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STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet zakona)
(1) Ta zakon ureja vrste stanovanjskih stavb, pogoje za
vzdrževanje stanovanjskih stavb, pogoje za načrtovanje stanovanj, lastninskopravna razmerja in upravljanje v večstanovanjskih stavbah, stanovanjska najemna razmerja, gradnjo
in prodajo novih stanovanj, pomoč pri pridobitvi in pri uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge države na stanovanjskem področju, pristojnosti in naloge občin na stanovanjskem področju, pristojnosti organov in organizacij, ki
delujejo na stanovanjskem področju, registre ter inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem določb tega zakona.
(2) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se za
lastninskopravna razmerja v večstanovanjskih stavbah ter
upravljanje večstanovanjskih stavb uporabljajo določbe stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002).
2. člen
(vrste stanovanjskih stavb)
(1) Stanovanjske stavbe se, glede na število stanovanjskih enot, ki so v njih in glede na način rabe, razvrščajo na
enostanovanjske stavbe, dvo in večstanovanjske stavbe in
stanovanjske stavbe za posebne namene.
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(2) Enostanovanjske stavbe so samostojno stoječe enodružinske hiše, vile, atrijske hiše, vrstne hiše, počitniške
hiše in podobno.
(3) Dvo in večstanovanjske stavbe so samostojno stoječe stavbe z dvema ali več stanovanji, stanovanjski bloki,
stolpiči, stolpnice in podobno.
(4) Stanovanjske stavbe za posebne namene so stavbe, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb, stavbe za bivanje starejših, študentov, otrok, kot so dijaški in študentski domovi, delavski
domovi, domovi za starejše, domovi za terapevtske skupine, zavetišča za brezdomce, vzgojni domovi, domovi za
skupnosti ter druge stavbe, namenjene za izvajanje socialnih programov, ki vključujejo bivanje.
(5) Če so v stanovanjski stavbi tudi poslovni prostori
in je več kot polovica površine namenjena stanovanjem,
je takšna stavba po tem zakonu stanovanjsko-poslovna
stavba.
3. člen
(sestavine stanovanjskih stavb)
(1) Stanovanjske stavbe, razen enostanovanjskih stavb,
so sestavljene iz posameznih delov in skupnih delov.
(2) Posamezni deli so stanovanjske enote, poslovni
prostori ali drugi samostojni prostori. K posameznemu delu
lahko spadajo tudi drugi individualno odmerjeni prostori, če
so del stanovanjske stavbe v solastnini etažnih lastnikov.
(3) Skupni deli so skupni prostori in zemljišče, skupni gradbeni elementi in skupne inštalacije, naprave ter
oprema.
(4) Skupni deli so solastnina vseh etažnih lastnikov
posameznih delov (skupni deli) ali solastnina nekaterih etažnih lastnikov posameznih delov (posebni skupni deli).
(5) Celotna enostanovanjska stavba predstavlja stanovanje.
4. člen
(posamezni deli)
(1) Stanovanjske enote v dvo ali večstanovanjski stavbi
(v nadaljnjem besedilu: večstanovanjska stavba) so stanovanja. Stanovanjske enote v stanovanjski stavbi za posebne
namene so bivalne enote.
(2) Stanovanje po tem zakonu je skupina prostorov,
namenjenih za trajno bivanje, ki so funkcionalna celota,
praviloma z enim vhodom, ne glede na to ali so prostori v
stanovanjski stavbi ali drugi stavbi.
(3) Individualni prostori, ki pripadajo določenim posameznim delom, so lahko atriji, kleti, drvarnice kot tudi garaže, balkoni, terase, lože, če niso sestavni del posameznega
dela.
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5. člen
(skupni deli)
(1) Skupni prostori v večstanovanjski stavbi in stanovanjski stavbi za posebne namene so: stopnišča, vhodni
vetrolovi, hodniki, kolesarnice, pralnice, sušilnice, skupne
kleti, zaklonišča, delavnice za hišnike, hišniška stanovanja,
prostori za odlaganje odpadkov in drugi prostori, ki so namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov (dovozi, klančnine in
podobno) ter zemljišče, na katerem stavba stoji, lahko pa
tudi drugo zemljišče, na katerem so izpolnjeni pogoji lastništva.
(2) Skupni gradbeni elementi v večstanovanjski stavbi
in stanovanjski stavbi za posebne namene so temelji, nosilni
zidovi in druge vrste konstrukcij, stropi, streha, fasada, dimniki, prezračevalne tuljave, svetlobni jaški, jaški dvigal in
druge podobne konstrukcije.
(3) Skupne inštalacije, naprave in oprema v večstanovanjski stavbi in stanovanjski stavbi za posebne namene so
notranja električna, vodovodna, plinovodna in toplovodna
napeljava, ki je za hišnimi priključki in se nahaja v skupnih
prostorih, dvigala, kanalizacija, naprave za ogrevanje, televizijske in druge sprejemne antene, strelovodi, naprave za
gašenje, odkrivanje in javljanje požara, varnostna razsvetljava in vsi komunalni priključki, ki so namenjeni skupni rabi.
(4) Kadar služi določen gradbeni element tako posameznemu delu kot skupnim delom, se šteje za skupni del,
če se z njim zagotavlja funkcija večstanovanjske stavbe kot
celote (toplotna in hidro izolacija pohodne terase, zunanja
stran balkona, ki predstavlja hkrati fasado hiše in podobno).
6. člen
(vrste stanovanjskih enot)
(1) Stanovanjske enote v večstanovanjskih stavbah so
stanovanja, ki se razvrščajo na garsonjere ter enosobna,
enoinpolsobna, dvosobna, dvoinpolsobna, trisobna, triinpolsobna, štirisobna in večsobna stanovanja.
(2) Stanovanjske enote v vseh vrstah stanovanjskih
stavb za posebne namene so bivalne enote, ki se glede na
namen in način uporabe razvrščajo na bivalne enote s souporabo sanitarij in kuhinje, bivalne enote s sanitarijami oziroma kopalnico in souporabo kuhinje ter bivalne enote s kopalnico in mini kuhinjo.
(3) Bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, so lahko tudi
v drugih stanovanjskih objektih, ne le v stanovanjskih stavbah za posebne namene.
7. člen
(identifikacijske oznake stavb in stanovanj)
(1) Stanovanjskim stavbam in posameznim delom se
za potrebe vzpostavitve, vodenja in izmenjave podatkov iz
katastra stavb in registra stanovanj določi identifikacijska
oznaka.
(2) Posamezni deli se oštevilčijo z zaporedno številko v
okviru ene stavbe. Če ima stavba več ločenih vhodov in za
vsak vhod določeno svojo hišno številko, se številke stanovanj določijo za vsak vhod posebej.
(3) Lastnik oziroma lastnica (v nadaljnjem besedilu:
lastnik) ali najemnik oziroma najemnica (v nadaljnjem besedilu: najemnik) mora označiti stanovanje ali bivalno enoto in
druge prostore s številko posamezne enote. Individualni prostori, ki pripadajo stanovanju, se označijo s številko stanovanja in dodatkom a, b, c in tako dalje. Številko stanovanja in
številko drugih prostorov v obliki tablice, nalepke ali v drugi
trajni obliki, se namesti nad ali ob vhodna vrata stanovanja
ali drugih prostorov.
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(4) Če ima stavba upravnika oziroma upravnico (v nadaljnjem besedilu: upravnik), mora oštevilčenje in označitev
stavb in stanovanj opraviti upravnik.
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
poslovno-stanovanjske ter poslovne stavbe.
8. člen
(označbe in podzakonski predpisi)
(1) Označevanje iz prejšnjega člena se podrobneje
določi z uredbo o označevanju stanovanj in stanovanjskih
enot, ki jo na predlog ministra, pristojnega za stanovanjske
zadeve, oziroma ministrice, pristojne za stanovanjske zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister), izda Vlada Republike
Slovenije.
(2) Minister predpiše za večstanovanjske stavbe, oskrbovana stanovanja za starejše ter za stanovanjske stavbe,
namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb:
– površinske normative in funkcionalne standarde;
– kategorizacijo vseh vrst stanovanjskih enot;
– tehnične pogoje;
– standarde vzdrževanja večstanovanjskih stavb in skupine funkcionalno povezanih večstanovanjskih stavb.
(3) Oskrbovana stanovanja so stanovanja za starejše, v
katerih lahko stanovalci dobijo pomoč 24 ur dnevno iz določene ustanove, pod pogojem, da so arhitektonsko prilagojena kot stanovanja za starejše ljudi z lastnim gospodinjstvom v večstanovanjski stavbi ali v drugi obliki strnjene
gradnje.
9. člen
(opredelitev upravljanja)
Upravljanje večstanovanjske stavbe po tem zakonu je
sprejemanje in izvrševanje odločitev ter nastopanje v pravnem prometu in v postopkih pred pristojnimi organi z namenom obratovanja, vzdrževanja in ohranjanja bistvenih lastnosti večstanovanjske stavbe.
10. člen
(primerno stanovanje)
Primerno stanovanje po tem zakonu je tisto stanovanje, ki je v takšni eno ali večstanovanjski stavbi, ki je
zgrajena v skladu z minimalnimi tehničnimi pogoji za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj in je zanjo v skladu s
predpisi o graditvi objektov izdano uporabno dovoljenje.
Stanovanje mora imeti ločen spalni in bivalni del (razen v
primeru garsonjere) ter mora zadoščati stanovanjskim potrebam lastnika oziroma najemnika in njunih ožjih družinskih članov, ki živijo z lastnikom oziroma najemnikom v
skupnem gospodinjstvu, ter ustrezati površinskim normativom po pravilniku iz 87. člena tega zakona.
11. člen
(ožji družinski člani po tem zakonu)
(1) Ožji družinski člani po tem zakonu so zakonec
lastnika ali oseba, s katero lastnik živi v zunajzakonski skupnosti v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih (v nadaljnjem besedilu: zunajzakonska skupnost),
njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja
tudi za določitev ožjih družinskih članov najemnika.
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II. LASTNINSKOPRAVNA RAZMERJA
V VEČSTANOVANJSKI STAVBI
II.1 Lastninskopravna razmerja na posameznih delih
v etažni lastnini
12. člen
(etažna lastnina)
Večstanovanjska stavba je lahko v etažni lastnini pod
pogoji, ki jih določa stvarnopravni zakonik.
13. člen
(izvrševanje lastninske pravice)
V večstanovanjski stavbi morajo vsi etažni lastniki svojo
lastninsko pravico na posameznem delu stavbe izvrševati na
način, ki najmanj moti etažne lastnike drugih posameznih
delov in skupno rabo skupnih delov stavbe v etažni lastnini.
14. člen
(opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja)
(1) Etažni lastnik lahko uporablja stanovanje v skladu z
določbami tega zakona tudi za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja, če izpolnjuje predpisane pogoje za
opravljanje te dejavnosti.
(2) Za pridobitev dovoljenja za opravljanje dovoljene
dejavnosti v delu stanovanja, ki ga izda državni upravni organ oziroma za območje mestne občine pristojni organ mestne občine, pristojen za stanovanjske zadeve, mora lastnik
pridobiti soglasja etažnih lastnikov, katerih solastniški delež
predstavlja več kot polovico etažne lastnine v večstanovanjski stavbi.
(3) Pristojni organ iz prejšnjega odstavka zavrne izdajo
dovoljenja, če lastnik, ki želi opravljati dovoljeno dejavnost v
delu stanovanja, ni pridobil potrebnih soglasij iz prejšnjega
odstavka in če gre za dejavnost, ki bi motila stanovalce pri
mirni rabi stanovanj in povzročala prekomerno obremenitev
skupnih delov večstanovanjske stavbe oziroma okolja.
(4) Zoper odločbo, s katero organ zavrne izdajo dovoljenja, je možna pritožba na ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve.
(5) Občina lahko z odlokom opredeli dovoljene dejavnosti, ki se lahko opravljajo v delu stanovanja.
(6) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
najemnika stanovanja, ki potrebuje tudi dovoljenje lastnika
stanovanja.
15. člen
(izvedbena dela v posameznem delu)
(1) Etažni lastnik sme brez soglasja ostalih etažnih lastnikov opraviti vzdrževalna dela, spremembe in izboljšave
(v nadaljnjem besedilu: izvedbena dela) v svojem posameznem delu, če to ne pomeni poslabšanja za kakšen drug
posamezni del ali skupne dele večstanovanjske stavbe in ne
spreminja zunanjega videza večstanovanjske stavbe.
(2) Kadar izvedbena dela v posameznem delu pomenijo tudi poseg v skupne dele, etažni lastnik ne sme pričeti z
izvajanjem del brez soglasja etažnih lastnikov, ki imajo več
kot polovico solastniških deležev na teh skupnih delih; dela
morajo biti opravljena v skladu s predpisi o graditvi objektov,
med izvajanjem del pa mora etažni lastnik omogočiti strokovni nadzor.
(3) Upravnik ali katerikoli etažni lastnik lahko zahteva,
da se preneha z izvajanjem del ali da se odstranijo spremembe, ki so nastale v nasprotju z določbami prejšnjih
odstavkov.
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16. člen
(odgovornost za škodo)
(1) Etažni lastnik je odgovoren za škodo, ki izvira iz
njegovega posameznega dela in ki nastane na drugih posameznih delih ali skupnih delih, v skladu s splošnimi pravili, ki
urejajo odškodninsko odgovornost.
(2) Etažni lastnik, ki sam uporablja stanovanje, ali najemnik solidarno s povzročitelji škode odgovarja za škodo,
ki jo na drugih posameznih delih ali skupnih delih povzročijo
osebe, ki pridejo v večstanovanjsko stavbo s povabilom
oziroma pozivom tega etažnega lastnika ali najemnika ali
oseb, ki z njima prebivajo.
17. člen
(obvestilo upravniku o spremembi lastništva
posameznega dela)
(1) Etažni lastnik, ki prenese lastninsko pravico s pravnim poslom, mora upravnika takoj, najkasneje pa v tridesetih dneh od dneva, ko ima pridobitelj pravico predlagati vpis
lastninske pravice v zemljiško knjigo, obvestiti o spremembi
lastninske pravice in mu predložiti tudi kopijo dokumenta, iz
katerega so razvidni vsi podatki o spremembi lastništva in o
novem lastniku, upravnik pa mora o tem obvestiti geodetsko
upravo.
(2) Če se lastninska pravica na posameznem delu spremeni na podlagi drugega pravnega naslova, kot je določen v
prejšnjem odstavku, mora pridobitelj lastninske pravice
upravnika, ta pa geodetsko upravo, takoj, najkasneje pa v
tridesetih dneh od dneva, ko ima pridobitelj pravico predlagati vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, obvestiti o
spremembi lastninske pravice.
II.2 Lastninskopravna razmerja na skupnih delih
18. člen
(lastninskopravna razmerja na skupnih delih)
Skupni deli večstanovanjske stavbe so solastnina etažnih lastnikov.
19. člen
(način uporabe skupnih delov)
Skupne dele večstanovanjske stavbe uporabljajo etažni lastniki v skladu z njihovo naravo in namenom ter na
način, ki ne omejuje drugih etažnih lastnikov.
20. člen
(posebni skupni deli)
(1) Pogodba o medsebojnih razmerjih lahko določi posebne skupne dele večstanovanjske stavbe.
(2) Za posebne skupne dele se lahko določijo samo
skupni prostori in skupne naprave.
(3) Določba, ki bi kot poseben skupni del določila del
zemljišča, je nična.
(4) Del zemljišča, ki ima svojo parcelno številko in je s
pravnim poslom ali odločbo sodišča določen kot sestavni
del stanovanja (atrij, odmerjeno parkirno mesto), se šteje za
del stanovanja in ne kot poseben skupni del.
21. člen
(lastninskopravna razmerja na posebnih skupnih delih)
Posebni skupni deli so solastnina tistih etažnih lastnikov, katerim služijo. Solastniški delež vsakega od njih se
določi s pogodbo o medsebojnih razmerjih.
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22. člen
(preoblikovanje skupnih delov)
Za preoblikovanje posebnega skupnega dela v skupni
del in obratno, je potrebno soglasje vseh etažnih lastnikov v
obliki, ki je potrebna za samo pogodbo.
23. člen
(skupni deli, ki služijo več večstanovanjskim stavbam)
(1) Skupni deli večstanovanjske stavbe, ki so v posebni stavbi, ali pa so del druge stavbe (skupna kotlovnica,
skupni hidrofori in podobno), ki služijo večstanovanjski stavbi kot celoti ali več večstanovanjskim stavbam ali drugim
nepremičninam, imajo pod pogoji iz tega zakona poseben
pravni status.
(2) Za skupne dele, ki služijo več nepremičninam ali
večstanovanjskim stavbam, se štejejo samo tisti skupni deli,
ki so bili zgrajeni s tem namenom in katerih gradnjo so
plačali lastniki oziroma etažni lastniki ali njihovi pravni predniki.
(3) Če je skupni del iz prejšnjega odstavka del druge
večstanovanjske stavbe, se takšen del določi kot poseben
skupni del in se vpiše v poseben zemljiškoknjižni podvložek. Šteje se, da je takšen skupni del skupna lastnina vseh
lastnikov nepremičnin in etažnih lastnikov posameznih delov
večstanovanjskih stavb, ki jim takšen skupni del služi. V
zemljiški knjigi se pravica skupne lastnine vknjiži v korist
vsakokratnih lastnikov posameznih delov večstanovanjskih
stavb z navedbo zemljiškoknjižnega vložka, v katerega je
stavba vpisana. Če večstanovanjska stavba še ni vpisana v
zemljiško knjigo, se do vzpostavitve zemljiškoknjižnega vložka vpiše njen naslov.
(4) S takšnim skupnim delom v imenu in za račun
skupnih lastnikov upravljajo upravniki vseh večstanovanjskih
stavb, ki jim takšen del služi. Če večstanovanjska stavba
nima upravnika, lahko etažni lastniki imenujejo enega od
njih, da sodeluje pri upravljanju takšnega skupnega dela. Pri
upravljanju je treba zagotoviti, da se takšen skupni del ohranja za doseganje skupnega namena za vse nepremičnine in
večstanovanjske stavbe, ki jim služi. Breme upravljanja takšnega skupnega dela se razdeli med vse skupne lastnike v
skladu z namenom takšnega skupnega dela. Če dogovora
glede upravljanja ni mogoče doseči, lahko vsak od upravnikov ali etažnih lastnikov, ki sodelujejo pri upravljanju skupnega dela predlaga, da o tem vprašanju odloči sodišče v
nepravdnem postopku.
(5) Če ima skupni del iz prvega odstavka tega člena
samostojno zemljiško parcelo in služi izključno eni večstanovanjski stavbi, se ta nepremičnina šteje za skupni del te
večstanovanjske stavbe. Če pa ta skupni del služi več večstanovanjskim stavbam, je zemljiška parcela, na kateri je
skupni del, skupna lastnina vseh lastnikov nepremičnin in
etažnih lastnikov posameznih delov večstanovanjskih stavb,
ki jim takšen skupni del služi. Za takšno nepremičnino se
smiselno uporabljata določbi drugega in tretjega odstavka
tega člena.
II.3 Razmerje lastnik – najemnik
24. člen
(izvrševanje pravic najemnika)
(1) Če lastnik svoj posamezni del odda v najem, lahko
z najemno pogodbo prenese izvrševanje pravic, ki jih ima
kot etažni lastnik, na najemnika.
(2) V razmerju do drugih etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe nastopa najemnik kot zastopnik etažnega
lastnika, ki odda posamezni del v najem, če ga etažni lastnik
za to izrecno pisno pooblasti in o tem obvesti upravnika.
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(3) Najemnik ima glede rabe posameznega dela in
skupnih delov enake pravice in dolžnosti kot etažni lastnik.
(4) Če najemna pogodba ne določa drugače, je dolžnik vseh terjatev iz naslova obratovanja večstanovanjske
stavbe najemnik, dolžnik vseh ostalih terjatev pa etažni lastnik.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek, odgovarja lastnik
tržnega ali službenega stanovanja za obratovalne stroške
najemnika subsidiarno.
(6) Etažni lastnik mora o sklenitvi ali spremembi najemne pogodbe takoj obvestiti upravnika in mu sporočiti ime
najemnika in število oseb, navedenih v najemni pogodbi. Do
trenutka obvestila se šteje, da je dolžnik vseh terjatev iz
naslova upravljanja večstanovanjske stavbe etažni lastnik.
III. UPRAVLJANJE VEČSTANOVANJSKE STAVBE
III.1 Splošno
25. člen
(redno upravljanje)
(1) Za posle v zvezi z rednim upravljanjem večstanovanjske stavbe je potrebno soglasje solastnikov, ki imajo
več kot polovico solastniških deležev.
(2) Za posle rednega upravljanja se štejejo zlasti posli
obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe, določitev ter razrešitev upravnika in nadzornega odbora ter oddajanje skupnih delov v najem.
(3) Obratovanje večstanovanjske stavbe po tem zakonu je sklepanje in izvrševanje poslov, ki so potrebni za
zagotavljanje pogojev za bivanje in osnovni namen večstanovanjske stavbe kot celote ter za uporabo skupnih delov
večstanovanjske stavbe. Za posle obratovanja se šteje zlasti
zagotavljanje dobav in storitev za skupne dele, zagotavljanje
dobav in storitev za posamezne dele večstanovanjske stavbe, če naprave večstanovanjske stavbe ne omogočajo individualnega odjema in obračuna dobav in storitev za posamezne dele, varstvo pred požarom in zagotavljanje drugih
ukrepov za zaščito in reševanje, čiščenje skupnih prostorov,
hišniška opravila, deratizacija in podobno.
(4) Vzdrževanje večstanovanjske stavbe po tem zakonu
je sklepanje in izvrševanje poslov, ki so potrebni za to, da se
ohranjajo pogoji za bivanje in osnovni namen večstanovanjske stavbe kot celote. Za vzdrževanje se šteje izvedba vseh
del v skladu s predpisi o graditvi objektov ter zagotavljanje
delovanja sistemov varstva pred požarom in drugih ukrepov
za zaščito in reševanje.
(5) Za redno upravljanje se šteje tudi vgradnja dodatnih
delilnikov, merilnikov ali odštevalnih števcev, ki omogočajo
posredno določanje deležev za porabljeno toploto, toplo in
hladno vodo v posamezni obračunski enoti v skladu s posebnim pravilnikom.
26. člen
(načrt vzdrževanja večstanovanjske stavbe)
(1) Za zagotavljanje vzdrževanja večstanovanjske stavbe sprejmejo etažni lastniki načrt vzdrževanja za časovno
obdobje najmanj enega in največ petih let, ki ga pripravi
upravnik.
(2) V načrtu vzdrževanja etažni lastniki določijo vzdrževalna dela, ki se bodo opravila in način zagotavljanja denarnih sredstev z vplačili v rezervni sklad.
(3) Odločanje o načrtu vzdrževanja se šteje za posel
rednega upravljanja.
(4) Če katerikoli etažni lastnik meni, da načrt vzdrževanja ne zagotavlja ohranjanja pogojev za bivanje v posamez-
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nem delu ali osnovnega namena večstanovanjske stavbe
kot celote, lahko predlaga, da sodišče v nepravdnem postopku naloži preveritev ustreznosti načrta vzdrževanja izvedencu. Če etažni lastnik uspe s predlogom v nepravdnem
postopku, gredo stroški za izvedenca v breme stroškov
upravljanja.
(5) Če etažni lastniki ne sprejmejo načrta vzdrževanja,
lahko katerikoli etažni lastnik predlaga, da stanovanjska inšpekcija začasno določi etažnim lastnikom načrt vzdrževanja. Ukrep stanovanjske inšpekcije velja do odločitve sodišča v nepravdnem postopku. Predlog lahko poda vsak etažni
lastnik.
27. člen
(hišni red)
Etažni lastniki, ki imajo več kot polovico solastniških
deležev, lahko sprejmejo hišni red, s katerim določijo temeljna pravila sosedskega sožitja v večstanovanjski stavbi.
28. člen
(odločba, ki nadomešča sklep glede rednega upravljanja)
(1) Če etažni lastniki zaradi nezadostne večine ne morejo sprejeti sklepa glede rednega upravljanja, posel pa je
nujen za vzdrževanje stvari, lahko katerikoli etažni lastnik
predlaga, da o izvedbi posla odloči sodišče v nepravdnem
postopku.
(2) Če nobeden izmed etažnih lastnikov v roku 30 dni
od nesprejetja sklepa ne predlaga, da o izvedbi posla odloči
sodišče, mora to storiti upravnik v nadaljnjih 15 dneh.
(3) Odločba sodišča nadomešča sklep etažnih lastnikov.
(4) Če etažni lastnik uspe s svojim predlogom v nepravdnem postopku, gredo stroški postopka v breme tistih
etažnih lastnikov, ki so glasovali proti posegu.
29. člen
(posli, ki presegajo okvir rednega upravljanja)
(1) Etažni lastniki odločajo o poslih, ki presegajo okvire
rednega upravljanja večstanovanjske stavbe, s soglasjem
vseh etažnih lastnikov.
(2) Za posle, ki presegajo okvir rednega upravljanja, se
štejejo zlasti spremembe v razmerju med skupnimi in posameznimi deli, posebne omejitve rabe posameznih delov in
skupnih delov, spreminjanje rabe skupnih delov in izboljšave, ki se ne štejejo za vzdrževanje večstanovanjske stavbe.
(3) Kadar se glede izboljšav iz prejšnjega odstavka ne
doseže soglasje vseh etažnih lastnikov, lahko tisti etažni
lastniki, ki želijo takšno izboljšavo, to izvedejo, če sami nosijo stroške izvedbe in če s tem ne ovirajo izvrševanja lastninske pravice drugih etažnih lastnikov.
(4) Če etažni lastniki ne dosežejo soglasja glede posla,
ki presega redno upravljanje, lahko etažni lastniki, ki imajo
več kot polovico solastniških deležev na skupnih delih, predlagajo, da o poslu odloči sodišče v nepravdnem postopku.
Sodišče pri odločanju upošteva zlasti vrsto posla ter porazdelitev bremen in posledic za etažne lastnike, ki so poslu
nasprotovali.
(5) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za
spremembo pogodbe o medsebojnih razmerjih.
30. člen
(delitev stroškov upravljanja)
(1) Etažni lastniki so odgovorni za plačilo vseh stroškov
upravljanja ter drugih stroškov, ki izvirajo iz večstanovanjske
stavbe, v skladu s svojimi solastniškimi deleži, če pogodba
o medsebojnih razmerjih ne določa drugače.
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(2) Za plačilo stroškov, ki so posledica veljavno sprejetih sklepov, odgovarjajo etažni lastniki ne glede na to, ali so
glasovali proti predlaganim sklepom.
(3) Etažni lastnik ne odgovarja za stroške iz prvega
odstavka tega člena, ki nastanejo po tem, ko je obvestil
upravnika o spremembi lastninske pravice v skladu s prvim
odstavkom 17. člena tega zakona.
31. člen
(delitev stroškov na posebnih skupnih delih)
S posebnimi skupnimi deli upravljajo etažni lastniki, ki
imajo solastninski delež na teh delih. Enako velja tudi za
odgovornost za kritje vseh stroškov na teh delih.
III.2 Pogodba o medsebojnih razmerjih
32. člen
(pogodba o medsebojnih razmerjih)
Etažni lastniki morajo skleniti pogodbo o medsebojnih
razmerjih, s katero uredijo način upravljanja in rabe večstanovanjske stavbe.
33. člen
(vsebina pogodbe o medsebojnih razmerjih)
Pogodba o medsebojnih razmerjih vsebuje poleg sestavin, ki jih mora imeti po stvarnopravnem zakoniku, zlasti še:
– način uporabe posebnih skupnih delov;
– posebne storitve, ki presegajo okvire obratovanja
večstanovanjske stavbe (varovanje, sprejemno službo in podobno);
– nastopanje etažnih lastnikov v pravnem prometu;
– soglasje ostalih lastnikov k spreminjanju rabe stanovanj v druge namene;
– način obveščanja etažnih lastnikov o zadevah upravljanja.
III.3 Zbor lastnikov in nadzorni odbor
34. člen
(način odločanja lastnikov)
(1) O poslih upravljanja večstanovanjske stavbe lahko
etažni lastniki odločajo s podpisovanjem listine, na kateri je
zapisan predlog sklepov, ali na zboru lastnikov.
(2) Zbor lastnikov lahko skliče upravnik, etažni lastniki,
ki skupaj dosegajo najmanj eno petino solastniških deležev,
ali nadzorni odbor.
(3) Tisti, ki skliče zbor lastnikov, tudi oblikuje predlog
sklepov, o katerih se bo odločalo z glasovanjem.
35. člen
(podpisovanje listine)
(1) Pisno se glasuje tako, da se podpiše listina, na
kateri se odloča za ali proti predlaganemu sklepu. Na listini
mora biti naveden predlog sklepov, obrazložitev sklepov,
ime lastnika in datum podpisa listine ter navedena večina,
potrebna za njihov sprejem.
(2) Kadar se odloča s podpisovanjem listine, je predlog sprejet, če ga v roku, ki ne sme biti daljši od treh
mesecev od dne, ko ga podpiše prvi etažni lastnik, podpiše
potrebno število etažnih lastnikov glede na njihove solastniške deleže.
(3) Če s pisnim glasovanjem odločitev ni bila sprejeta,
ker ni glasovalo zadostno število etažnih lastnikov, lahko
upravnik skliče zbor lastnikov. Za sklic in odločanje zbora
lastnikov se uporabljajo določbe četrtega in petega odstavka 37. člena tega zakona.
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36. člen
(zbor lastnikov)
(1) Zbor lastnikov se skliče s pisnim vabilom vsaj 14
dni pred zborom. Vabilo pusti upravnik vsakemu etažnemu
lastniku v hišnem predalčniku posameznega etažnega lastnika in objavi na oglasni deski, ki je dostopna vsem etažnim lastnikom.
(2) Vabilo za sklic zbora mora vsebovati zlasti dan in
uro zbora, predviden dnevni red in predlog sklepov, o katerih bo zbor predvidoma odločal.
(3) Upravnik je dolžan sklicati zbor lastnikov najmanj
enkrat letno.
(4) Zbor se praviloma opravi v večstanovanjski stavbi
ali v drugem primernem prostoru v njeni neposredni bližini.
37. člen
(vodenje in odločanje na zboru lastnikov)
(1) Zbor etažnih lastnikov praviloma vodi upravnik, lahko pa tudi etažni lastnik, ki ga z večino prisotnih glasov
določi zbor, oziroma tisti, ki je zahteval sklic zbora.
(2) Zbor etažnih lastnikov veljavno odloča, če je na seji
zbora prisotna takšna večina, ki se v skladu s tem zakonom
zahteva za odločanje.
(3) Če predlagana odločitev ni sprejeta, ker na zboru ni
bila prisotna potrebna večina, lahko zbor z večino prisotnih
etažnih lastnikov po solastniških deležih sklene, da naj upravnik v roku največ 14 dni skliče ponovljeno zasedanje zbora.
(4) Vabilo za sklic ponovljenega zbora mora, poleg
sestavin iz prejšnjega člena, vsebovati tudi opozorilo, da bo
zbor lastnikov o predlogih, ki se nanašajo na redno upravljanje, na ponovljenem zasedanju sklepal z večino prisotnih
etažnih lastnikov po solastniških deležih.
(5) Na ponovljenem zasedanju zbora se lahko veljavno
glasuje o predlogih sklepov, ki so bili navedeni v vabilu za
sklic in ki se nanašajo na redno upravljanje z večino prisotnih etažnih lastnikov po solastniških deležih.
38. člen
(zapisnik zbora lastnikov)
(1) Upravnik mora o vsakem zboru sestaviti zapisnik.
Zapisnik podpišeta etažna lastnika, ki ju določijo prisotni na
zboru lastnikov.
(2) Zapisnik mora vsebovati podatke o kraju in času
zbora, seznam navzočih etažnih lastnikov s podpisi, predloge sklepov, o katerih se je na zboru glasovalo in rezultate
glasovanja.
(3) Upravnik mora zapisnik objaviti na način, kot se
sklicuje zbor etažnih lastnikov.
39. člen
(nadzorni odbor)
(1) Etažni lastniki lahko imenujejo nadzorni odbor.
(2) Če etažni lastniki ne sklenejo drugače, ima nadzorni odbor tri člane in nadzoruje delo upravnika, ki izhaja iz
pogodbe o opravljanju upravniških storitev, predlaga predloge sklepov, o katerih se glasuje s podpisovanjem listine, ter
daje pobude upravniku.
(3) Na osnovi pooblastila, danega na zboru lastnikov,
lahko nadzor izvaja tudi eden od etažnih lastnikov.
40. člen
(določitev upravnika v nepravdnem postopku)
(1) Če v večstanovanjski stavbi, kjer bi se v skladu s
tem zakonom moral določiti upravnik, iz kakršnegakoli razloga upravnik ni določen, lahko pooblastila upravnika glede
sklica in vodenja zbora etažnih lastnikov prevzame kdorkoli
od etažnih lastnikov.
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(2) Tako sklican zbor etažnih lastnikov mora najprej
glasovati o določitvi upravnika.
(3) Če sklep o določitvi upravnika ni sprejet v skladu s
prejšnjim odstavkom, lahko katerikoli etažni lastnik predlaga, da upravnika določi sodišče v nepravdnem postopku.
III.4 Rezervni sklad
41. člen
(vplačevanje v rezervni sklad)
(1) Etažni lastniki lahko v načrtu vzdrževanja iz 26.
člena tega zakona določijo tudi višji znesek mesečnega
vplačila v rezervni sklad, kot je določen s podzakonskim
predpisom iz 119. člena stvarnopravnega zakonika, glede
na ocenjeno vrednost vzdrževalnih del in načrt vzdrževanja.
(2) Občine, država, javni stanovanjski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije lahko oblikujejo svoje rezervne sklade v okviru svojih namenskih sredstev in v tem
primeru niso dolžne vplačevati v rezervne sklade, oblikovane za posamezno večstanovanjsko stavbo, kjer imajo v lasti
stanovanja, če o tem obvestijo upravnika s priloženimi listinami, ki dokazujejo obstoj rezervnega sklada in višino zbranih sredstev.
42. člen
(vodenje sredstev računa rezervnega sklada)
(1) Upravnik mora zagotoviti, da se vsa vplačila etažnih
lastnikov v rezervni sklad vodijo na posebnem transakcijskem računu.
(2) Če upravnik opravlja upravniške storitve za več večstanovanjskih stavb, mora za sredstva rezervnega sklada
voditi knjigovodsko ločeno evidenco za vsako večstanovanjsko stavbo.
(3) Če izvaja upravnik vplačila etažnih lastnikov preko
svojega transakcijskega računa, mora najkasneje v roku 10
dni od vplačila posameznega etažnega lastnika odvesti sredstva, vplačana za namen rezervnega sklada, na transakcijski račun rezervnega sklada.
(4) Izvršbo na sredstva rezervnega sklada je mogoče
dovoliti le do višine sredstev, ki so jih zbrali etažni lastniki
tiste večstanovanjske stavbe, zoper katero teče izvršba, kar
je razvidno iz knjigovodske evidence po drugem odstavku
tega člena.
43. člen
(način gospodarjenja s sredstvi rezervnega sklada)
(1) Z denarnimi sredstvi rezervnega sklada gospodari
upravnik.
(2) Upravnik mora sredstva rezervnega sklada naložiti
samo v depozite pri banki, ki ima v skladu s predpisi o
bančništvu dovoljenje za sprejemanje depozitov na območju
Republike Slovenije, v nakup obveznic države ali vrednostne papirje centralne banke. Pri sklepanju depozitnih pogodb mora upravnik zagotoviti ohranjanje vrednosti denarnih sredstev kot dober gospodarstvenik.
(3) Etažni lastniki se lahko v pogodbi o opravljanju
upravniških storitev dogovorijo, da lahko sredstva rezervnega sklada upravnik dviguje le skupaj z enim od etažnih
lastnikov, ki ga etažni lastniki določijo v pogodbi o opravljanju upravniških storitev.
44. člen
(uporaba sredstev rezervnega sklada)
(1) Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti
samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidene v sprejetem načrtu vzdrževanja, ter
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za nujna vzdrževalna dela in za odplačevanje v te namene
najetih posojil.
(2) Nujna vzdrževalna dela so vzdrževalna dela, ki niso
predvidena v načrtu vzdrževanja in s katerimi bi bilo nerazumno odlašati, ker bi njihova neizvedba pomenila znatno
poslabšanje pogojev bivanja za vse ali nekatere posamezne
ali skupne dele večstanovanjske stavbe ali pa bi zaradi njihove neizvedbe lahko nastala večja škoda na posameznih
ali skupnih delih večstanovanjske stavbe oziroma tretjim osebam. Za nujna vzdrževalna dela se štejejo tudi vzdrževalna
dela, ki so določena z odločbo iz 28. in 125. člena tega
zakona.
(3) Če etažni lastnik ne vplača svojega prispevka v
rezervni sklad, ga mora upravnik pisno pozvati k plačilu.
Poziv upravnika se šteje za verodostojno listino v smislu
zakona, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
45. člen
(omejitev izvršbe na sredstva rezervnega sklada)
(1) Na premoženje rezervnega sklada je dovoljena izvršba samo za plačilo obveznosti iz pravnih poslov, sklenjenih v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena.
(2) Premoženje rezervnega sklada ni del upravnikove
stečajne mase in nanj ne morejo poseči upravnikovi upniki v
izvršilnem postopku.
46. člen
(prepoved zahtevati vračilo vplačil)
Etažni lastniki ne morejo zahtevati vračila zneskov, vplačanih v rezervni sklad.
47. člen
(smiselna uporaba določb tega poglavja)
Določbe 41. do 46. člena tega zakona se smiselno
uporabljajo tudi za subjekte iz drugega odstavka 41. člena
tega zakona.
III.5 Upravnik večstanovanjske stavbe
1. Pojem
48. člen
(upravnik)
(1) Če ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna
lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo etažni
lastniki določiti upravnika.
(2) Upravnik večstanovanjske stavbe je pooblaščenec
etažnih lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se
nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe in ki skrbi,
da se izvršujejo pravice in obveznosti iz sklenjenih poslov.
(3) V večstanovanjskih stavbah, kjer določitev upravnika ni obvezna in upravnik ni določen, morajo etažni lastniki
sami zagotoviti izvrševanje vseh poslov, ki po tem zakonu
sodijo v krog opravljanja upravniških storitev.
2. Določitev upravnika
49. člen
(določitev upravnika)
(1) Določitev upravnika je posel rednega upravljanja.
(2) Upravnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za upravljanje z nepremičninami oziroma je eden
od etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi, na katero se
določitev nanaša.
(3) Če upravnik ni določen, lahko vsak etažni lastnik
predlaga, da ga določi sodišče v nepravdnem postopku.
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3. Pooblastila

