristne tlorisne površine stanovanjskega
objekta,
– kolikor se v sklopu domačije ali v objektu opravlja
dejavnost je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta
glede na obseg in vrsto dejavnosti.
Dopolnitev območja: P29 – N4 – D1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje je namenjeno obrtno stanovanjski gradnji,
– dopustna je gradnja obrtnih delavnic ter obrtnih delavnic s stanovanjskimi enotami ali kmetijam z večjimi gospodarskimi prostori,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena,
novi parcelaciji večjih zaključenih celot z določitvijo navezav
na obstoječ prometni skelet brez slepih ulic,
– strehe so dvokapnice, ki sledijo tlorisni zasnovi in
tehnologiji,
– ravne strehe na pretežni površini objekta niso dovoljene,
– večja ostrešja naj bodo sestavljen ali oblikovana tako, da gabarit strehe ne bo izstopal od okoliških objektov,
– posamični objekti obrtne dejavnosti morajo biti ustrezno odmaknjeni od sosednjih stanovanjskih objektov,
– okolica teh objektov mora imeti urejene primerne
manipulativne in parkirne površine, ki omogočajo obračanje
vozil na funkcionalnem zemljišču objektov z obrtnimi poslovalnicami,
– vključevanje na prometnico naselja mora biti varno in
dobro pregledno.
Rekreacijsko območje: P29 – N4 – R1
– območje je namenjeno izključno rabi kmetijsko turističnega programa – vzreji konj,
– objekti se locirajo v okviru programa,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni, gospodarski in drugi objekti se vklapljajo v
obstoječ sklop objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– vse ureditve morajo upoštevati obstoječo krajinsko
sliko in maksimalno ohraniti avtohtono zasaditev.
50. člen
– KS TOMAJ
FILIPČJE BRDO

P30 – N1
– naselje s pretežno kmečko
zazidavo

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
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Starejša ruralna pozidava: P30 – N1 – S1
– objekti se locirajo v okviru domačij tako, da izoblikujejo dvorišče, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico,
manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna in ulična stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov na
zaledni strani glavnih objektov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
Dopolnitev območja: P30 – N1 – R1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– območje je namenjeno izključno rabi kmetijsko turističnega programa,
– objekti se locirajo v okviru programa,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + M),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– poslovni, gospodarski in drugi objekti se vklapljajo v
obstoječ sklop objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– vse ureditve morajo upoštevati obstoječo krajinsko
sliko in maksimalno ohraniti avtohtono zasaditev.
51. člen
GRAHOVO BRDO P30 – N2
– naselje s pretežno kmečko
zazidavo
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno ali na
ključ, tako da izoblikujejo dvorišče, ali kot prostostoječi
objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico,
manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os in tvori dvorišče,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
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– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov na
zaledni strani glavnih objektov,
– materiali za gradnjo pomožnih objektov naj bo usklajena s tipologijo kraškega prostora,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– zaledne površine naselja je nujno sanirati (divja odlagališča).
52. člen
KRIŽ P30 – N3
– naselje s strnjeno mešano gradnjo
z javnimi in dopolnilnimi funkcijami
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
Staro jedro: P30 – N3 – S1
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno ali na
ključ, tako da izoblikujejo dvorišče, ali kot prostostoječi
objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico,
manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna ali ulična stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– proste površine in glavna križišča v naselju je nujno
sanacijsko preoblikovati,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov tako,
da ne ovirajo manipulacijskih površin,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– zaledne površine naselja je nujno sanirati (divja odlagališča).
Južna novejša gradnja: P30 – N3 – S2
– objekti se locirajo po konceptu obstoječe pozidave,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– nujno je ohraniti reliefne značilnosti – večje vrtače z
vegetacijo,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico
vzporedno, manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski in poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
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– križišča v napajalnem cestnem skeletu je nujno preoblikovati v smislu širše preglednosti,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– zaledne površine naselja je nujno sanirati (divja odlagališča).
Nova pozidava na zahodu: P30 – N3 – S3
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– nova pozidava je namenjena stanovanjski gradnji z
dopolnilno dejavnostjo,
– v območju so dovoljene služnostne dejavnosti, ki
dopolnjujejo stanovanjsko sosesko in ne poslabšujejo bivalnih razmer,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
nadaljevanje naselbinske zasnove po vzorcu razvejanih poti
po terasah oziroma ogradah,
– osnovni prometni skelet mora imeti krožne povezave, brez slepih ulic,
– objekti se locirajo z izhodiščem oblikovanja preglednega uličnega videza z varstvenimi odmiki,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max.
P + N + M),
– robna pozidava ne sme presegati povprečja vertikalnega gabarite stanovanjskih objektov v naselju,
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– dozidave že prizidanih delov niso dovoljene,
– poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških
in osnovnih stanovanjskih objektov,
– gospodarski objekti so dovoljeni samo izjemoma na
zalednih delih s primernimi odmiki os sosednjih stanovanjskih obejktov,
– pomožni objekti so dovoljeni kot podaljški osnovne
pozidave s primernim odmikom od posestnih mej,
– v kolikor se v sklopu domačije ali v objektu opravlja
dejavnost je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta
glede na obseg in vrsto dejavnosti.
53. člen
ŠEPULJE