50. člen
(pooblastila upravnika)
(1) Upravnik ima poleg pooblastil, določenih s stvarnopravnim zakonikom, še naslednja pooblastila:
1. zastopa etažne lastnike pred upravnimi organi v zadevah izdaje dovoljenj in soglasij v geodetskih postopkih v
zvezi z večstanovanjsko stavbo in zemljiščem;
2. pripravi načrt vzdrževanja večstanovanjske stavbe,
terminski plan izvedbe tega načrta in skrbi za izvedbo
načrta;
3. sestavi obračun stroškov upravljanja večstanovanjske stavbe in stroške razdeli med etažne lastnike;
4. poroča etažnim lastnikom o svojem delu in jim izstavi mesečne in letne obračune;
5. sprejema plačila etažnih lastnikov na podlagi mesečnega obračuna in plačuje obveznosti iz pogodb sklenjenih s tretjimi osebami;
6. poda letno poročilo o upravljanju objekta;
7. opravi oštevilčenje in označitev stanovanj in drugih
prostorov ter zbira podatke, potrebne za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb.
(2) Upravnik ima lahko tudi druga pooblastila, določena s tem zakonom in pogodbo o opravljanju upravniških
storitev.
(3) Upravnik je na podlagi tega zakona pooblaščen za
obdelavo osebnih podatkov, ki jih je dolžan zbirati, voditi in
posredovati pristojnim organom v skladu s tem zakonom.
51. člen
(redna vzdrževalna dela manjše vrednosti)
(1) Upravnik mora tekoče skrbeti za izvedbo rednih
vzdrževalnih del manjše vrednosti (manjša pleskarska dela,
zamenjava manjših rezervnih delov in podobno) na skupnih
delih večstanovanjske stavbe. Stroški rednih vzdrževalnih
del manjše vrednosti bremenijo etažne lastnike.
(2) Za izvedbo del iz prejšnjega odstavka upravnik ne
potrebuje sklepa etažnih lastnikov, mora pa o izvedenih
delih poročati na zboru lastnikov.
52. člen
(izključitvena tožba)
(1) V večstanovanjski stavbi, kjer je sprejet hišni red,
se groba kršitev hišnega reda šteje za razlog, zaradi katerega je mogoče vložiti izključitveno tožbo pod pogoji in po
postopku, določenim s stvarnopravnim zakonikom.
(2) Grobo kršitev iz prejšnjega odstavka se določi v
hišnem redu.
4. Razmerje lastniki – upravnik
53. člen
(pogodba o opravljanju upravniških storitev)
(1) Razmerja med etažnimi lastniki in upravnikom se
uredijo s pogodbo o opravljanju upravniških storitev, ki lahko, poleg pooblastil iz 50. člena tega zakona, določi še
druge pravice in obveznosti.
(2) Pogodba o opravljanju upravniških storitev je sklenjena, ko jo podpišejo upravnik in toliko etažnih lastnikov,
kot je potrebno za sprejem sklepa o določitvi upravnika.
(3) Etažni lastniki lahko, ob določitvi upravnika, za sklenitev pogodbe o opravljanju upravniških storitev pooblastijo
enega ali več etažnih lastnikov. V tem primeru se šteje pogodba za sklenjeno, ko jo podpišejo upravnik in vsi pooblaščenci za sklenitev pogodbe.
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(4) Pogodba o opravljanju upravniških storitev učinkuje
tudi proti etažnim lastnikom, ki je niso podpisali, oziroma
proti etažnim lastnikom, ki so glasovali proti imenovanju
pooblaščencev za sklenitev in proti vsem pravnim naslednikom etažnih lastnikov.
54. člen
(vsebina pogodbe o opravljanju upravniških storitev)
Pogodba o opravljanju upravniških storitev vsebuje zlasti:
– pooblastila in obveznosti upravnika;
– mesečno plačilo, ki pripada upravniku za opravljanje
storitev in rok njegove zapadlosti;
– čas, za katerega je sklenjena pogodba;
– dan začetka veljavnosti pogodbe.
55. člen
(izročitev pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij
upravniku)
(1) Ob sklenitvi pogodbe o opravljanju upravniških storitev se upravniku izroči besedilo pogodbe o medsebojnih
razmerjih skupaj s sklepi zbora lastnikov, ki to besedilo
dopolnjujejo.
(2) Upravnik mora pogodbo o urejanju medsebojnih
razmerij in sklepe preučiti in etažnim lastnikom predlagati
dopolnitve, tako, da se dosežejo najprimernejši pogoji za
obratovanje in vzdrževanje večstanovanjske stavbe.
56. člen
(pooblastilo upravnika tretji osebi)
Upravnik lahko za opravljanje posameznih poslov, ki
sodijo v okvir upravniških storitev, pooblasti tretjo osebo. Za
ravnanje tretjega odgovarja upravnik, kot da bi posel opravil
sam.
57. člen
(odgovornost upravnika za izbiro tretje osebe)
(1) Kadar upravnik v okviru opravljanja upravniških storitev sklepa pravne posle s tretjimi osebami glede obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe, etažnim lastnikom odgovarja za izbiro tretje osebe.
(2) Upravnik lahko sam opravi določene posle glede
obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe samo,
če je tako posebej dogovorjeno s pogodbo o opravljanju
upravniških storitev in če izpolnjuje pogoje za opravljanje
takih poslov. V tem primeru mora upravnik pred sklenitvijo
pogodbe o opravljanju upravniških storitev predložiti tudi
cenik svojih storitev, ki se nanašajo na opravljanje takih
poslov.
(3) S pogodbo o opravljanju upravniških storitev se
lahko določi, da mora upravnik pred sklenitvijo pogodbe s
tretjo osebo predlog pogodbe poslati v soglasje etažnim
lastnikom ali nadzornemu odboru.
58. člen
(zbiranje ponudb)
(1) S pogodbo o opravljanju upravniških storitev se
lahko določi, da mora upravnik določene pogodbe s tretjo
osebo skleniti z zbiranjem ponudb določenega števila dobaviteljev ali izvajalcev. V tem primeru izbiro najugodnejše ponudbe opravita skupaj upravnik in nadzorni odbor ali predstavnik etažnih lastnikov, ki ga za to imenuje zbor lastnikov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, je zbiranje najmanj
dveh ponudb dobaviteljev ali izvajalcev obvezno za dela, ki
po ocenjeni vrednosti presegajo desetino vrednosti, določene za oddajo naročil male vrednosti v skladu s predpisi s
področja javnih naročil.
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59. člen
(izpolnjevanje obveznosti)
Etažni lastniki morajo upravniku na podlagi izstavljenega mesečnega obračuna ali drugega ustreznega izračuna
redno in v roku izpolniti vse obveznosti. Etažnega lastnika,
ki zamuja s plačilom, mora upravnik pisno opomniti.
60. člen
(odstop od pogodbe o opravljanju upravniških storitev)
(1) Etažni lastniki lahko kadarkoli odstopijo od pogodbe o opravljanju upravniških storitev z odpovednim rokom
najmanj treh mesecev, ki začne teči od dneva vročitve odpovedi upravniku. V tem roku morajo izbrati tudi novega
upravnika.
(2) V primeru, da upravnik krši zakon ali pogodbo o
opravljanju upravniških storitev, lahko etažni lastniki odstopijo od pogodbe brez odpovednega roka.
(3) Sklep o odstopu od pogodbe sprejmejo etažni lastniki na način, ki je določen za določitev upravnika.
(4) Upravnik lahko kadarkoli odpove pogodbo o opravljanju upravniških storitev z odpovednim rokom najmanj treh
mesecev. Odpoved pogodbe mora upravnik sporočiti na
zboru lastnikov in od tega trenutka dalje teče odpovedni
rok.
61. člen
(obveznosti upravnika ob prenehanju upravljanja)
(1) Upravnik mora na dan prenehanja pogodbe o opravljanju upravniških storitev izdelati končno poročilo in sestaviti končni obračun. Sredstva, zbrana na računu, mora upravnik na dan prenehanja pogodbe prenesti na račun, ki ga za
večstanovanjsko stavbo vodi na novo izbrani upravnik.
(2) Po prenehanju pogodbe o opravljanju upravniških
storitev mora upravnik novemu upravniku izročiti vse pogodbe, dovoljenja in druge listine, ki se nanašajo na upravljanje
večstanovanjske stavbe, ter obvestiti tiste dobavitelje in izvajalce storitev, ki izvršujejo dobavo oziroma opravljajo storitve
za večstanovanjsko stavbo, katere upravnik je bil.
(3) Upravnik mora imenovati svojega zakonitega zastopnika, ki je bodisi novo izbrani upravnik ali eden od etažnih
lastnikov, ki je pooblaščen, da ob izteku depozitne pogodbe
prevzame sredstva rezervnega sklada do izbire novega
upravnika.
62. člen
(uporaba drugih predpisov)
Za pogodbo o opravljanju upravniških storitev se uporabljajo pravila obligacijskega prava o pogodbi o naročilu
(mandat), če ta zakon ne določa drugače.
5. Ločenost premoženja
63. člen
(ločeno vodenje sredstev)
(1) Upravnik mora zagotoviti, da se sredstva iz naslova
obratovanja in vzdrževanja, ki se zbirajo na njegovem transakcijskem računu, vodijo knjigovodsko ločeno. Če upravnik opravlja upravniške storitve za več stavb, mora za vsako
večstanovanjsko stavbo in vsakega etažnega lastnika voditi
ločeno knjigovodsko evidenco.
(2) Zbrana sredstva iz naslova obratovanja, vzdrževanja
in rezervnega sklada se lahko porabijo samo namensko za
potrebe posamezne večstanovanjske stavbe oziroma etažnih lastnikov, ki so ta sredstva zbrali.
(3) Določbe prejšnjih odstavkov ne veljajo za plačilo, ki
pripada upravniku za opravljanje upravniških storitev.
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6. Poročanje
64. člen
(poročanje zboru lastnikov)
(1) Upravnik mora vsaj enkrat letno lastnikom poročati
o svojem delu.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora
upravnik poročati o svojem delu, če tako sklenejo lastniki
oziroma če sam oceni, da je takšno poročilo potrebno.
(3) Minister izda navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu.
65. člen
(vpogled v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami)
Upravnik mora vsakemu etažnemu lastniku na njegovo
zahtevo, vendar ne več kot enkrat mesečno, omogočiti vpogled v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami glede poslov
obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe, v knjigovodske listine, ki so pridobljene na podlagi pogodb in
poslovnih razmerij upravnika s tretjimi osebami in v stanje
rezervnega sklada večstanovanjske stavbe.
66. člen
(izstavljanje obračuna stroškov)
(1) Upravnik mora vsakemu etažnemu lastniku mesečno izstaviti obračun stroškov.
(2) V obračunu stroškov mora upravnik ločeno prikazati vsak strošek obratovanja in vzdrževanja ter upravniških
storitev za celotno večstanovanjsko stavbo in delež posameznega etažnega lastnika, na katerega je obračun naslovljen, višino mesečnega vplačila v rezervni sklad in morebitna
druga plačila naslovnika ter stanje rezervnega sklada za
celotno večstanovanjsko stavbo.
67. člen
(potrdilo o stanju neplačanih obveznosti)
(1) Upravnik mora etažnemu lastniku na njegovo zahtevo izdati potrdilo o stanju neplačanih obveznosti na določen
dan.
(2) Strošek izdaje potrdila iz prejšnjega odstavka se ne
šteje za strošek opravljanja upravniških storitev.
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69. člen
(pridobitelj etažne lastnine)
(1) Pridobitelj etažne lastnine stopi na mesto svojega
pravnega prednika v vseh pravnih poslih, ki jih v okviru
svojih pooblastil sklene upravnik s tretjimi osebami.
(2) Za odgovornost prednika in pridobitelja do tretjih iz
pravnih poslov iz prejšnjega odstavka, se uporabljajo določbe tega zakona.
70. člen
(prepoved dogovora o solidarni odgovornosti etažnih
lastnikov)
(1) Pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami v
zvezi z upravljanjem večstanovanjske stavbe, upravnik ne
sme dogovoriti solidarne odgovornosti etažnih lastnikov za
izpolnjevanje obveznosti.
(2) Pogodbeno določilo v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka nima pravnega učinka proti etažnim lastnikom, ki tretji osebi odgovarjajo za izpolnitev po pravilih, ki
veljajo za deljive obveznosti. V tem primeru pa tretji osebi za
izpolnitev obveznosti etažnih lastnikov solidarno odgovarja
upravnik.
71. člen
(poravnava zapadlih obveznosti)
(1) Upravnik mora brez odlašanja izpolniti zapadle denarne obveznosti tretjim osebam iz pogodb glede upravljanja večstanovanjske stavbe, glede na prejeta plačila od vsakega posameznega etažnega lastnika.
(2) Če obveznosti do tretje osebe niso poravnane v
celoti za vse etažne lastnike, mora upravnik tretji osebi na
njeno zahtevo v roku osmih delovnih dni od prejema posredovati podatke o etažnem lastniku, ki ni plačal svojega dela
obveznosti, potrebne za vložitev tožbe.
V. SKUPNOST LASTNIKOV
72. člen
(skupnost lastnikov – pravna oseba)
(1) Etažni lastniki lahko sprejmejo sklep, da se za upravljanje z večstanovanjsko stavbo ustanovi skupnost lastnikov
kot pravna oseba. Takšen sklep se lahko sprejme samo s
soglasjem vseh etažnih lastnikov.
(2) Skupaj s sklepom o ustanovitvi skupnosti lastnikov
morajo etažni lastniki sprejeti statut.

IV. RAZMERJA MED ETAŽNIMI LASTNIKI IN TRETJIMI
OSEBAMI
68. člen
(sklepanje pravnih poslov s tretjimi osebami)
(1) Pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami
upravnik nastopa v imenu in za račun etažnih lastnikov,
razen če ta zakon ali pogodba o opravljanju upravniških
storitev ne določa drugače.
(2) Šteje se, da je pravni posel sklenjen v imenu etažnih lastnikov, če pravni posel vsebuje navedbo: “Etažni lastniki“ skupaj z natančno označbo večstanovanjske stavbe.
(3) Upravnik je dolžan ob podpisu pogodbe izročiti
dobavitelju storitev seznam etažnih lastnikov, ki vsebuje ime
in priimek etažnega lastnika, naslov, številko stanovanja,
velikost stanovanja in druge podatke, ki so potrebni za opravljanje storitve dobavitelja, ter delilnik stroškov med etažnimi
lastniki.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da pravni
posel zavezuje etažne lastnike na dan sklenitve.
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73. člen
(statut skupnosti lastnikov)
Statut skupnosti lastnikov vsebuje zlasti:
– imena in naslove članov – etažnih lastnikov;
– ime in sedež skupnosti lastnikov;
– identifikacijsko oznako iz katastra stavb;
– način in pravila odločanja skupnosti lastnikov;
– dejavnost;
– način imenovanja predsednika in njegova pooblastila;
– ime ali firmo ter bivališče oziroma sedež predsednika;
– način izpolnjevanja obveznosti članov do skupnosti.
74. člen
(ime skupnosti lastnikov)
(1) Ime skupnosti lastnikov kot pravne osebe mora
biti sestavljeno samo iz besedne zveze “Skupnost lastnikov“, ki se ji doda naslov večstanovanjske stavbe. Za naslov večstanovanjske stavbe se štejejo ulica ali naselje,
hišna številka in kraj.
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(2) Sedež skupnosti lastnikov je lahko samo na naslovu
večstanovanjske stavbe.
75. člen
(vpis v register)
(1) Skupnost lastnikov pridobi lastnost pravne osebe z
vpisom v sodni register. Vsako spremembo članstva je potrebno vnesti v statut skupnosti in predložiti pristojnemu
registrskemu organu.
(2) Priglasitvi za vpis v sodni register se priloži:
– sklep o ustanovitvi;
– statut skupnosti lastnikov;
– druge listine, v skladu s predpisi o vpisu v sodni
register;
– akt o določitvi predsednika skupnosti lastnikov.
76. člen
(pravna sposobnost skupnosti lastnikov)
Skupnost lastnikov je pravno sposobna samo za sklepanje poslov upravljanja te večstanovanjske stavbe in ne
sme opravljati nobene druge dejavnosti.
77. člen
(zastopanje skupnosti lastnikov)
(1) Skupnost lastnikov zastopa v pravnem prometu
predsednik, za katerega se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona o upravniku večstanovanjske stavbe.
(2) Predsednik sklepa vse posle v imenu in za račun
skupnosti lastnikov.
78. člen
(organ upravljanja skupnosti lastnikov)
(1) Organ upravljanja skupnosti lastnikov je zbor članov.
(2) Člani skupnosti lastnikov so vsakokratni etažni lastniki.
(3) Za zbor članov se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona, ki urejajo zbor lastnikov.
79. člen
(premoženje skupnosti lastnikov)
(1) Premoženje skupnosti lastnikov sestavljajo denarna
sredstva na računu, ki jih plačujejo člani iz naslova upravljanja večstanovanjske stavbe in plačil v rezervni sklad.
(2) Skupnost lastnikov mora voditi ločeno knjigovodsko evidenco za stroške upravljanja in ločeno za rezervni
sklad.
80. člen
(obveznosti članov skupnosti lastnikov)
(1) Člani skupnosti lastnikov morajo mesečno plačati
skupnosti lastnikov vsak svoj delež stroškov upravljanja ter
vplačilo v rezervni sklad.
(2) Za plačila članov se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona, ki urejajo plačila etažnih lastnikov.
81. člen
(solidarna odgovornost članov skupnosti lastnikov do tretjih
oseb)
Za obveznosti skupnosti lastnikov do tretjih oseb so vsi
člani solidarno odgovorni.
82. člen
(prenehanje skupnosti lastnikov)
(1) Skupnost lastnikov preneha z likvidacijo na podlagi
sklepa članov.
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(2) Sklep o likvidaciji skupnosti lastnikov morajo sprejeti vsi člani.
(3) Skupnost lastnikov izgubi lastnost pravne osebe z
izbrisom iz registra skupnosti lastnikov.
VI. STANOVANJSKA NAJEMNA RAZMERJA
VI.1 Vrste najemnih stanovanj
83. člen
(vrste najemnih stanovanj)
Najemno stanovanje po tem zakonu je:
– stanovanje, ki se oddaja za neprofitno najemnino in
stanovanje, ki se oddaja upravičencu do najema neprofitnega stanovanja (neprofitno najemno stanovanje);
– stanovanje, ki se prosto oddaja na trgu (tržno najemno stanovanje);
– stanovanje, ki je namenjeno za oddajo zaradi zadovoljevanja službenih potreb (službeno najemno stanovanje);
– stanovanje, namenjeno institucionalnemu varstvu starejših oseb, upokojencem ali posebnim skupinam odraslega prebivalstva (namensko najemno stanovanje).
VI.2 Pravice lastnika stanovanja
84. člen
(oddaja stanovanja v najem)
(1) Lastnik stanovanja odda stanovanje v najem s sklenitvijo najemne pogodbe.
(2) Če lastnik odda del lastnega stanovanja, sklene
najemno pogodbo za določen ali nedoločen čas pod pogoji, ki jih določa ta zakon.
(3) Najemnik lahko odda del stanovanja v podnajem s
sklenitvijo podnajemne pogodbe za določen čas in pod
pogoji, ki jih določa ta zakon, če se lastnik stanovanja s tem
strinja.
(4) Najemna in podnajemna pogodba se sklepata v
pisni obliki.
85. člen
(pravice lastnika stanovanja)
Lastnik ima pravico:
– pobirati najemnino za oddano stanovanje v skladu s
tem zakonom;
– odločati o prenehanju najemnega razmerja v skladu
s tem zakonom in najemno pogodbo.
86. člen
(veljavnost najemne pogodbe)
Najemna pogodba se lahko sklene za določen ali nedoločen čas.
VI.3 Neprofitno najemno stanovanje
87. člen
(oddajanje neprofitnega stanovanja v najem)
(1) Kadar neprofitno najemno stanovanje, razen neprofitno najemno nadomestno stanovanje, zaradi rušenja, prenove ter elementarnih ali drugih nesreč in v primeru preselitve po četrtem odstavku 104. člena tega zakona oddaja
občina, država, javni stanovanjski sklad ali neprofitna stanovanjska organizacija, se postopek dodelitve stanovanja v
najem začne na podlagi javnega razpisa.
(2) O upravičenosti do uvrstitve na prednostno listo in
hkrati o uvrstitvi med upravičence, ki jim bodo zagotovljena
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stanovanja po posameznem javnem razpisu ter o neuvrstitvi
med tiste, ki jim bodo zagotovljena stanovanja, se odloči v
splošnem upravnem postopku v roku šestih mesecev po
zaključku javnega razpisa. Sproženi upravni spori ne zadržijo objave seznama upravičencev, ki jim bodo zagotovljena
stanovanja in s tem tudi sklepanja najemnih pogodb.
(3) Tistemu upravičencu, za katerega bo zagotovljeno
stanovanje, se odda stanovanje v najem s sklenitvijo najemne pogodbe, vendar ne pred objavo seznama upravičencev,
ki jim bodo zagotovljena stanovanja.
(4) S soglasjem upravičenca se lahko dodeli tudi stanovanje, ki po površini ni primerno.
(5) Do dodelitve neprofitnega najemnega stanovanja v
lasti občine, države, javnega stanovanjskega sklada ali neprofitne stanovanjske organizacije so upravičeni državljani
Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje in merila, določena s pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v
najem, ki ga izda minister.
(6) V pravilniku iz prejšnjega odstavka se predpišejo
splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, kriteriji
in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer,
kriteriji za morebitno plačilo lastne udeležbe in varščina za
uporabo stanovanja ter možni zavezanci zanju, površinski
normativi za dodelitev neprofitnih stanovanj in napotki glede
njihove uporabe ter postopek dodeljevanja teh stanovanj.
Pogoji in merila se določijo tako, da ima pri dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem prednost ena ali več kategorij
prosilcev kot, na primer, družine z več otroki, družine z
manjšim številom zaposlenih, mladi in mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom, državljani z daljšo delovno
dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki, ter
prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost, katero opravljajo, pomembni za posamezno lokalno skupnost, kar mora
lokalna skupnost posebej opredeliti v razpisu. Najemodajalec v posameznem razpisu določi tudi, katera kategorija
prosilcev ima prednost pri dodelitvi stanovanja, če eden ali
več prosilcev dosežejo enako število točk, ugotovljenih glede na prej navedena merila.
(7) Pri posameznem razpisu za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem lahko najemodajalec predpiše, poleg
pogojev, določenih s pravilnikom iz petega odstavka tega
člena, še dodatne pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati
(na primer doba bivanja v občini), pri čemer točke, ki jih je
mogoče doseči z dodatnimi pogoji ne smejo presegati najvišjega možnega števila točk, ki ga določa pravilnik iz petega
odstavka tega člena.
(8) Najemodajalec v posameznem razpisu posebej
opredeli stanovanja, ki so predmet posameznega razpisa in
so predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na
socialne razmere po pravilniku iz petega odstavka tega člena niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine.
Najemodajalec pa lahko v posameznem razpisu razpiše tudi
plačilo lastne udeležbe kot prednost pri pridobitvi stanovanja in vplačilo varščine, ki se najemniku povrne pod pogoji
in na način, določen s pravilnikom iz petega odstavka tega
člena ter pogodbo z upravičencem do pridobitve neprofitnega stanovanja. Morebitno plačilo lastne udeležbe in vplačilo
varščine lahko najemodajalec predpiše za največ polovico
stanovanj, ki so predmet posameznega razpisa. Najemodajalec pri posameznem razpisu ločeno objavi seznam upravičencev do najema neprofitnih stanovanj, ki niso zavezanci
za plačilo lastne udeležbe in vplačilo varščine, od seznama
ostalih upravičencev.
(9) Občina, država, javni stanovanjski sklad ali neprofitna stanovanjska organizacija v vsakem razpisu za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem opredeli tiste upravičence, ki
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so glede na razmerje med dohodki prosilca in njegovih ožjih
družinskih članov do povprečne neto plače v državi, upravičeni kandidirati na posameznem razpisu, pri čemer mora
občina oziroma javni stanovanjski sklad uravnoteženo skrbeti, da je neprofitno stanovanje dostopno vsem kategorijam glede na socialni status, določen s pravilnikom.
88. člen
(dodeljevanje bivalnih enot)
Kadar dodeljuje bivalne enote za začasno reševanje
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb občina, država, javni stanovanjski sklad ali neprofitna stanovanjska organizacija, odda tako bivalno enoto v najem na podlagi seznama upravičencev do dodelitve take bivalne enote. Ko je
zagotovljena bivalna enota, se jo po ponovni preveritvi upravičenosti do dodelitve odda v najem tistemu, katerega socialna problematika je najtežja in je površina primerna glede
na število družinskih članov, s sklenitvijo najemne pogodbe
za določen čas. Postopek se lahko začne na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti.
89. člen
(zamenjava neprofitnega stanovanja ali preselitev)
O upravičenosti do zamenjave neprofitnega stanovanja
ali o preselitvi se odloči z odločbo v splošnem upravnem
postopku.
90. člen
(trajanje najemne pogodbe za neprofitno stanovanje)
(1) Najemna pogodba za neprofitno stanovanje mora
biti sklenjena za nedoločen čas.
(2) Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, ki jih opredeljuje pravilnik iz petega odstavka 87.
člena tega zakona.
(3) Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno
pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku, ki ga
določi pravilnik, ki ga izda minister.
(4) Če se socialno stanje najemnika, ki plačuje tržno
najemnino za stanovanje po prejšnjem odstavku spremeni,
lahko najemnik zahteva preveritev svojega socialnega stanja
in ponovno spremembo tržne najemnine v neprofitno najemnino.
VI.4 Obvezne sestavine najemne pogodbe
91. člen
(bistvene sestavine najemne pogodbe)
(1) Najemna pogodba mora vsebovati vsaj:
– opis stanovanja, lego, površino, strukturo, komunalno opremljenost, leto zgraditve ter način uporabe stanovanja;
– identifikacijsko oznako iz katastra stavb;
– ime in priimek lastnika, davčno številko lastnika, ime
in priimek najemnika in oseb, ki bodo skupaj z najemnikom
uporabljale stanovanje;
– odpovedne razloge, ki jih določa 103. člen tega zakona;
– vrsto najema po kategorijah najemnih stanovanj;
– določbe o medsebojnih obveznostih pogodbenih
strank pri uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih
delov stanovanjske stavbe ali večstanovanjske stavbe;
– višino najemnine ter način in roke plačevanja;
– način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v
najemnini in se nanašajo na stroške za dobavljeno elektriko,
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vodo, daljinsko ogrevanje stanovanj in podobno (individualni obratovalni stroški) ter stroški za obratovanje skupnih
delov stanovanjske ali večstanovanjske stavbe (skupni obratovalni stroški);
– določbe o načinu uporabe stanovanja ter na kakšen
način in v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal
pravilno uporabo stanovanja;
– čas trajanja najemnega razmerja, če se stanovanje
oddaja za določen čas;
– način predaje stanovanja.
(2) Lastnik mora skleniti aneks k najemni pogodbi na
zahtevo najemnika, če se število oseb poveča za eno ali več
oseb, ki jih mora najemnik preživljati po zakonu, za vse
ostale osebe pa le, če je glede na število oseb stanovanje
po velikosti še primerno.
(3) Prejšnji odstavek ne velja za stanovanje, namenjeno osebam iz četrte alinee prvega odstavka 83. člena tega
zakona.