P30 – N4
– naselje s strnjeno mešano gradnjo
z dopolnilnimi dejavnostmi

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
Staro jedro: P30 – N4 – S1
– objekti se locirajo v okviru domačij ali kot dopolnilna
gradnja, ali kot prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico,
manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os in tvorijo
dvorišče,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
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– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na izpostavljenih
legah,
– zaradi večjih gabaritov se ne sme bistveno razvrednotiti okoliški relief,
– nujno je sanacijsko preoblikovati osrednje križišče
ter priležne površine,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– zaledne površine naselja je nujno sanirati (divja odlagališča).
Novejši del – smer proti Križu: P30 – N4 – S2
– objekti se locirajo po konceptu obstoječe pozidave,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico
vzporedno, manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski in poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na izpostavljenih
legah in skriti v zelenju,
– posamezne sklope objektov po svoji homogenosti je
nujno proti sosednjim površinam ločiti z vmesnimi prostimi
površinami tako, da se vklopijo v naselje in prispevajo k
preglednosti in stiku z odprto krajino,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– zaledne površine naselja je nujno sanirati (divja odlagališča).
54. člen
TOMAJ

P30 – N5
– naselje z mešano gradnjo
in z javnimi funkcijami

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
Staro jedro z dopolnilno gradnjo: P30 – N5 – S1
– v naselju so dovoljena samo vzdrževalna dela, dozidave, nadzidave, nadomestna in dopolnilna gradnja ter gradnja pomožnih objektov,
– za vsak poseg je potrebno predhodno izdelati detajlne spomeniško-varstvene smernice, ki so osnova tako za
lokacijsko dokumentacijo in načrt za pridobitev gradbenega
dovoljenja ter izvedbo,
– smernice podajo pogoje lociranja posega, vpetost v
ambient, zasnovo in velikost gabaritov ter oblikovanje objekta, po potrebi pa tudi izbor materialov.
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Južna dopolnitev naselja: P30 – N5 – S2
– območje je predvideno dopolnilni gradnji za razbremenitev osrednjega zgodovinskega jedra,
– objekti se locirajo nadaljevanje koncepta obstoječe
pozidave,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico
vzporedno, manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os;
osi so vzporedne s plastnicami ali so vzdolžno ob komunikaciji,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski in poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na izpostavljenih
legah in skriti v zelenju,
– posamezne sklope objektov po svoji homogenosti je
nujno proti sosednjim površinam ločiti z vmesnimi prostimi
površinami tako, da se vklopijo v naselje,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
Zgodovinsko jedro: P30 – N5 – S3
– v območju so dovoljena samo vzdrževalna dela ter
gradnja manjših pomožnih objektov,
– pred novimi posegi je potrebno izdelati na podlagi
detajlnih spomeniško-varstvenih smernic projekt za rekonstrukcijo objektov z upoštevanjem konstant širše okolice in
ureditev z oblikovanjem tangiranega prostora.
Vzhodna novejša gradnja: P30 – N5 – D1
– objekti se locirajo po konceptu obstoječe pozidave,
– zemljišče naj bo vsaj 1,6 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– nujno je ohraniti reliefne značilnosti – večje vrtače z
vegetacijo,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico
vzporedno, manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N, na
padajočem terenu tudi K + P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski in poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– zaledne površine naselja je nujno sanirati (divja odlagališča).
Južni Tomaj – stanovanjska gradnja: P30 – N5 – J –
S1
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– nova pozidava je namenjena stanovanjski gradnji z