– poravnati stroške popravil v stanovanju, ki so posledica nepravilne oziroma malomarne uporabe stanovanja,
skladno z določili najemne pogodbe;
– obveščati lastnika o napakah na stanovanju, za odpravo katerih odgovarja lastnik v skladu z veljavnimi normativi in standardi;
– plačevati najemnino za najeto stanovanje ter stroške,
ki se plačujejo poleg najemnine, v skladu z najemno pogodbo;
– pridobiti soglasje lastnika, če stanovanje več kot 60
dni v obdobju treh mesecev uporablja poleg najemnika oseba, ki ni navedena v najemni pogodbi;
– predlagati lastniku sklenitev aneksa k najemni pogodbi, če se število oseb, ki uporabljajo stanovanje, spremeni;
– vzdrževati stanovanje v obsegu, kot ga za najemnike
določajo normativi za vzdrževanje po pravilniku iz 125. člena tega zakona.

VI.5 Obveznosti lastnika stanovanja

95. člen
(podaljšanje najema za določen čas)
Najemnik, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za
določen čas, mora najmanj 30 dni pred potekom tega časa
pridobiti od lastnika odobritev podaljšanja najemne pogodbe s sklenitvijo aneksa k najemni pogodbi, sicer mora izprazniti stanovanje oseb in stvari v pogodbenem roku, razen
če najemna pogodba ne določa drugače.

92. člen
(dolžnosti lastnika stanovanja)
Lastnik stanovanja mora:
– izročiti stanovanje kot predmet najema po najemni
pogodbi v stanju, ki najemniku stanovanja omogoča normalno uporabo stanovanja, skladno z veljavnimi normativi in
standardi;
– vzdrževati stanovanje in skupne dele v stanovanjski
ali večstanovanjski stavbi v stanju, ki zagotavlja najemniku
normalno uporabo stanovanja ter skupnih delov ves čas
trajanja najema v skladu s pravilnikom iz 125. člena tega
zakona;
– odgovarjati za pravne in stvarne napake na oddanem
stanovanju;
– prijaviti oddajo stanovanja pri pristojnem davčnem
organu in registrirati najemno pogodbo pri pristojnem registrskem organu v 30 dneh od sklenitve najemne pogodbe
ali aneksa k najemni pogodbi.
93. člen
(opustitev dolžnosti lastnika)
(1) Če stanje v stanovanju ne zagotavlja najemniku
normalne uporabe stanovanja, lahko najemnik predlaga, da
stanovanjska inšpekcija lastniku stanovanja odredi izvedbo
tistih del, ki so potrebna za zagotavljanje normalne uporabe
stanovanj ali skupnih delov.
(2) Če lastnik v roku, določenem z odločbo, ne izvede
naloženih del, lahko ta dela na njegove stroške izvede najemnik sam. Stroške izvedbe del, skupaj z obrestmi, lahko
najemnik pobota s terjatvami lastnika iz naslova najemnine.
(3) V primeru, da lastnik ne ravna v skladu z odločbo iz
prejšnjega odstavka, lahko najemnik od lastnika zahteva, da
mu preskrbi drugo primerno stanovanje.
VI.6 Pravice in obveznosti najemnika stanovanja
94. člen
(obveznosti najemnika stanovanja)
Najemnik stanovanja mora:
– uporabljati najeto stanovanje v skladu z najemno pogodbo;
– odgovarjati za škodo, nastalo pri nepravilni oziroma
malomarni rabi stanovanja;
– dopustiti vstop lastniku oziroma njegovemu pooblaščencu v stanovanje za preveritev pravilne uporabe stanovanja, vendar največ dvakrat letno;

96. člen
(soglasje lastnika za posege najemnika v stanovanju)
(1) Najemnik stanovanja ne sme spreminjati stanovanjskih prostorov ter vgrajene opreme in naprav ter opravljati
koristnih vlaganj oziroma izboljšav v stanovanju brez predhodnega pisnega soglasja lastnika.
(2) Soglasje lastnika iz prejšnjega odstavka je hkrati
tudi pooblastilo lastnika, da sme najemnik zaprositi za izdajo
potrebnega upravnega dovoljenja.
97. člen
(kdaj lastnik ne more odreči soglasja za posege najemnika)
(1) Lastnik ne more odreči najemniku soglasja, če so
skupaj izpolnjeni naslednji pogoji:
– poseg je v skladu s sodobnimi tehničnimi zahtevami
in je v osebnem interesu najemnika;
– stroške nosi najemnik;
– sprememba ne ogroža interesa lastnika stanovanja
in ostalih lastnikov v stavbi;
– s spremembo niso povezane poškodbe skupnih delov večstanovanjske stavbe in zunanji izgled.
(2) Šteje se, da so izpolnjeni pogoji iz prve alinee
prejšnjega odstavka, če gre za:
– posodobitev ali zahtevam gospodinjstva ustrezno rekonstrukcijo vodovodnih, elektrovodnih, plinovodnih, ogrevalnih (vključno z ureditvijo centralnih ogrevalnih naprav) ali
sanitarnih naprav;
– takšno preureditev predmeta najema, ki je namenjena zmanjšanju porabe energije ali povečuje funkcionalnost;
– izboljšave, ki se subvencionirajo ali kreditirajo iz javnih sredstev;
– napeljavo telefonskega priključka;
– postavitev nujnih anten in drugih naprav za radijski in
televizijski sprejem v skladu s stanjem tehnike, če priključek
na obstoječo napravo ni možen.
(3) Kadar gre za posege iz tega člena, lastnik pa soglasja ni dal, lahko najemnik zahteva, da sodišče v nepravdnem postopku nadomesti soglasje lastnika.
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(4) Če gre za bistveno spremembo ali izboljšavo, ki je
navedena v drugem odstavku tega člena, lahko lastnik pogojuje svoje soglasje s tem, da bo predmet najema najemnik ob njegovi vrnitvi vzpostavil v prejšnje stanje ali da se
najemnik odpove povrnitvi lastnih vlaganj po 98. členu tega
zakona.
98. člen
(povrnitev lastnih vlaganj najemnika)
Ob izselitvi iz stanovanja ima najemnik pravico do povrnitve neamortiziranega dela koristnih in potrebnih vlaganj v
stanovanje, ki jih je opravil v soglasju z lastnikom, če se z
njim ne dogovori drugače.
99. člen
(popravila in izboljšave v najemnem stanovanju)
(1) Najemnik mora dopustiti vstop v stanovanje, da se
opravijo dela za izboljšanje predmeta najema (napeljava oziroma rekonstrukcija centralnega ogrevanja, električnega in
vodovodnega omrežja, satelitske antene, kabelskega in telefonskega priključka, varnostnih naprav, vgraditev ali zamenjava opreme in tako dalje), dela za zmanjšanje porabe
energije in vode, razen če bi to za najemnika oziroma njegovo družino predstavljalo obremenitev, ki glede na obseg in
trajanje del, posledice izvedbe del, povečane stroške najema in najemnikova predhodna lastna vlaganja v izboljšavo
stanovanja presega upravičeno korist lastnika in morebitnih
drugih lastnikov in najemnikov v stavbi.
(2) Popravila in izboljšave se morajo opraviti v najkrajšem možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo
najemnika. Lastnik mora o nameravanih posegih v stanovanje najemnika obvestiti v primernem roku ter zagotoviti normalno uporabo stanovanja po opravljenem posegu.
(3) Če so nameravani posegi take narave, da zahtevajo
začasno preselitev najemnika, je lastnik dolžan opraviti prenovo hitro in v obdobju glede katerega se dogovori z najemnikom oziroma ga v primeru spora določi sodišče v nepravdnem postopku. Lastnik je dolžan najemniku v času prenove
zagotoviti nadomestne prostore. Stroške, povezane z začasno preselitvijo, nosi lastnik.
(4) V primeru spora odloči sodišče v nepravdnem postopku.
100. člen
(pravice najemnika stanovanja)
Pravice najemnika stanovanja so:
– uporabljati in izvajati posest nad stanovanjem;
– opraviti popravila v stanovanju, če je popravilo neodložljivo, da se zavarujejo življenje ali zdravje stanovalcev, ali
stanovanje in oprema v njem pred večjo škodo, ter zahtevati
povračilo stroškov, ki so nastali zaradi teh popravil;
– zahtevati povrnitev škode, nastale zaradi opustitve
obveznosti lastnika iz druge alinee 92. člena tega zakona,
tako da lahko zahteva povrnitev škode v enkratnem znesku
ali z znižanjem najemnine;
– zahtevati vračilo previsoko zaračunane najemnine;
– zahtevati sorazmerno zmanjšanje najemnine za čas,
ko stanovanja ni bilo mogoče normalno uporabljati, ker je
lastnik opustil svoje dolžnosti iz 93. člena tega zakona.
101. člen
(urejanje podnajemnih razmerij)
Če s tem zakonom ni drugače določeno, se določbe
94. do 112. člena tega zakona smiselno uporabljajo tudi za
urejanje podnajemnih razmerij.
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VI.7 Odpoved najemne pogodbe
102. člen
(odpoved najemne pogodbe s strani najemnika)
Če ni dogovorjeno drugače, lahko najemnik odpove
najemno pogodbo vselej, ne da bi za to navajal razloge, če
o tem pisno obvesti lastnika, z 90 dnevnim odpovednim
rokom.
103. člen
(krivdni odpovedni razlogi)
(1) Lastnik lahko odpove najemno pogodbo zaradi naslednjih krivdnih razlogov:
1. če najemnik oziroma osebe, ki z njim stanujejo, z
načinom uporabe stanovanja povzročajo večjo škodo na
stanovanju ali skupnih delih stanovanjske ali večstanovanjske stavbe;
2. če opravlja v stanovanju dejavnost brez dovoljenja
ali v nasprotju z dovoljenjem;
3. če najemnik ne vzdržuje stanovanja v skladu s pravilnikom iz 125. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na
najemnika;
4. če najemnik ne plača najemnine ali stroškov, ki se
plačujejo poleg najemnine, v roku, ki ga določa najemna
pogodba, če rok ni določen pa v 60 dneh od prejema
računa;
5. če najemnik oziroma osebe, ki z njim stanujejo, z
načinom uporabe stanovanja pogosto grobo kršijo temeljna
pravila sosedskega sožitja določenega s hišnim redom ali z
načinom uporabe huje motijo druge stanovalce pri njihovi
mirni uporabi stanovanja;
6. če najemnik izvršuje ali izvrši v stanovanju in vgrajeni
opremi spremembe brez poprejšnjega soglasja lastnika, razen v primerih iz 97. člena tega zakona;
7. če stanovanje več kot 60 dni v obdobju treh mesecev uporablja poleg najemnika oseba ali več oseb, ki niso
navedene v najemni pogodbi in če najemnik za to ni pridobil
soglasja lastnika;
8. če najemnik odda najeto stanovanje v podnajem
brez soglasja lastnika, kot to določa 84. člen tega zakona;
9. če najemnik ne dopusti vstopa v stanovanje v primerih iz tretje alinee 94. člena in 99. člena tega zakona;
10. če najemnik brez upravičenih razlogov ne prevzame stanovanja oziroma ne prične prebivati v stanovanju v 30
dneh po sklenitvi najemne pogodbe;
11. če so najemnik in osebe, navedene v najemni
pogodbi, nehale uporabljati stanovanje in brez presledka
več kot tri mesece niso stanovale v njem;
12. če posreduje lažne podatke, ki so osnova za
pridobitev pravice do subvencionirane najemnine v skladu
s 121. členom tega zakona.
(2) Pogoj iz 11. točke prejšnjega odstavka ni izpolnjen,
če je najemnik na zdravljenju, v domu za starejše za čas,
krajši od šestih mesecev, ali če stanovanja ne uporablja iz
drugih upravičenih razlogov (službena premestitev ali šolanje v drugem kraju, služenje vojaškega roka, prestajanje
zaporne kazni in podobno).
(3) Najemne pogodbe ni mogoče odpovedati s tožbo,
če lastnik ni predhodno pisno opozoril najemnika, ki krši
najemno pogodbo. Opomin mora vsebovati kršitev in način
odprave odpovednega razloga ter primeren rok za odpravo
odpovednega razloga. Rok za odpravo odpovednega razloga ne sme biti krajši od 15 dni.
(4) Za isto kršitev, ki predstavlja odpovedni razlog,
opomni lastnik najemnika samo enkrat, razen če je med
dvema zaporednima kršitvama preteklo več kot eno leto.
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(5) Če ima najemnik neprofitnega stanovanja ali njegov
zakonec oziroma oseba, s katero živi najemnik v dalj časa
trajajoči zunajzakonski skupnosti, v lasti primerno stanovanje ali stanovanjsko stavbo, sme lastnik odpovedati najemno pogodbo.
104. člen
(utemeljene okoliščine)
(1) Najemniku neprofitnega stanovanja ni mogoče odpovedati najemne pogodbe, če zaradi izjemnih okoliščin, v
katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje in katerih ni mogel predvideti oziroma nanje ni
mogel in ne more vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve,
težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), ni zmogel
poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine v celoti ter je najkasneje v 30 dneh po nastanku okoliščin sprožil postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine in postopek za uveljavljanje izredne
pomoči pri uporabi stanovanja in v tem roku o tem obvestil
lastnika stanovanja.
(2) Če najemnik iz utemeljenih razlogov v roku iz prejšnjega odstavka ni mogel obvestiti lastnika o nastanku okoliščin iz prejšnjega odstavka, mora to storiti najkasneje v 30
dneh po prenehanju teh razlogov.
(3) Občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve,
lahko najemniku iz prejšnjega odstavka, ki ni upravičen do
subvencionirane najemnine, ali ki kljub subvenciji ni zmožen
poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja.
(4) V primeru okoliščin, ki kažejo na dolgotrajno nezmožnost plačevanja najemnine in drugih stroškov, ki se
plačujejo poleg najemnine, lahko občina preseli najemnika
tudi v drugo primerno neprofitno stanovanje glede na spremenjene okoliščine ali v drugo neprofitno stanovanje, ki je
lahko po površini tudi manjše od primernega stanovanja, ali
pa v stanovanjsko stavbo, namenjeno začasnemu reševanju
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.
105. člen
(odpovedni razlogi za tržno, službeno in namensko
najemno stanovanje)
(1) Lastnik tržnega najemnega, službenega najemnega
ali namenskega najemnega stanovanja lahko odpove najemno pogodbo, poleg razlogov iz prvega in petega odstavka 103. člena tega zakona, tudi iz drugih razlogov, če so
navedeni v najemni pogodbi.
(2) Odpovedni razlogi iz 11. točke prvega odstavka in
petega odstavka 103. člena tega zakona ne veljajo za tržno
najemno stanovanje.
106. člen
(nekrivdni odpovedni razlogi)
(1) Lastnik lahko odpove najemno pogodbo zaradi razlogov, ki niso našteti v 103. členu tega zakona ali najemni
pogodbi le, če najemniku priskrbi drugo primerno stanovanje.
(2) Najemniku se zaradi tega njegov položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati, kar pomeni, da se šteje
za primerno stanovanje, poleg opredelitev iz 10. člena tega
zakona, stanovanje, ki v nobeni drugi pomembni okoliščini,
v primerjavi s sedanjim stanovanjem, ne pomeni bistvenega
poslabšanja stanovanjskih pogojev najemnika in oseb, ki
skupaj z njim bivajo v stanovanju.
(3) Istemu najemniku je mogoče odpovedati najemno
pogodbo pod pogoji iz prvega odstavka tega člena brez
utemeljenih razlogov le enkrat. Kot utemeljen razlog se šte-
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jejo lastne stanovanjske potrebe lastnika ali njegovega ožjega družinskega člana kot tudi če zaradi objektivnih okoliščin, vezanih na stanovanje, nadaljnje bivanje v tem stanovanju ni več mogoče (predvideno rušenje, sprememba
namembnosti celotne stavbe, ogrožena varnost bivanja in
podobno). Za lastne stanovanjske potrebe lastnika ali njegovega ožjega družinskega člana se šteje zlasti povečanje
števila njegovih ožjih družinskih članov, povečanje števila
gospodinjstev, upoštevaje merila glede primernosti stanovanja po 10. členu tega zakona.
(4) Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za stanovanja v lasti občine, neprofitne stanovanjske organizacije, javnega stanovanjskega sklada ali države, kadar se izvajajo
zamenjave zaradi racionalne zasedenosti njihovega stanovanjskega fonda, pri čemer je treba najemniku zagotoviti
stanovanje v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(5) Stroške selitve nosi lastnik.
(6) V primeru spora odloči o primernosti drugega stanovanja sodišče v nepravdnem postopku.
107. člen
(posledice spremembe lastninske pravice na stanovanju)
Sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa
najemna razmerja. Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice
na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca.
108. člen
(najemnik, lastnik zasedenega stanovanja)
Odpovedni razlog iz petega odstavka 103. člena tega
zakona ni podan, če ima najemnik ali njegov zakonec oziroma oseba, s katero najemnik živi v zunajzakonski skupnosti,
lastno stanovanje ali stanovanjsko stavbo, ki jo je po zakonu
dolžan oddajati v najem za nedoločen čas ter za neprofitno
najemnino.
109. člen
(sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika)
(1) Če najemnik stanovanja umre, mora lastnik stanovanja skleniti najemno pogodbo pod istimi pogoji z zakoncem najemnika ali z osebo, s katero je živel v zunajzakonski
skupnosti oziroma z enim od ožjih družinskih članov, če je v
času najemnikove smrti dejansko prebival v stanovanju, imel
v tem stanovanju prijavljeno stalno bivališče ter bil naveden v
najemni pogodbi. Zahteva za sklenitev pogodbe mora biti
podana lastniku v pisni obliki v 90 dneh po smrti najemnika.
(2) Če se ožji družinski člani ne sporazumejo o tem,
kdo bo sklenil najemno pogodbo, odloči sodišče v nepravdnem postopku.
(3) Po smrti najemnika, ki je živel v namenskem najemnem stanovanju, mora lastnik skleniti najemno pogodbo z
zakoncem umrlega, navedenega v najemni pogodbi, ali osebo, s katero je najemnik živel v zunajzakonski skupnosti, če
ni s posebnimi predpisi ali v najemni pogodbi drugače določeno.
110. člen
(sklenitev najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze ali
prenehanju zunajzakonske skupnosti)
(1) Če se zakonska zveza razveže, se lahko prejšnja
zakonca sporazumeta o tem, kdo od njiju ostane ali postane
najemnik stanovanja, drugi zakonec pa se iz stanovanja
izseli.
(2) Če se prejšnja zakonca ne moreta sporazumeti,
odloči o sporu na zahtevo enega od njiju sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče upošteva pri tem stanovanjske
potrebe prejšnjih zakoncev, njunih otrok in drugih oseb, ki
skupaj z njima stanujejo, ter druge okoliščine primera.
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(3) Prejšnji zakonec, ki po sodni odločbi ne ostane ali
ne postane najemnik stanovanja, se mora iz stanovanja izseliti v roku, ki ga določi sodišče v skladu s 112. členom
tega zakona.
(4) Določbe prejšnjega in tega člena se ne uporabljajo,
kadar je najemna pogodba sklenjena za službeno stanovanje, določbe tega člena pa se ne uporabljajo tudi, kadar gre
za stanovanje iz tretjega odstavka 109. člena tega zakona,
razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.
(5) Določbe tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja zunajzakonske skupnosti.
111. člen
(uporaba stanovanja brez pravnega naslova)
(1) Oseba, ki uporablja stanovanje, pa z lastnikom ni
sklenila najemne pogodbe oziroma ni podaljšala najemne
pogodbe, sklenjene za določen čas, uporablja stanovanje
nezakonito.
(2) Lastnik lahko kadarkoli vloži tožbo na izpraznitev
stanovanja pri sodišču splošne pristojnosti. Spori se rešujejo prednostno.
(3) Določbe prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo za
prejšnje imetnike stanovanjske pravice in njihove družinske
člane, če do sklenitve najemne pogodbe ni prišlo zaradi
razlogov na strani lastnika.
112. člen
(odpoved najemne pogodbe)
(1) Lastnik stanovanja odpove najemno pogodbo z odpovednim rokom, ki ne sme biti krajši od 90 dni.
(2) Lastnik ne more zahtevati izselitve najemnika, preden mu ne povrne vlaganj po 98. členu tega zakona.
(3) Najemna in podnajemna pogodba se ob sporu odpovedujeta s tožbo pri sodišču splošne pristojnosti.
(4) Sodišče določi rok za izselitev, ki pa ne sme biti
krajši kot 60 dni in ne daljši od 90 dni.
(5) Spori se rešujejo prednostno.
(6) Lastnik ne more odpovedati najemne pogodbe, če
najemnik dokaže, da krivdni razlog ni nastal po njegovi krivdi oziroma da ga brez svoje krivde ni mogel odpraviti v
danem roku.
VI.8 Pravice in obveznosti najemnika in lastnika
stanovanja po prenehanju najemnega razmerja
113. člen
(izročitev stanovanja lastniku)
(1) Po prenehanju najemnega razmerja mora najemnik
izročiti lastniku stanovanje v stanju, v kakršnem ga je prevzel, pri čemer se upoštevajo spremembe, nastale pri normalni uporabi stanovanja in tiste, ki jih je najemnik opravil v
soglasju z lastnikom.
(2) Pravica podnajemnika, da po podnajemni pogodbi
uporablja stanovanjske prostore, preneha, če najemnik iz
kateregakoli razloga preneha uporabljati stanovanje, v katerem so ti prostori, ne glede na to, ali je čas, za katerega je
bila sklenjena podnajemna pogodba, potekel ali ne.
114. člen
(uporaba določb tega poglavja)
Določbe tega poglavja, ki se nanašajo na najemna
razmerja, veljajo za vsa stanovanja, ne glede na to, v kakšni
stavbi se stanovanje nahaja.
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VII. STANOVANJSKA NAJEMNINA
VII.1 Splošno
115. člen
(stanovanjska najemnina)
(1) Za uporabo najemnega stanovanja plačuje najemnik lastniku stanovanja najemnino, ki se določi z najemno
pogodbo, vendar ne v nasprotju z določbami tega zakona.
(2) Najemnina za službena, tržna in namenska najemna stanovanja se oblikuje prosto (prosto oblikovana najemnina).
(3) Najemnina za neprofitna stanovanja se oblikuje v
skladu z metodologijo iz 117. člena tega zakona (neprofitna
najemnina).
116. člen
(določitev vrednosti stanovanja)
(1) Vrednost stanovanja, za katero se zaračunava neprofitna najemnina, se določa na podlagi pravilnika o merilih
za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, ki
ga izda minister za potrebe določanja najemnin.
(2) Vrednotenje stanovanja se lahko opravi na zahtevo
lastnika ali najemnika. Stroške vrednotenja nosi tisti, ki je
cenitev zahteval.
(3) V pravilniku iz prvega odstavka tega člena minister
določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki lahko
opravljajo vrednotenje stanovanj za potrebe določanja najemnin.
(4) Vrednost stanovanja, kot osnova za določitev neprofitne najemnine, se določi na podlagi naslednje enačbe:
vrednost stanovanja = število točk × vrednost točke ×
uporabna stanovanjska površina × vpliv velikosti stanovanja
(korekcijski faktor) × vpliv lokacije stanovanja.
(5) Vrednost točke je 2,63 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izračuna
najemnine.
VII.2 Neprofitna najemnina
117. člen
(metodologija za izračun neprofitne najemnine)
Podrobnejši način in postopek za izračun neprofitnih
najemnin, postopnost pri njihovi uveljavitvi ter merila in postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine določi
Vlada Republike Slovenije v 60 dneh od uveljavitve tega
zakona. Metodologija upošteva pri določitvi neprofitne najemnine elemente iz prvega odstavka 118. člena tega zakona in natančneje določi postopnost pri uveljavitvi najemnin.
118. člen
(elementi neprofitne najemnine)
(1) Neprofitna najemnina pokriva stroške za vzdrževanje stanovanja in skupnih delov, stroške za opravljanje upravniških storitev, amortizacijo v življenjski dobi 60 let, stroške
financiranja sredstev, vloženih v stanovanje in pripadajoče
skupne dele ter zemljišče stanovanjske stavbe.
(2) Stroški vzdrževanja so materialna vlaganja, ki jih
mora zagotavljati lastnik in so potrebna, da se ohranja
nespremenjena uporabna vrednost stanovanja oziroma stanovanjske stavbe vso dobo trajanja in vsi sprotni ukrepi,
potrebni zaradi preprečitve prezgodnje obrabe posameznega elementa stanovanja oziroma stanovanjske stavbe. Med
stroške vzdrževanja so vključeni tudi stroški za zavarovanje
skupnih delov stanovanjske stavbe. Stroški vzdrževanja ter
zavarovanja smejo znašati največ 1,11% od vrednosti, če je
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stanovanje mlajše od 60 let oziroma 1,81% od vrednosti
stanovanja, če je stanovanje starejše od 60 let.
(3) Stroški za opravljanje upravniških storitev so stroški, ki zagotavljajo opravljanje storitev upravljanja v stanovanjski stavbi po določbah tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, in smejo v najemnini znašati največ
0,4% od vrednosti stanovanja letno.
(4) Amortizacija je strošek za nadomestitev stanovanja
in se izračunava v višini 1,67% letno od vrednosti stanovanja, ki je staro do 60 let. Pri stanovanjih, starejših od 60 let,
se amortizacija ne izračunava, pač pa se prizna strošek v
višini 0,97% letno za amortizacijo vlaganj, potrebnih zaradi
podaljšanja dobe koristnosti stanovanja.
(5) Stroški financiranja so obresti za najeta posojila ali
za lastna sredstva. Obresti za najeta posojila so obresti,
izračunane kot zmnožek glavnice najetega posojila za stanovanje oziroma stanovanjsko stavbo ter letne obrestne mere. Obresti za lastna sredstva so obresti, izračunane kot
zmnožek lastnih sredstev, vloženih v stanovanje oziroma
stanovanjsko stavbo ter letne obrestne mere. Stroški financiranja v neprofitni najemnini lahko letno znašajo največ
1,5% od vrednosti stanovanja.
(6) Občine morajo priznana sredstva iz naslova stroškov financiranja ponovno namensko uporabiti za gradnjo in
vzdrževanje neprofitnih stanovanj in jih prikazovati v občinskih stanovanjskih programih, sicer teh stroškov v najemnini
ne smejo zaračunavati.
(7) Seštevek dovoljenih stopenj posameznih elementov najemnine je zgornja letna stopnja najemnine, ki je izražena v odstotku od vrednosti stanovanja.
(8) Na vrednost stanovanja vpliva tudi lokacija stanovanja. Odvisna je od velikosti mesta oziroma naselja, v katerem se stanovanje nahaja, od oddaljenosti stanovanja od
središča mesta oziroma naselja, opremljenosti z infrastrukturo, prometnih povezav, oddaljenosti od virov emisij, od
bližine zelenih površin, kulturnih in infrastrukturnih objektov,
od hrupa in atraktivnosti lokacije.
(9) Vpliv lokacije na višino najemnine lahko določi na
svojem območju občina z odlokom in lahko znaša največ
30% od najemnine. Merila, ki na posameznem območju
občine vplivajo na višjo najemnino, določi metodologija iz
117. člena tega zakona.
(10) Najemnina se izračuna na letni podlagi, plačuje pa
se v mesečnih obrokih za vsak tekoči mesec.
119. člen
(oderuška najemnina)
(1) Oderuška najemnina je po tem zakonu najemnina,
ki za več kot 50% presega povprečno tržno najemnino v
občini za enako ali podobno kategorijo stanovanj, pri čemer
je treba upoštevati tudi lokacijo in opremo stanovanja.
(2) V občini, kjer po tržni najemnini oddaja najemna
stanovanja manj kot pet lastnikov, ali večino teh stanovanj
oddajajo manj kot trije lastniki, se oderuška najemnina primerja s povprečno prosto oblikovano najemnino v regiji.
120. člen
(preveritev višine najemnine)
(1) Najemnik stanovanja ima pravico zahtevati, da občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, preveri višino najemnine.
(2) Občinski organ je dolžan v 15 dneh preveriti višino
najemnine, pri čemer mora poleg okoliščin iz 117. člena
tega zakona upoštevati še vse okoliščine iz najemne pogodbe.
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(3) Oškodovani najemnik lahko zahteva spremembo
višine najemnine v najemni pogodbi na ustrezno najemnino
ter vračilo preveč plačane najemnine.
(4) Zahtevka iz prejšnjega odstavka lahko vloži oškodovani najemnik pri sodišču splošne pristojnosti.
VIII. SUBVENCIONIRANJE NAJEMNINE
121. člen
(subvencioniranje najemnine)
(1) Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem najemnem
stanovanju do višine neprofitne najemnine ali bivalni enoti,
namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, če njegov dohodek in dohodek oseb,
ki so navedene v najemni pogodbi, ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% njihovega
ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine, določene v
tretjem odstavku tega člena. Minimalni dohodek in ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni
pogodbi, se ugotavlja na način, kot ga za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči določajo predpisi o
socialnem varstvu.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, šteje tudi
denarna socialna pomoč, razen izredne denarne socialne
pomoči.
(3) Za določitev subvencionirane najemnine se pri izračunavanju višine neprofitne najemnine upošteva dejanska
površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda, vendar ne večja
kot znaša primerna površina glede na število oseb po pravilniku iz 87. člena tega zakona. Če lastnik stanovanja zaračunava nižjo najemnino kot bi jo lahko glede na metodologijo
iz 117. člena tega zakona, se subvencija izračunava od nižje
najemnine. Znesek subvencije se obračunava od najemnine brez vpliva rente.
(4) Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane najemnine, se subvencija določi v višini razlike med
neprofitno najemnino, določeno v prejšnjem odstavku in
ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek
in za 30% ugotovljenega dohodka, v skladu s prvim odstavkom tega člena. Subvencija se določi največ v višini 80%
neprofitne najemnine, določene v prejšnjem odstavku.
(5) Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja
zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne
pristojni občinski organ.
(6) Najemniki so upravičeni do subvencioniranih najemnin največ za dobo enega leta in se med letom zneski
subvencij ne spreminjajo. V primeru, da se najemniku med
letom poviša najemnina zaradi postopne uveljavitve neprofitne najemnine skladno s 117. členom tega zakona, ali
spremeni ugotovljeni dohodek iz prvega odstavka tega člena ali spremeni število oseb, ki so navedene v najemni
pogodbi, lahko najemnik zaprosi za nov izračun pripadajoče subvencije.
(7) Po preteku dobe, za katero je bila najemniku odobrena subvencionirana najemnina, lahko ponovno zaprosi
zanjo, če se okoliščine, ki so bile podlage za subvencionirano najemnino, niso spremenile.
(8) O upravičenosti in višini subvencije odloča pristojni
občinski organ z odločbo v 30 dneh od vložitve popolne
vloge. Zoper izdano odločbo ima najemnik možnost pritožbe na ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve.
(9) Pristojni občinski organ lahko v skladu z občinskim
stanovanjskim programom dodeli subvencijo po tem členu
tudi najemniku v tržnem stanovanju.
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IX. PREMOŽENJSKOPRAVNA RAZMERJA MED
INVESTITORJEM IN KUPCEM STANOVANJ
122. člen
(obveznosti investitorja novozgrajene večstanovanjske
stavbe)
Investitor, ki zgradi novo večstanovanjsko stavbo (v nadaljnjem besedilu: investitor), mora v 60 dneh po dokončanju gradnje določiti upravnika.
123. člen
(prodaja posameznih delov pred dokončanjem
večstanovanjske stavbe)
(1) Investitor lahko začne s prodajo posameznih delov
večstanovanjske stavbe tudi že pred njenim dokončanjem,
vendar ne pred pridobitvijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
(2) Če investitor pri sklepanju pogodb iz prejšnjega
odstavka zahteva ali se dogovori, da mora kupec pred vložitvijo predloga za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo
plačati del kupnine v vrednosti, ki presega 10% celotne
kupnine posameznega dela stavbe, mora kupcu zagotoviti:
– bremen prost vpis solastninske pravice na zemljišču
v skladu s predvidenim solastninskim deležem na skupnih
prostorih ali
– bančno garancijo za vračilo kupnine, če kupec po
dokončanju stavbe ne more doseči bremen prost vpis lastninske pravice na posameznem delu oziroma, če je pogodba razdrta zaradi zamud investitorja pri gradnji.
(3) Za breme v smislu tega člena se ne štejejo stvarne
služnosti.
X. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
124. člen
(stanovanjska inšpekcija)
(1) Inšpekcijski nadzor nad uresničevanjem javnega
interesa na stanovanjskem področju po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo inšpektorji stanovanjske inšpekcije (v nadaljnjem besedilu: inšpekcijski
organ).
(2) Za javni interes na stanovanjskem področju se šteje
zlasti:
– zagotavljanje takšnega stanja večstanovanjske stavbe, da je omogočena njena normalna raba;
– zagotavljanje pogojev za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb.
125. člen
(odločba inšpekcije, kadar skupni deli niso usposobljeni za
normalno rabo)
(1) Inšpekcijski organ z odločbo odredi, katera dela je
treba izvesti in primeren rok za njihovo izvedbo, če skupni
deli večstanovanjske stavbe niso vzdrževani v skladu z normativi za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb, ki jih
s pravilnikom predpiše minister, ter niso primerni za normalno rabo.
(2) Inšpekcijski organ mora v postopku pred izdajo
odločbe omogočiti upravniku, da se izjavi o razlogih za izdajo odločbe.
(3) Inšpekcijski organ odločbo vroči upravniku, ki mora
o izdaji odločbe obvestiti etažne lastnike in v okviru svojih
pooblastil storiti vse, kar je potrebno za njeno izvršitev.
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126. člen
(ukrepanje inšpekcije, kadar lastnik ne zagotovi popravila
v lastnem stanovanju)
Inšpekcijski organ z odločbo odredi, katera dela je
treba izvesti in rok za njihovo izvedbo, če etažni lastnik ne
zagotovi popravila v lastnem stanovanju oziroma če ne vzdržuje najemnega stanovanja v skladu z normativi iz prejšnjega člena, pa je to potrebno, da se odvrne škoda, ki se
povzroča drugim stanovanjem ali skupnim delom večstanovanjske stavbe, ali da se odvrne škoda, ki ogroža oziroma
onemogoča normalno uporabo stanovanja.
127. člen
(prisilna izvršitev odločbe)
Če se odločba iz 125. in 126. člena tega zakona ne
izvrši v roku, lahko inšpekcijski organ predlaga pristojnemu
občinskemu organu prisilno izvršitev odločbe v breme tistih,
ki jim je naložena izvedba del.
128. člen
(začasna določitev upravnika)
(1) Če v večstanovanjski stavbi upravnik ni določen,
lahko inšpekcijski organ začasno, do določitve upravnika v
nepravdnem postopku, z odločbo določi začasnega upravnika.
(2) Za začasnega upravnika je lahko določena samo
fizična ali pravna oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost
upravljanja z nepremičninami.
(3) Odločba o določitvi začasnega upravnika se šteje
za vročeno vsem etažnim lastnikom, če se pusti v hišnem
predalčniku vsakega etažnega lastnika in nabije na oglasno
desko ali vhodna vrata večstanovanjske stavbe.
(4) Začasni upravnik mora obvestiti tudi pristojni organ,
ki vodi register upravnikov, da ga vpiše kot začasnega upravnika. Za vpis začasnega upravnika se smiselno uporabljajo
določbe 166. in 167. člena tega zakona.
(5) Začasni upravnik mora najkasneje v sedmih dneh
po prejemu odločbe sklicati zbor lastnikov in na njem predlagati odločanje o določitvi upravnika.
129. člen
(opravljanje dejavnosti v nasprotju z dovoljenjem ali brez
dovoljenja)
(1) Če se v stanovanju opravlja dejavnost v nasprotju z
dovoljenjem upravnega organa ali brez dovoljenja, odredi
inšpekcijski organ z odločbo, da se z opravljanjem dejavnosti preneha do pridobitve ustreznega dovoljenja.
(2) Če v primeru iz prejšnjega odstavka tako dejavnost
opravlja najemnik stanovanja, mora inšpekcijski organ o
tem obvestiti tudi lastnika stanovanja.
130. člen
(nemoten inšpekcijski nadzor)
(1) Upravnik in etažni lastniki oziroma najemniki morajo
inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega
nadzorstva.
(2) Upravnik mora inšpektorju na njegovo zahtevo omogočiti vpogled v vse listine, ki se nanašajo na upravljanje
večstanovanjske stavbe.
131. člen
(skrajšani postopek)
Organ stanovanjske inšpekcije odloča o zadevah po
določbah prejšnjih členov v skrajšanem postopku.