dopolnilno dejavnostjo,
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– v območju so dovoljene servisne dejavnosti, ki ne
slabšajo bivalnih razmer,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
nadaljevanje naselbinske zasnove po vzorcu razvejanih poti
po terasah oziroma ogradah,
– osnovni prometni skelet mora imeti krožne povezave, brez slepih ulic,
– objekti se locirajo z izhodiščem oblikovanja preglednega uličnega videza z varstvenimi odmiki,
– zemljišče naj bo vsaj 1,8 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max.
P + N + M),
– robna pozidava ne sme presegati povprečja vertikalnega gabarite stanovanjskih objektov v naselju,
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
dozidave že prizidanih delov niso dovoljene,
– poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških
in osnovnih stanovanjskih objektov,
– gospodarski objekti so dovoljeni samo izjemoma na
zalednih delih in ne na izpostavljenih legah širše okolice,
– pomožni objekti so dovoljeni kot podaljški osnovne
pozidave s primernim odmikom od posestnih mej,
– kolikor se v sklopu domačije ali v objektu opravlja
dejavnost je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta
glede na obseg in vrsto dejavnosti.
55. člen
UTOVLJE

P30 – N6
– naselje s strnjeno mešano kmečko
in stanovanjsko zazidavo

Št.

56. člen
– KS VRABČE
GRIŽE
P32 – N1
– naselje s strnjeno mešano
stanovanjsko in kmečko zazidavo
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno ali na
ključ, tako da izoblikujejo dvorišče, ali kot prostostoječi
objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico
vzporedno, manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– okolica objektov naj bo zasnovana terasasto na južni
padajoči strani,
– posamezne objekte v fazi rušenja in pripadajoče površine je nujno sanirati,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
57. člen
JAKOVCE

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno ali na
ključ, tako da izoblikujejo dvorišče, ali kot prostostoječi
objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico,
manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N ali
dP + P),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– med deli naselja je nujno ohraniti prostorske ločnice,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov na
zalednih straneh glavnih objektov,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.

82 / 24. 9. 2002 / Stran 9073

P32 – N2
– naselje s strnjeno pretežno kmečko
gradnjo

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno ali na
ključ, tako da izoblikujejo dvorišče, ali kot prostostoječi
objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico
vzporedno, manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– osrednje razpotje in priležne površine je nujno sanacijsko preoblikovati, tako da se vklopijo v križišče naselja,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov – objekti v nizu,
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– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– zaledne površine naselja je nujno sanirati (divja odlagališča).
58. člen
RAZGURI

P32 – N3
– naselje s strnjeno mešano
stanovanjsko in kmečko zazidavo

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno ali na
ključ, tako da izoblikujejo dvorišče, ali kot prostostoječi
objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat za starejši del in 1,5
krat za ostali del, večje od bruto etažne površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico
vzporedno, ki naj bo vzporedna s plastnicami, manjši del je
lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N,
izjemoma dP + P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski in poslovni objekti se vklapljajo v obstoječ sklop objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju, okolica naj bo terasasto
zasnovana,
– objekte in rekreacijske površine je nujno sanacijsko
preoblikovati, tako da se vklopijo v križišče naselja v stiku z
odprto krajino,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
59. člen
SELA