Stran

10650 / Št. 69 / 16. 7. 2003

132. člen
(poročanje Vladi Republike Slovenije o delu inšpekcije)
Inšpekcijski organ poroča o svojem delu enkrat letno
Vladi Republike Slovenije. Poročilo mora vsebovati tudi predlog ustreznih ukrepov.
133. člen
(izpolnjevanje pogojev)
Za inšpektorja oziroma inšpektorico (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) je lahko imenovana oseba z univerzitetno
strokovno izobrazbo tehnične, pravne ali ekonomske smeri,
ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj iz enakega ali podobnega delovnega področja in strokovni izpit za inšpektorja.
134. člen
(stroški postopka)
Stroške inšpekcijskega postopka, ki se je za zavezanca končal neugodno, trpi zavezanec.
135. člen
(smiselna veljavnost inšpekcijskih določb)
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za
ukrepanje inšpekcije, pristojne za področje varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v primeru njenih pooblastil v
zvezi z večstanovanjsko stavbo.
XI. SVET ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV
136. člen
(pristojnosti občinskega sveta za varstvo pravic najemnikov)
(1) Občinski svet lahko ustanovi svet za varstvo pravic
najemnikov, ki je sestavljen iz predstavnikov najemnikov.
(2) Pristojnosti sveta za varstvo pravic najemnikov so
zlasti:
– spremljanje uresničevanja obveznosti lastnikov najemnih stanovanj;
– zagotavljanje brezplačnega pravnega svetovanja;
– dajanje pobud občinskemu svetu za sprejem ustreznih ukrepov na stanovanjskem področju;
– ugotavljanje pravic najemnikov po tem zakonu;
– obravnavanje konkretnih kršitev s področja najemnih
razmerij;
– priprava predlogov za spremembo zakonodaje s stanovanjskega področja.
(3) Občinska uprava zagotavlja administrativno-strokovna opravila in pogoje za delovanje ter izvrševanje nalog
sveta za varstvo pravic najemnikov.
137. člen
(obravnavanje pobud občinskega sveta za varstvo pravic
najemnikov)
(1) Občinski svet ali njegovo delovno telo mora obravnavati pobude in stališča sveta za varstvo pravic najemnikov
in ga o svojih stališčih obvestiti najkasneje v 60 dneh.
(2) Kadar občinski svet razpravlja o pobudah sveta za
varstvo pravic najemnikov, imajo njegovi predstavniki pravico svoje predloge in stališča razložiti na zasedanju sveta.
138. člen
(nacionalni svet za varstvo pravic najemnikov)
(1) Sveti za varstvo pravic najemnikov se združujejo v
nacionalni svet za varstvo pravic najemnikov, ki je sestavljen iz predstavnikov občinskih svetov za varstvo pravic
najemnikov.
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(2) Nacionalni svet za varstvo pravic najemnikov zastopa interese najemnikov pred državnimi organi, kadar obravnavajo vprašanja s stanovanjsko problematiko.
XII. STANOVANJSKA ZBORNICA SLOVENIJE
139. člen
(stanovanjska zbornica)
(1) Javni stanovanjski skladi, neprofitne stanovanjske
organizacije, lokalne skupnosti, na območju katerih niso
ustanovljeni stanovanjski skladi, lastniki najemnih stanovanj
in izvajalci stanovanjskih storitev se lahko združujejo v Stanovanjsko zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
(2) Zbornica je samostojno strokovno združenje, ki je
pravna oseba.
(3) Zbornica spremlja in obravnava problematiko oddajanja stanovanj in opravljanja stanovanjskih storitev, spremlja ponudbo in povpraševanje na trgu najemnih stanovanj s
ciljem izboljšanja stanovanjske oskrbe, ponudbo in povpraševanje po izvajalcih stanovanjskih storitev, zagotavlja svojim članom strokovno pomoč in informacijske baze, pomembne za njihove poslovne odločitve, daje priporočila
posameznim izvajalcem stanovanjskih storitev, sprejme kodeks etike (dobre poslovne običaje), obvezen za člane zbornice, zastopa interese svojih članov, organizira dodatno
usposabljanje izvajalcev stanovanjskih storitev.
(4) Sredstva za delo zbornice se zagotavljajo iz:
– članarine;
– prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem;
– sredstev republiškega proračuna;
– namenskih dotacij domačih in tujih pravnih in fizičnih
oseb.
140. člen
(statut zbornice)
(1) Delo zbornice je javno.
(2) S statutom zbornice se določijo organizacija in naloge zbornice, organi zbornice in njihove pristojnosti, način
zagotavljanja sredstev za delo zbornice, pravice in obveznosti članov zbornice in druga vprašanja, pomembna za delo
zbornice.
XIII. PRISTOJNOSTI IN NALOGE DRŽAVE NA
STANOVANJSKEM PODROČJU
XIII.1 Nacionalni stanovanjski program
141. člen
(pristojnosti države na stanovanjskem področju)
Država ima na stanovanjskem področju zlasti naslednje pristojnosti in naloge:
– določa stanovanjsko politiko v razvojnem in prostorskem načrtu države;
– določa nacionalni stanovanjski program ter zagotavlja sredstva za njegovo izvedbo;
– skrbi za razvojno raziskovalno dejavnost na stanovanjskem področju;
– spremlja višino najemnine po vrstah najemnih stanovanj na nivoju regije in države;
– ustanovi in imenuje stanovanjski svet in njegove člane;
– vodi evidence, registre in statistične podlage za
spremljanje in izvajanje stanovanjske politike;
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– ustanovi nacionalni svet za varstvo pravic najemnikov, v katerega so združeni občinski sveti za varstvo pravic
najemnikov.
142. člen
(nacionalni stanovanjski program)
(1) Nacionalni stanovanjski program mora biti v skladu
s socialnim, prostorskim in razvojnim programom države.
(2) Nacionalni stanovanjski program sprejema Državni
zbor Republike Slovenije.
(3) Nacionalni stanovanjski program se izvaja na osnovi opredelitev javnega interesa na področju poselitve slovenskega prostora z vidika smotrnosti izrabe prostora, kvalitete
bivalnega okolja ter identitete širšega prostora.
(4) Nacionalni stanovanjski program izhaja iz ustavne
določbe, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko
pridobijo primerno stanovanje. Pri opredeljevanju kvalitete
stanovanjske gradnje izhaja iz upoštevanja razvojnih trendov
v načinu življenja in diferenciacije potreb oziroma standardov, v okviru humanizacije bivalnega in delovnega okolja.
143. člen
(vsebina nacionalnega stanovanjskega programa)
(1) Nacionalni stanovanjski program opredeljuje elemente celovitega razvoja na stanovanjskem področju.
(2) Nacionalni stanovanjski program določa predvsem:
– programe, ukrepe za realizacijo in strateške cilje;
– letne akcijske programe;
– indikatorje, potrebne za spremljanje njihovega uresničevanja in merjenja ciljev;
– indikativen finančni načrt;
– prikaz skladnosti ciljev z državnimi razvojnimi prioritetami.
XIII.2 Stanovanjski svet
144. člen
(stanovanjski svet)
Zaradi spremljanja izvajanja nacionalnega stanovanjskega programa, svetovanja in sodelovanja pri oblikovanju
stanovanjske in prostorske politike in razvoja, ustanovi minister posvetovalno delovno telo – stanovanjski svet.
145. člen
(sestava stanovanjskega sveta)
(1) Stanovanjski svet ima predsednika in najmanj pet
članov. Predsednik sveta je minister.
(2) Minister s poslovnikom o delu sveta predpiše način
delovanja sveta.
XIII.3 Stanovanjski sklad Republike Slovenije
146. člen
(stanovanjski sklad)
(1) Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
(v nadaljnjem besedilu: sklad) je javni finančni in nepremičninski sklad, ustanovljen za financiranje in izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa, spodbujanje stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in
stanovanjskih stavb.
(2) Ustanovitelj sklada je Republike Slovenija.
147. člen
(sredstva za poslovanje sklada)
(1) Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
– v državnem proračunu;

Št.