P32 – N4
– naselje s strnjeno mešano
stanovanjsko in kmečko zazidavo

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno ali na
ključ, tako da izoblikujejo dvorišče, ali kot prostostoječi
objekti z definiranim dvoriščem,
– objekte je nujno locirati tako, da se ne negira obstoječ prometni skelet naselja ampak ga dopolni z logično
rastjo,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico,
manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran,
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– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov znotraj
dvorišč,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
60. člen
STOMAŽ

P32 – N5
– naselje s strnjeno kmečko
in stanovanjsko zazidavo

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno po možnosti v smeri plastnic, in da izoblikujejo dvorišče, ali kot
prostostoječi objekti z definiranim dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico
vzporedno s plastnicami, manjši del je lahko pravokoten na
vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N, v
bolj padajočem terenu tudi dP + P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji objekti ne smejo biti locirani na vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– potrebno je z dopolnilno gradnjo ohraniti normalen
dostop in dovoz na zaledne površine naselja,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– zaledne površine naselja je nujno sanirati (divja odlagališča).
61. člen
TABOR

P32 – N6
– naselje s strnjeno pretežno kmečko
gradnjo

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij prilagojeno padajočemu terenu, ali kot prostostoječi objekti z definiranim
dvoriščem,
– zemljišče naj bo vsaj 1,4 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati z daljšo stranico vzporedno s
plastnicami, oziroma manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen padajočemu terenu
(max. dK +P),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
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– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin.
62. člen
VELIKO POLJE P32 – N7
– naselje s strnjeno pretežno kmečko
zazidavo
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno ali na
ključ, tako da izoblikujejo dvorišče, ali kot prostostoječi
objekti z definiranim dvoriščem,
– lokacije so prilagojene padajočemu terenu in ne smejo rušiti obstoječega prometnega skeleta,
– nujno je ohraniti dostop in dovoz na zaledne površine,
– zemljišče naj bo vsaj 1,3 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico
vzporedno s plastnicami ali prometnico, manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N, na
padajočem terenu tudi dP + P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenju,
– objekte in površine v osrednjem delu je nujno sanacijsko preoblikovati na obeh straneh ceste, tako da se vklopijo v križišče naselja v stiku z odprto krajino,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov vzdolžno po plastnicah po možnosti na zalednih legah,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– zaledne površine naselja je nujno sanirati (divja odlagališča).
63. člen
VRABČE