69 / 16. 7. 2003 / Stran 10651

– iz dela sredstev, ustvarjenih s prodajo družbenih
stanovanj;
– z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in
fizičnih oseb;
– iz sredstev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev
sklada;
– iz prihodkov, ustvarjenih z razpolaganjem s premoženjem sklada ali države v upravljanju sklada;
– iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem.
(2) Za zagotavljanje sredstev za financiranje oziroma
kreditiranje nalog, opredeljenih v nacionalnem stanovanjskem programu, lahko sklad najema dolgoročna domača in
tuja posojila oziroma izdaja garancije.
(3) O zadolžitvi iz prejšnjega odstavka odloča nadzorni
svet sklada.
148. člen
(pristojnosti sklada)
Sklad iz zbranih sredstev:
– daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero
fizičnim in pravnim osebam za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj;
– daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero
fizičnim osebam za pridobivanje lastnih stanovanj in stanovanjskih stavb z nakupom, gradnjo ali za vzdrževanje in
rekonstrukcijo stanovanj in stanovanjskih stavb;
– investira v gradnjo stanovanj in stavbna zemljišča;
– daje pomoč pri odplačevanju posojil;
– posluje z nepremičninami z namenom zagotavljanja
javnega interesa;
– zagotavlja finančne spodbude za dolgoročno stanovanjsko varčevanje, zlasti v obliki premij za hranilne vloge
fizičnih oseb;
– spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj: z rentnim odkupom stanovanj in njihovim
oddajanjem v najem, s prodajo stanovanj na časovni zakup
(lizing), s sovlaganjem z javnimi ali zasebnimi investitorji in
podobno;
– opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa.
149. člen
(posojila sklada lastnikom denacionaliziranih stanovanj)
Lastnikom stanovanj, ki so jim bila vrnjena na podlagi
predpisov o denacionalizaciji, stanovanja pa so zasedena z
najemniki – prejšnjimi imetniki stanovanjske pravice, daje
sklad posojila z ugodno obrestno mero, namenjena za prenovo in rekonstrukcijo teh stanovanj in stanovanjskih stavb
ter skupnih delov.
150. člen
(pogoji poslovanja)
Pogoje poslovanja določi sklad s posebnim aktom.
XIII.4 Neprofitne stanovanjske organizacije
151. člen
(neprofitna stanovanjska organizacija)
(1) Neprofitna stanovanjska organizacija je tista pravna
oseba, ki je ustanovljena za pridobivanje, upravljanje in oddajanje neprofitnih stanovanj ter pridobivanje in upravljanje
lastnih stanovanj pod posebnimi pogoji.
(2) Pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše s pravilnikom minister, in se nanašajo predvsem na način poslovanja
in usmerjanje profita, izrabo pridobljenih zemljišč in upravljanje z njimi, oddajo del v vseh fazah pridobivanja stanovanj
z natečaji, spoštovanje predpisanih standardov in normativov ter oblikovanje najemnin.
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152. člen
(register neprofitnih stanovanjskih organizacij)
(1) Ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi predloga pravne
osebe za vpis v register neprofitnih stanovanjskih organizacij ugotovi, ali ta izpolnjuje pogoje, predpisane s pravilnikom
iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Ministrstvo mora o predlogu pravne osebe za vpis v
register odločiti v roku 30 dni od njene prijave z odločbo.
(3) Če ministrstvo ugotovi, da prijavljena pravna oseba
izpolnjuje pogoje, jo vpiše v register neprofitnih stanovanjskih organizacij.
(4) Če ministrstvo ugotovi, da pravna oseba, vpisana v
register neprofitnih stanovanjskih organizacij, ne izpolnjuje
več katerega od pogojev ali krši določbe, opredeljene v
pravilniku iz drugega odstavka prejšnjega člena, izda o tem
odločbo in jo izbriše iz registra ter zahteva vračilo vseh
prejetih sredstev sklada.
153. člen
(prednost pri dodelitvi kredita)
(1) V pravilniku iz drugega odstavka 151. člena tega
zakona se lahko predpiše, da so do kredita upravičene
predvsem tiste neprofitne stanovanjske organizacije, ki si
zagotovijo določeno ugodnost tudi od občine, na območju
katere nameravajo poslovati, odvisno od možnosti posamezne občine.
(2) Občine, ki zagotovijo neprofitni stanovanjski organizaciji kakršnokoli pomoč v okviru svojih pristojnosti in možnosti, lahko zahtevajo, da se določen del neprofitnih stanovanj nameni za razreševanje stanovanjskih vprašanj
upravičencev z najnižjimi dohodki.
XIV. PRISTOJNOSTI IN NALOGE OBČINE
NA STANOVANJSKEM PODROČJU
154. člen
(pristojnosti občine)
(1) Občina ima na stanovanjskem področju zlasti naslednje pristojnosti in naloge:
– sprejema in uresničuje občinski stanovanjski program;
– zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno
ogroženih oseb;
– spodbuja različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj;
– zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnine in
za izredno pomoč pri uporabi stanovanja;
– zagotavlja pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje
in prenove z ustrezno zemljiško in normativno politiko;
– sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih posebnosti,
vključno z zunanjim videzom stanovanjskih stavb;
– določa dovoljene dejavnosti, ki se lahko opravljajo v
delu stanovanja;
– vodi register stanovanj.
(2) Občina zagotavlja pridobivanje najemnih in lastnih
stanovanj zlasti:
– s soinvestitorstvom s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom;
– z rentnim odkupom stanovanj in njihovim oddajanjem
v najem;
– s prodajo stanovanj na časovni zakup (finančni lizing);
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– s sovlaganjem javnih in zasebnih investitorjev in podobno;
– s sredstvi državnega proračuna;
– s sredstvi, namenjenimi za regionalni razvoj ter razvoj
podeželja;
– s sredstvi Evropske unije in podobno.
155. člen
(občinski odlok)
Občina lahko z odlokom določi splošna pravila pri uporabi stanovanj in stanovanjskih stavb ter obveznosti in pogoje za prenovo, izboljšave ter zunanji videz stanovanj in stanovanjskih stavb.
156. člen
(občinski stanovanjski program)
Občinski stanovanjski program sprejme občinski svet.
Na podlagi načel nacionalnega stanovanjskega programa
se z njim konkretizira stanovanjska politika občine, ki zajema predvsem:
– obseg, lokacijo in dinamiko graditve lastnih in najemnih stanovanj;
– ukrepe občine, ki spodbujajo gradnjo in prenovo
stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj v
občini;
– posebne stanovanjske programe v občini, ki upoštevajo arhitektonske in druge posebnosti pri zagotavljanju stanovanj za invalide;
– način izvajanja izredne pomoči pri uporabi stanovanja;
– način zagotavljanja ustreznih oblik pomoči za nastajanje in delovanje neprofitnih stanovanjskih organizacij.
157. člen
(občinski stanovanjski sklad)
(1) Občina lahko zaradi zagotavljanja javnega interesa
na stanovanjskem področju ustanovi javni stanovanjski sklad,
ki skrbi zlasti za:
– vzpodbujanje razvoja stanovanjske infrastrukture;
– gospodarjenje s stanovanji, stanovanjskimi hišami in
stavbnimi zemljišči;
– gradnjo, nakup, prenovo in vzdrževanje neprofitnih
stanovanj;
– zagotavljanje posojil z ugodno obrestno mero za gradnjo, nakup ali prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš;
– uresničevanje občinskih stanovanjskih programov.
(2) Dve ali več občin lahko ustanovijo skupni javni stanovanjski sklad.
158. člen
(odlok o ustanovitvi sklada)
(1) Občina ustanovi javni stanovanjski sklad z odlokom. Če je ustanoviteljev več, se javni stanovanjski sklad
ustanovi z odlokom, ki ga sprejmejo vsi sveti ustanoviteljic.
(2) Za poslovanje javnega stanovanjskega sklada veljajo določbe zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št.
22/2000).
(3) Sredstva za poslovanje javnega stanovanjskega
sklada se zagotavljajo:
1. v občinskem proračunu iz:
– rednih proračunskih sredstev;
– dela sredstev, ustvarjenih s prodajo družbenih stanovanj;
– vračila anuitet za predhodno dana stanovanjska posojila;
– prihodkov od najemnin;
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2. iz presežka prihodkov nad odhodki;
3. z namenskimi sredstvi, ki jih prejmejo od domačih in
tujih pravnih in fizičnih oseb.
159. člen
(proračunski stanovanjski sklad)
Občina lahko ustanovi tudi proračunski stanovanjski
sklad zaradi zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju.
XV. IZENAČEVANJE POGOJEV ZA DRŽAVLJANE ČLANIC
EVROPSKE UNIJE
160. člen
(izenačevanje pogojev za državljane članic Evropske unije)
Ob izpolnjevanju pogojev vzajemnosti so pod pogoji iz
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov upravičeni do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem, pomoči
pri plačilu najemnine, kakor tudi do ugodnega posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ter do varčevanja v
okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme tudi državljani držav članic Evropske unije, če imajo dovoljenje za
stalno bivanje v Republiki Sloveniji.
XVI. KATASTER STAVB IN REGISTRI
161. člen
(kataster stavb in registri)
(1) Podatki o stavbah in stanovanjih se vodijo v katastru
stavb in registru stanovanj. Podatki o najemnih pogodbah in
upravnikih se vodijo v posebnih registrih.
(2) Kataster stavb in centralni register stanovanj vodi
Geodetska uprava Republike Slovenije v skladu z določili
zakona, ki ureja evidentiranje nepremičnin. Register stanovanj vodi občina, na območju katere se stanovanje nahaja,
registre upravnikov stavb in najemnih pogodb vodi upravna
enota, na območju katere je stanovanje oziroma večstanovanjska stavba, oziroma organ mestne občine (v nadaljnjem
besedilu: pristojni organ).
(3) Vodenje registra upravnikov stavb in najemnih pogodb se lahko prenese na posamezno lokalno skupnost, če
želi to opravljati in je za to usposobljena.
(4) Kataster stavb in registri stanovanj se vodijo povezano.
(5) V vseh registrih iz prvega odstavka tega člena se
uporabljajo identifikacijske številke stavbe in delov stavbe iz
katastra stavb.
(6) Kataster stavb in registri iz prvega odstavka tega
člena so javni.
(7) Pristojni davčni organi in drugi organi, ki vodijo
podatke o najemninah, so dolžni te podatke na zahtevo
posredovati upravnim organom ter organom lokalnih skupnosti, ki izvajajo svoje naloge na podlagi tega člena.
(8) Upravitelji registra stanovanj in centralnega registra
stanovanj pridobivajo za opravljanje svoje funkcije podatke
iz centralnega registra prebivalstva.
162. člen
(podatki katastra stavb)
V katastru stavb se za stavbe, stanovanja in druge
nestanovanjske dele večstanovanjske stavbe vodijo podatki o:
– številu etaž stavbe;
– letu zgraditve stavbe in letu zadnje prenove stavbe ali
delov stavbe;
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– komunalni opremljenosti stavbe;
– materialu in nosilni konstrukciji stavbe.
163. člen
(register stanovanj)
(1) V registru stanovanj se vodijo podatki za posamezna stanovanja prevzeti iz katastra stavb s smiselno uporabo
določb prejšnjega člena in drugi podatki o stavbah in stanovanjih, ki jih določi občina z odlokom oziroma so določeni z
drugimi predpisi.
(2) Etažni lastniki oziroma najemniki so dolžni občini na
njeno zahtevo posredovati podatke, ki se vpisujejo v register.
164. člen
(register najemnih pogodb)
V registru najemnih pogodb se prevzemajo podatki iz
katastra stavb in registra stanovanj ter podatki iz najemnih
pogodb. Pri registraciji najemnih pogodb mora registrski
organ preveriti le podatke, ki omogočajo nadzor nad višino
najemnine in zasedenosti stanovanj ter ime in priimek lastnika stanovanja, naslov stalnega prebivališča oziroma naslov
sedeža in matično številko pravne osebe.
165. člen
(predlog za registracijo najemne pogodbe)
(1) Predlog za registracijo najemne pogodbe ter za
izbris najemne pogodbe iz registra poda lastnik stanovanja
– najemodajalec, z njegovim soglasjem pa lahko tudi najemnik.
(2) Za vpis in izbris iz registra najemnih pogodb se
smiselno uporabljajo določbe 167. člena tega zakona.
166. člen
(register upravnikov)
V register upravnikov stavb se vpiše:
– identifikacijska oznaka iz katastra stavb;
– ulica in hišna številka večstanovanjske stavbe;
– ime ali firma ter bivališče oziroma sedež upravnika
oziroma skupnosti lastnikov;
– datum sklenitve pogodbe o opravljanju upravniških
storitev;
– statut skupnosti lastnikov.
167. člen
(predlog za vpis v register upravnikov)
(1) Vpis večstanovanjske stavbe v register upravnikov
stavb ter vpis sprememb registrskih podatkov predlaga
upravnik oziroma predsednik skupnosti lastnikov.
(2) Upravnik izkazuje svojo upravičenost s pogodbo o
opravljanju upravniških storitev, predsednik skupnosti lastnikov pa s sklepom o vpisu v sodni register.
(3) Pristojni organ mora o predlogu za vpis v register
odločati v roku 30 dni od njegovega prejema.
(4) Če pristojni organ ugotovi, da stavba ni vpisana v
kataster stavb ali da predlog za vpis v register ni popoln ali
da ga je vložila nepooblaščena oseba, opozori na to predlagatelja in mu določi rok, v katerem je treba pomanjkljivosti
odpraviti. Ta rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od
30 dni.
(5) O predlogu za vpis novega in izbris starega upravnika odloči pristojni organ z odločbo.
(6) O pritožbah zoper odločbe pristojnega organa odloča ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve.
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168. člen
(1) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek etažni lastnik-posameznik:
1. ki opravlja v stanovanju dejavnosti brez dovoljenja ali
v nasprotju z dovoljenjem (14. člen);
2. ki ne poravnava stroškov upravljanja in drugih stroškov (30. člen);
3. ki kljub odredbi stanovanjske inšpekcije po prvem
odstavku 93. člena tega zakona ne izvede tistih del, ki so
potrebna za normalno bivanje;
4. ki ne posreduje podatkov v skladu z drugim odstavkom 163. člena tega zakona;
5. ki ne ponudi stanovanja v nakup predkupnemu upravičencu (177. člen);
6. ki ne vzdržuje stanovanja in skupnih delov stavbe ali
večstanovanjske stavbe v stanju, ki zagotavlja najemniku
normalno uporabo stanovanja ter skupnih delov ves čas
trajanja najema (druga alinea 92. člena);
7. ki izvrši spremembe v stanovanju v nasprotju s
15. členom tega zakona.
(2) Z globo od 300.000 do 3,000.000 tolarjev se
kaznuje etažni lastnik-pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika.
169. člen
(1) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek etažni lastnik-posameznik:
1. ali drug pridobitelj lastninske pravice, ki upravnika
ne obvesti o spremembi lastništva (17. člen);
2. ki odda stanovanje brez najemne pogodbe (84.
člen);
3. ki odda del stanovanja brez pogodbe (drugi odstavek 84. člena);
4. ki najemne pogodbe ne prijavi davčnemu organu
(92. člen);
5. ki najemne pogodbe ne predloži pristojnemu registrskemu organu (92. člen);
6. ki inšpektorju ne omogoči nemotenega nadzora
(130. člen);
7. ki o sklenitvi in vseh spremembah najemne pogodbe ne obvesti upravnika (24. člen).
(2) Z globo od 100.000 do 3,000.000 tolarjev se
kaznuje etažni lastnik-pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika.
170. člen
(1) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek etažni lastnik-posameznik:
1. ki ne sklene pogodbe iz 32. člena tega zakona in ne
predlaga sodišču, da izda odločbo po 182. členu tega zakona;
2. ki ne sporoči spremembe podatkov v skladu z drugim odstavkom 189. člena tega zakona;
3. ki ne označi stanovanja v skladu s 7. in 188. členom
tega zakona.
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(2) Z globo od 100.000 do 3,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka etažni lastnikpravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 1,000.000 do 3,000.000 tolarjev se
kaznuje investitor, ki ne določi upravnika v skladu s
122. členom tega zakona.
(5) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
171. člen
(1) Z globo od 1.000.000 do 30,000.000 tolarjev se
kaznuje upravnik-pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. ki ne skliče zbora lastnikov v skladu s tretjim odstavkom 36. člena tega zakona;
2. ki ne vodi posebnega računa v skladu z 42. členom
tega zakona ali ne odvede sredstev rezervnega sklada na
transakcijski račun rezervnega sklada v roku iz tretjega odstavka 42. člena tega zakona;
3. ki ne naloži sredstev rezervnega sklada v skladu z
drugim odstavkom 43. člena tega zakona;
4. ki sklene pogodbo v breme rezervnega sklada v
nasprotju s prvim in drugim odstavkom 44. člena tega
zakona;
5. ki ne ravna v skladu s 3., 4., 5. in 6. točko
50. člena tega zakona;
6. ki ravna v nasprotju z 58. členom tega zakona;
7. ki ne ravna v skladu z 61. členom tega zakona;
8. ki sredstva iz naslova obratovanja in vzdrževanja
večstanovanjske stavbe ne vodi knjigovodsko ločeno (prvi
odstavek 63. člena);
9. ki ne ravna v skladu s 130. členom tega zakona;
10. ki ne prijavi vpisa registrskih podatkov v kataster
stavb v roku iz prvega odstavka 189. člena tega zakona;
11. ki ne označi stanovanj v skladu s 7. in 188. členom
tega zakona.
(2) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje upravnik-etažni lastnik, ki opravlja dejavnost upravljanja.
(3) Z globo od 200.000 do 500.000 tolarjev se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika.
172. člen
(1) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje najemnik-posameznik:
1. ki ne dopusti vstopa v stanovanje (prvi odstavek 99.
člena in tretja alinea 94. člena);
2. ki ne oštevilči stanovanja v skladu s 7. členom tega
zakona;
3. ki odda del stanovanja brez podnajemne pogodbe
(tretji odstavek 84. člena).
(2) Z globo od 100.000 do 3,000.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka najemnik-pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
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XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
XVIII.1 Urejanje razmerij v stanovanjih, odvzetih po
predpisih o podržavljenju
173. člen
(pravice najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih v zvezi
z nadomestnim odkupom)
(1) Določbe najemne pogodbe, sklenjene med zavezancem za vrnitev stanovanja in najemnikom-prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice (v nadaljnjem besedilu: najemnik), ostanejo v veljavi tudi po vrnitvi stanovanja upravičencu
do denacionalizacije ali tistemu, ki mu je bilo vrnjeno zaplenjeno stanovanje oziroma njunim pravnim naslednikom,
vključno s kupci in prodajalci.
(2) Potem, ko je bila stanovanjska stavba ali stanovanje
(v nadaljnjem besedilu: stanovanje), odvzeto po predpisih o
podržavljenju ali zaplenjeno, vrnjeno prvotnemu lastniku (v
nadaljnjem besedilu: lastnik), lahko najemnik na takem stanovanju uveljavlja pravico po tem zakonu bodisi do nakupa
stanovanja, v katerem prebiva, če se lastnik s tem strinja,
bodisi do nakupa drugega stanovanja ali gradnje hiše, v
roku petih let od uveljavitve tega zakona oziroma pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji, če na dan uveljavitve
tega zakona postopek denacionalizacije še ni pravnomočno
končan.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima najemnik pravico do nadomestila v višini 36% od vrednosti stanovanja od
Slovenske odškodninske družbe v gotovini, 25% od Slovenske odškodninske družbe v obliki obveznic in 13% od
Republike Slovenije v vrednostnih papirjih. Najemnik lahko
od Stanovanjskega sklada Republike Slovenije zahteva, da
mu ta odobri tudi posojilo iz 148. člena tega zakona do
višine kupnine za primerno stanovanje po ceni, ki jo za
izračun posojila priznava Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
(4) Vrednost denacionaliziranega stanovanja, ki se proda ali izprazni, se določi na podlagi 116. člena tega zakona.
(5) Ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve, ugotavlja upravičenost do pridobitve nadomestila iz tretjega odstavka tega člena ter višino nadomestila po posameznih
zavezancih z izdajo odločbe, ki jo prejmejo vsi zavezanci za
plačilo nadomestila, lastnik in najemnik.
(6) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljen
upravni spor.
(7) Zavezanci iz tretjega odstavka tega člena so svoje
obveznosti dolžni izpolniti najkasneje v šestih mesecih od
popolne vložene zahteve za izplačilo nadomestila, ki mora
vsebovati tudi overjeno kupoprodajno pogodbo za stanovanje, ki ga kupuje.
(8) Najemnik, ki kupuje drugo stanovanje ali gradi hišo,
se je dolžan z osebami, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje, izseliti iz stanovanja, v katerem biva, najkasneje v roku
enega leta od prejetja ugodnosti iz tretjega odstavka tega
člena. Po poteku tega roka pa lahko lastnik stanovanja zahteva od najemnika plačilo prosto oblikovane najemnine in
izselitev najemnika s tožbo pri sodišču splošne pristojnosti.
Spori se rešujejo po hitrem postopku.
174. člen
(možnost najema neprofitnega stanovanja)
Najemniki, ki ne želijo oziroma ne zmorejo kupiti stanovanja po prejšnjem členu, želijo pa stanovanje izprazniti,
lahko zaprosijo za najem neprofitnega stanovanja, če izpolnjujejo pogoje za najem takega stanovanja.
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175. člen
(najemnik hišniškega stanovanja)
Prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice na hišniških
stanovanjih in prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice na
stanovanjih, ki so bila pred uveljavitvijo zakona o denacionalizaciji z odločbo vrnjena prvotnim lastnikom, gredo iste
pravice kot najemnikom v denacionaliziranih stanovanjih.
XVIII.2 Posebne pravice najemnika-prejšnjega
imetnika stanovanjske pravice
176. člen
(predkupna pravica najemnika–prejšnjega imetnika
stanovanjske pravice)
(1) Najemnik-prejšnji imetnik stanovanjske pravice, ki
mu je bilo stanovanje dano v najem za nedoločen čas, ima
predkupno pravico na stanovanju, če predkupne pravice ne
uveljavlja solastnik v primerih, ki jih določa zakon.
(2) Če najemnik ponudbe o prodaji stanovanja ne izkoristi, mora etažni lastnik ponudbo o prodaji stanovanja posredovati etažnim lastnikom te večstanovanjske stavbe, če
imajo po določbi stvarnopravnega zakonika predkupno pravico, občini oziroma občinskemu stanovanjskemu skladu,
na območju katerega se stanovanje ali stanovanjska stavba
nahaja in Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije (predkupni upravičenci). Predkupna pravica se uveljavlja po tem
vrstnem redu.
177. člen
(ponudba lastnika predkupnemu upravičencu)
(1) Lastnik, ki namerava prodati stanovanje, ga mora
ponuditi po pošti s povratnico ali z vlogo po sodišču naprodaj predkupnemu upravičencu in mu sporočiti ceno ter druge prodajne pogoje.
(2) Če je v ponudbi pogoj, da je treba celotno ceno
ali del cene izplačati v gotovini, ima izjava o sprejemu
ponudbe učinek le, če se hkrati izroči ali položi pri sodišču
znesek, ki je zahtevan v ponudbi, v roku iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Če predkupni upravičenec v 60 dneh od prejema
ponudbe ne izjavi, da ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik stanovanje v etažni lastnini drugemu, vendar samo
pod enakimi ali za kupca manj ugodnimi pogoji.
(4) Pogodbo, sklenjeno s tretjo osebo, je dolžan ponudnik predložiti na vpogled predkupnemu upravičencu v roku
osmih dni od overitve pogodbe.
(5) Če predkupni upravičenec ne izkoristi svoje predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne
sme poslabšati.
178. člen
(varstvo in kršitev predkupne pravice)
(1) Predkupna pravica na stanovanju se vknjiži v zemljiško knjigo na predlog predkupnega upravičenca.
(2) Če lastnik proda stanovanje, pa ga ne ponudi predkupnemu upravičencu, ali ga proda po ugodnejših pogojih,
kot jih je ponudil predkupnemu upravičencu, lahko predkupni upravičenec s tožbo zahteva, naj se prodaja razveljavi in
naj lastnik ob enakih pogojih njemu proda stanovanje v
etažni lastnini ali nepremičnino.
(3) Tožba zaradi kršitve predkupne pravice se lahko
vloži v 60 dneh od dneva, ko je predkupni upravičenec
dobil pogodbo na vpogled.
(4) Če prodajalec ne predloži predkupnemu upravičencu pogodbe na vpogled, lahko predkupni upravičenec pogodbo izpodbija v 60 dneh od dneva, ko je izvedel za po-
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godbo, vendar ne pozneje kot eno leto od vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo.
(5) Tožnik mora v roku za vložitev tožbe zaradi kršitve
predkupne pravice položiti pri sodišču, na katerega območju je stanovanje v etažni lastnini ali nepremičnina, zneske
ali garancijo za zneske, ki so na račun kupnine po sklenjeni
pogodbi zapadli v plačilo do dneva vložitve tožbe.