P32 – N8
– naselje s strnjeno mešano gradnjo z
dopolnilnimi dejavnostmi

Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
Osrednje starejše jedro: P32 – N8 – S1
– v območju so dovoljena le vzdrževalna dela, manjše
dozidave, nadomestne gradnje ter gradnja manjših pomožnih objektov,
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– pred dozidavami in nadomestnimi gradnjami je nujno
izdelati za vsak poseg posebej spomeniško varstvena izhodišča s smernicami za načrtovanje in pridobitev gradbenega
dovoljenja in izvedbo.
Dopolnilna gradnja: P32 – N8 – S2
– objekti se locirajo v okviru domačij vzdolžno ali na
ključ, tako da izoblikujejo dvorišče, ali kot prostostoječi
objekti z definiranim dvoriščem,
– pred novimi posegi je potrebno izdelati na podlagi
detajlnih spomeniško-varstvenih smernic projekt za rekonstrukcijo objektov z upoštevanjem konstant širše okolice in
ureditev z oblikovanjem tangiranega prostora;
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati s poudarjeno daljšo stranico
vzporedno, manjši del je lahko pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N),
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni
ritem,
– specifično oblikovana vetrna stran,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– gospodarski objekti se vklapljajo v obstoječ sklop
objektov, gabariti se prilagodijo velikostnim razmerjem okoliških objektov,
– večji gospodarski objekti ne smejo biti locirani na
vizualno izpostavljenih legah in skriti v zelenje,
– površine v komunikacijskem razpotju in bližnjo okolico je nujno sanacijsko preoblikovati,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov v okviru domačij, po možnosti v nizu,
– strehe naj bodo enotno oblikovane ali kot podaljški
obstoječih strešin,
– zaledne površine naselja je nujno sanirati (divja odlagališča).
Območje novogradenj: P32 – N8 – S3
stanovanjska gradnja z dopolnilno dejavnostjo,
Znotraj ureditvenega območja veljajo naslednja podrobna merila in pogoji:
– v območju so dovoljena vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– nova pozidava je namenjena stanovanjski gradnji,
– lociranje novih objektov sledi konfiguraciji terena in
nadaljevanje naselbinske zasnove po vzorcu razvejanih poti
po terasah oziroma ogradah,
– osnovni prometni skelet mora imeti krožne povezave, brez slepih ulic,
– zemljišče naj bo vsaj 1,5 krat večje od bruto etažne
površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti so podolgovati, oziroma manjši del je lahko
pravokoten na vzdolžno os,
– vertikalen gabarit je prilagojen terenu (max. P + N),
– robna pozidava ne sme presegati povprečja vertikalnega gabarite stanovanjskih objektov v naselju,
– strehe so simetrične dvokapnice in sledijo tlorisni
zasnovi,
– v enakih okvirih so dovoljene dozidave in nadzidave,
– dozidave že prizidanih delov niso dovoljene,
– gospodarski objekti so dovoljeni samo izjemoma v
okviru domačij na zalednih delih in v skupni tlorisni površini
ne presegajo 30% tlorisne površine stanovanjskega objekta,
– pomožni objekti so dovoljeni kot podaljški osnovne
pozidave s primernim odmikom od posestnih mej.
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IV. KONČNE DOLOČBE
64. člen
Legalizacija že zgrajenih objektov in naprav zgrajenih
brez lokacijskega in gradbenega dovoljenja je možna samo
za tiste objekte, ki so znotraj ureditvenega območja naselij
in izpolnjujejo pogoje tega odloka.
65. člen
Izdelovalec dokumentacije za pridobitev ustreznega dovoljenja je obvezen vse elemente in odnose v prostoru, ki so
navedeni v tem odloku opredeliti v lokacijski dokumentaciji,
oziroma pridobiti ustrezno strokovno idejno rešitev, ki te
odnose definira.
66. člen
Organ, pristojen za urejanje prostora, ki izdeluje lokacijske pogoje ali informacijo in potrjuje skladnost s planskimi
usmeritvami, lahko pred izdajo dovoljenja za posamičen posegov prostor zahteva analizo širših prostorskih pogojev v
območju, če je to potrebno:
– za ugotavljanje in odpravo motenj, ki jih investitor že
povzroča z obstoječo dejavnostjo,
– za ugotavljanje morebitnih sprememb splošnih pogojev v območju, ki so nastale postopoma skozi daljše obdobje,
– za zagotovitev enakih možnosti uporabnikom prostora glede razreševanja njihovih prostorskih potreb, kadar obstaja nevarnost, da bi s posamičnimi posegi onemogočili
nevarnost racionalne izrabe prostora,
– za zagotovitev enotnega oblikovanja širšega območja.
Upravni organ lahko v navedenih primerih dovoljenje za
nov poseg v prostor pogojuje s predhodno ureditvijo širših
prostorskih pogojev.
Upravni organ mora pred izdajo ustreznega dovoljenja
obravnavati skupaj s pristojnimi organi in organizacijami vse
kompleksnejše posege v prostor, ki po podrobnih merilih in
pogojih za posamezna območja urejanja in morfološke enote zahtevajo strokovno preverbo.
67. člen
Prostorski ureditveni pogoji so občanom in organizacijam ter skupnostim stalno na vpogled na Občini Sežana ter
na Upravni enoti Sežana.
68. člen
Nadzor nad izvajanjem tega opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
69. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 06202-5/02-7
Sežana, dne 8. julija 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.
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4055. Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam
8893
4056. Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
8976
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9039

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
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stroškov opravljanja strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije
9042

OBČINE
BREŽICE
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4061. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega
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»Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje
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KRANJ
4062. Odlok o zazidalnem načrtu območja D 02/3 –
Šolski center Zlato polje
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MISLINJA
4063. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Mislinja za leto 2002
9048
4064. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Mislinja
9049
SEŽANA
4065. Odlok o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana
9050
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