(4) Sodišče v nepravdnem postopku lahko glede na
namembnost stavbe in razporeditev stanovanjskih in nestanovanjskih posameznih delov odloči tudi o oblikovanju posebnih skupnih delov in solastniških deležih na njih.
(5) Stroški nepravdnega postopka zaradi nadomestitve
pogodbe o medsebojnih razmerjih so stroški upravljanja
večstanovanjske stavbe.

179. člen
(vpis pravice)
Najemna pogodba, sklenjena za nedoločen čas, se
lahko vpiše v zemljiško knjigo.

183. člen
(rok za določitev upravnika)
Etažni lastniki iz 48. člena tega zakona, ki na dan
uveljavitve tega zakona še niso določili upravnika, ga morajo
določiti najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

180. člen
(ožji družinski član prejšnjega imetnika stanovanjske
pravice)
Kadar gre za najemno pogodbo, sklenjeno s prejšnjim
imetnikom stanovanjske pravice, se za ožjega družinskega
člana šteje tudi tisti sorodnik do vključno drugega dednega
reda, ki je na dan uveljavitve stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91, 19/91, 13/93 – odločba US, 9/94,
21/94, 22/94 – odločba US, 29/95 – ZPDF, 23/96,
24/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 23/96,
1/2000, 22/2000 – ZJS, 87/2002 – SPZ in 29/2003 –
odločba US) več kot dve leti živel v ekonomski skupnosti s
prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice.
XVIII.3 Postopnost pri dvigu najemnin
181. člen
(postopni dvig neprofitnih najemnin)
Neprofitne najemnine, določene z metodologijo iz 117.
člena tega zakona, se uveljavijo postopoma, tako da dosežejo vrednost, določeno s tem zakonom, do 31. 12. 2006.
XVIII.4 Vzpostavitev upravljanja in druge uskladitve
organizacijske narave
182. člen
(določitev solastniških deležev)
(1) Do sklenitve pogodbe o medsebojnih razmerjih se
solastniški deleži določijo glede na površino posameznega
dela v etažni lastnini v razmerju do skupne površine vseh
posameznih delov v etažni lastnini. Vsak etažni lastnik ali
upravnik lahko predlaga, da pogodbo nadomesti odločba
sodišča v nepravdnem postopku.
(2) Sodišče v nepravdnem postopku pri razmejitvi med
posameznimi in skupnimi deli upošteva zlasti načrt večstanovanjske stavbe, pogodbe o prodaji posameznih delov,
obstoječe točkovalne zapisnike, sestavljene v skladu s takrat veljavnimi predpisi in druge primerne listine.
(3) Sodišče v nepravdnem postopku pri določitvi solastniških deležev na skupnih delih upošteva glede na posamezno večstanovanjsko stavbo najprimernejšo od naslednjih metod:
– površino posameznega dela v etažni lastnini v razmerju do skupne površine vseh posameznih delov v etažni
lastnini;
– prostornino posameznega dela v etažni lastnini v razmerju do skupne prostornine vseh posameznih delov v
etažni lastnini;
– uporabno vrednost posameznega dela v etažni lastnini v razmerju do skupne uporabne vrednosti nepremičnine;
– vrednost stanovanja, določeno po zapisniku o ugotovitvi vrednosti stanovanja, če ta obstaja, v razmerju do skupne vrednosti do nepremičnine, določene na enak način.

184. člen
(rok za odprtje transakcijskega računa rezervnega sklada)
Upravnik mora odpreti transakcijski račun za sredstva
iz 42. člena tega zakona v 60 dneh od uveljavitve podzakonskega predpisa iz 119. člena stvarnopravnega zakonika.
185. člen
(sprejem načrta vzdrževanja)
Upravnik oziroma etažni lastniki morajo sprejeti načrt
vzdrževanja v roku osmih mesecev od uveljavitve tega zakona.
186. člen
(odprtje posebnih računov)
Upravniki, ki na dan uveljavitve tega zakona že upravljajo večstanovanjske stavbe, morajo za te stavbe odpreti transakcijski račun in pričeti s knjigovodsko ločeno evidenco v
skladu s 63. členom tega zakona najkasneje v treh mesecih
po uveljavitvi tega zakona.
187. člen
(uporaba določbe o posegih v skupne dele)
Določbe tega zakona o posegih etažnega lastnika v
skupne dele večstanovanjske stavbe se ne uporabljajo za
tiste posege, ki so bili dokončani pred uveljavitvijo tega
zakona.
XVIII.5 Vzpostavitev evidenc in druge upravne
uskladitve
188. člen
(oštevilčenje in označitev stanovanj)
Oštevilčenje in označitev stanovanj iz 7. člena tega
zakona morajo zavezanci opraviti najkasneje v roku šestih
mesecev od sprejetja uredbe iz prvega odstavka 8. člena
tega zakona.
189. člen
(registracija stavb in stanovanj)
(1) Upravniki stavb ali lastniki stanovanj, če stavba nima upravnika, morajo v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega zakona prijaviti vpis stanovanj in nestanovanjskih posameznih delov, če stanovanja in nestanovanjski posamezni
deli še niso vpisani, ali prijaviti spremembe, če podatki,
vpisani v kataster stavb, ne izkazujejo pravega stanja.
(2) Po vzpostavitvi katastra stavb na način, ki ga določa
99. člen zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje
in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/2000 in 87/2002
– SPZ), Geodetska uprava Republike Slovenije obvesti lastnike stanovanj o vpisu tistih podatkov v kataster stavb, ki
so prevzeti iz drugih evidenc, če lastniki stanovanj do tedaj
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niso prijavili vpisa stanovanj tako kot določa prejšnji odstavek. V primeru nestrinjanja z vpisanimi podatki so dolžni
lastniki stanovanj v roku 30 dni od prejema obvestila prijaviti
spremembe v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Občine morajo v enem letu uskladiti obstoječe evidence, ki jih vodijo o stavbah in stanovanjih, s podatki iz
katastra stavb.
190. člen
(določitev zemljišča)
(1) Med skupne dele večstanovanjske stavbe spadajo
zemljišča, na katerih so imeli na dan uveljavitve zakona o
lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS,
št. 44/97, 59/2001 in 110/2002 – ZGO-1) pravico uporabe etažni lastniki, ne glede na to, ali so bila ta zemljišča
določena kot funkcionalno zemljišče ali ne. Takšno zemljišče je v solastnini etažnih lastnikov.
(2) V vsakem primeru se šteje, da je skupni del večstanovanjske stavbe zemljišče, na katerem stoji stavba. Parcelacija zemljišča, na katerem stavba stoji, se lahko izvede na
zahtevo upravnika brez parcelacijskega dovoljenja. Vlogo za
parcelacijo lahko da upravnik brez soglasja lastnikov zemljišč.
(3) Če v zemljiški knjigi pravica uporabe ni vpisana v
korist etažnih lastnikov, se pravica uporabe na dan uveljavitve zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
ugotavlja na podlagi dokumentov in pravnih aktov, na podlagi katerih je potekala gradnja večstanovanjske stavbe. Če
na območjih, kjer je bilo zgrajeno več večstanovanjskih
stavb, te pravice ni mogoče ugotoviti, se smiselno uporabijo
določbe o pogodbeni komasaciji. Če je v večstanovanjski
stavbi obvezno imenovanje upravnika, etažni lastniki ne morejo samostojno nastopati v komasacijskem postopku, ampak jih zastopa upravnik.
191. člen
(vpis nevpisanih stanovanj v zemljiško knjigo)
(1) Po sklenitvi pogodbe o medsebojnih razmerjih mora upravnik začeti s postopkom vpisa večstanovanjske stavbe v etažno lastnino oziroma poskrbeti, da se uskladijo
morebitni obstoječi vpisi.
(2) Upravnik mora pred vložitvijo zemljiškoknjižnega
predloga pozvati vse etažne lastnike, da mu v roku, ki ne
sme biti krajši od treh in ne daljši od šestih mesecev, izročijo listine, ki se v skladu z zemljiškoknjižnimi predpisi zahtevajo za vpis etažne lastnine na posameznem delu večstanovanjske stavbe. Če kdo od etažnih lastnikov teh listin ne
predloži, se podvložek za ta posamezni del v zemljiški knjigi
odpre na podlagi podatkov iz pogodbe o medsebojnih razmerjih, ne izvrši pa se vpis lastninske pravice.
(3) Stroški zemljiškoknjižnega postopka se štejejo za
stroške upravljanja. Če obstaja pravna podlaga za zahtevo
za nadomestilo stroškov, mora upravnik začeti s postopkom
uveljavljanja nadomestila teh stroškov od odgovorne osebe.
192. člen
(uporabno dovoljenje po tem zakonu)
(1) Ne glede na določbo 10. člena tega zakona, ki se
nanaša na izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za
graditev stanovanjskih stavb in stanovanj ter na uporabno
dovoljenje, se šteje, da izpolnjujejo pogoje vse tiste večstanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene pred 31. decembrom
1967, če se jim namembnost po navedenem datumu ni
spremenila in so njihove gradbene parcele z dnem uveljavitve tega zakona na predpisan način evidentirane v zemljiškem katastru, ter vse druge stanovanjske stavbe, za katere
je bilo izdano gradbeno dovoljenje po 31. decembru 1967,
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a pred uveljavitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 59/96), če so
njihove gradbene parcele na predpisan način evidentirane v
zemljiškem katastru.
(2) Če za stavbe iz prejšnjega odstavka gradbene parcele z dnem uveljavitve tega zakona še niso na predpisan
način evidentirane v zemljiškem katastru, se šteje, da pridobijo takšne stavbe uporabno dovoljenje, ko se jim v skladu s
predpisi o zemljiškem katastru določi stavbišče ter vpiše v
zemljiški kataster.
XVIII.6 Uporaba, prenehanje in začetek veljavnosti
193. člen
(uporaba dosedanjih predpisov)
Spori, sproženi pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo po dosedanjih predpisih.
194. člen
(uporaba določb za državljane članic Evropske unije)
Določba 160. člena tega zakona se začne uporabljati z
dnem pristopa Republike Slovenije v Evropsko unijo.
195. člen
(veljavnost določb)
(1) Določbe drugega in tretjega odstavka 90. člena
tega zakona ne veljajo za najemna razmerja, sklenjena pred
uveljavitvijo tega zakona.
(2) Najemnik, ki je hkrati lastnik primernega, na dan
uveljavitve tega zakona zasedenega stanovanja, razen v primerih iz 108. člena tega zakona, se iz stanovanja ni dolžan
izseliti oziroma mu ni mogoče odpovedati najemne pogodbe v skladu s petim odstavkom 103. člena tega zakona,
dokler najemna pogodba za stanovanje v lasti najemnika ne
preneha. V tem času mora najemnik neprofitnega stanovanja lastniku plačevati tržno najemnino, če tudi sam za svoje
stanovanje zaračunava tržno najemnino, če se ne dogovorita drugače.
(3) Višina globe iz 168. do 172. člena tega zakona se
prične uporabljati s 1. januarjem 2005.
(4) Do roka iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo za:
1. prekršek iz 168. člena tega zakona:
– etažni lastnik-posameznik v razponu od 50.000 do
150.000 tolarjev,
– etažni lastnik-pravna oseba v razponu od 200.000
do 3,000.000 tolarjev,
– etažni lastnik-samostojni podjetnik posameznik v razponu od 200.000 do 3,000.000 tolarjev,
– odgovorna oseba pravne osebe v razponu od
100.000 do 300.000 tolarjev;
2. prekršek iz 169. in 170. člena tega zakona:
– etažni lastnik-posameznik v razponu od 40.000 do
150.000 tolarjev,
– etažni lastnik-pravna oseba v razponu od 150.000
do 3,000.000 tolarjev,
– etažni lastnik-samostojni podjetnik posameznik v razponu od 150.000 do 3,000.000 tolarjev,
– odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 80.000
do 300.000 tolarjev;
3. prekršek iz 171. člena tega zakona:
– upravnik-pravna oseba v razponu od 1,000.000 do
10,000.000 tolarjev,
– upravnik-samostojni podjetnik posameznik v razponu
od 1,000.000 do 5,000.000 tolarjev,
– upravnik-etažni lastnik, ki opravlja dejavnost upravljanja v razponu od 100.000 do 150.000 tolarjev,
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– odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 80.000
do 400.000 tolarjev;
4. prekršek iz 172. člena tega zakona:
– najemnik-posameznik v razponu od 40.000 do
150.000 tolarjev,
– najemnik-pravna oseba v razponu od 150.000 do
3,000.000 tolarjev,
– najemnik-samostojni podjetnik posameznik v razponu od 150.000 do 3,000.000 tolarjev,
– odgovorna oseba pravne osebe v razponu od 80.000
do 300.000 tolarjev;
5. prekršek iz četrtega odstavka 170. člena tega zakona:
– investitor v razponu od 1,000.000 do 3,000.000
tolarjev,
– odgovorna oseba pravne osebe v razponu od
100.000 do 300.000 tolarjev.
196. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati:
1. stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91,
13/93 – odločba US, 9/94, 21/94, 22/94 – odločba US,
29/95 – ZPDF, 23/96, 24/96 – odločba US, 44/96 –
odločba US, 23/96, 1/2000, 22/2000 – ZJS, 87/2002
– SPZ in 29/2003 – odločba US) razen:
– poglavja “Lastninjenje in privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš ter stanovanjskih podjetij“, ki se uporablja do
zaključka privatizacije;
– dela četrtega odstavka 125. člena, ki se nanaša na
izpolnjevanje obveznosti Slovenske razvojne družbe, d.d.
prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice – najemnikom,
do likvidacije Slovenske razvojne družbe d.d.;
– prvi odstavek 150. člena, če določa, da najemnikiprejšnji imetniki stanovanjske pravice, plačujejo najemnino,
ki se oblikuje skladno z metodologijo, predpisano za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
(2) Šteje se, da si je posameznik, ki si je pred
19. oktobrom 1991 svoje stanovanjsko vprašanje razrešil s
preureditvijo ali nadzidavo skupnih prostorov v večstanovanjski stavbi in je takšno preureditev oziroma nadzidavo
izvedel na podlagi gradbenega dovoljenja, izdanega na podlagi zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in
29/86) oziroma na podlagi predpisov o graditvi objektov, ki
so veljali pred 27. 11. 1984 ali na podlagi priglasitve del,
vložene pred 14. julijem 1990 na podlagi 62. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) oziroma na podlagi odločbe o dovolitvi priglašenih del, če so bila takšna dela priglašena po 14. juliju 1990, dela pa izvedena pred 19. oktobrom
1991, na takšnem stanovanju s tem dnem pridobil lastninsko pravico.
(3) Kdor misli, da določba prejšnjega odstavka posega
v njegove pravice, lahko zahteva primerno odškodnino od
lastnika iz prejšnjega odstavka. Zastaralni rok začne teči od
uveljavitve tega zakona.
(4) Določbe 117., 118. in 121. člena tega zakona se
začnejo uporabljati s 1. 1. 2005, do takrat pa ostanejo v
veljavi določbe 62., 63. in 63.a člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 13/93 – odločba US,
9/94, 21/94, 22/94 – odločba US, 29/95 – ZPDF,
23/96, 24/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 23/96,
1/2000, 22/2000 – ZJS, 87/2002 – SPZ in 29/2003 –
odločba US).
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197. člen
(veljavnost podzakonskih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona ostanejo v veljavi do
izdaje novih predpisov naslednji podzakonski akti, kolikor
niso v nasprotju s tem zakonom:
– pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih normativih
in standardih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš
ter poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni
lastnini (Uradni list SRS, št. 39/83, 3/84 in Uradni list RS-I,
št. 18/91-SZ);
– pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti
stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81 in Uradni list RS, št. 18/91-SZ in
65/99);
– pravilnik o posebnih pogojih delovanja neprofitnih
stanovanjskih organizacij (Uradni list RS, št. 64/93);
– pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 26/95, 31/97, 9/99-odločba US in
31/2003).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– pravilnik o enotni metodologiji za izračun prometne
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87 in 16/87);
– pravilnik o normativih in standardih ter postopku za
uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem (Uradni list RS, št. 18/92 in 31/96);
– pravilnik o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92 in 53/99).
(3) Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/2000 in
96/2001) ter navodilo o načinu uveljavljanja znižane neprofitne najemnine za upravičence do najema socialnega stanovanja (Uradni list RS, št. 42/2000) prenehata veljati 1. 1.
2005.
198. člen
(prenehanje Slovenske razvojne družbe)
Do likvidacije Slovenske razvojne družbe, d.d., se ne
uporablja tretji odstavek 173. člena tega zakona v delu, ki
se nanaša na obveznosti Republike Slovenije v vrednostnih
papirjih.
199. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 805-01/90-3/182
Ljubljana, dne 19. junija 2003.
EPA 622-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3313.

Zakon o spremembah zakona o prekrških zoper
javni red in mir (ZJRM-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

Uradni list Republike Slovenije
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UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah zakona
o prekrških zoper javni red in mir (ZJRM-B)

1. člen
S tem pravilnikom se določa oblika in vsebina službene izkaznice nadzornika smučišča, ter oznake nadzornika
smučišča (v nadaljevanju: izkaznica).

Razglašam zakon o spremembah zakona o prekrških
zoper javni red in mir (ZJRM-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 29. maja 2003.

2. člen
(1) Izkaznica se izdaja nadzornikom za opravljanje nadzora nad varnostjo in spoštovanjem reda na smučišču oziroma nad ravnanjem smučarjev in drugih oseb na smučišču,
razen za opravljanje nadzora nad ravnanjem smučarjev, ki
smučajo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.
(2) Z izkaznico se izkazuje pooblaščenost za opravljanje nadzora.
(3) Izkaznico izda minister, pristojen za notranje zadeve
na stroške njenega imetnika.

Št. 001-22-59/03
Ljubljana, dne 9. julija 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O PREKRŠKIH ZOPER
JAVNI RED IN MIR (ZJRM-B)
1. člen
V zakonu o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list
SRS, št. 16/74, 15/76 – ZVPH, 42/86, Uradni list RS, št.
8/90 – ZSDZ, 67/94 – ZGSH, 29/95 – ZPDF, 98/99 –
ZZZiv in 15/2003 – ZOPA) se v 10. členu v prvem odstavku
5. točka spremeni tako, da se glasi:
“5. kdor sodeluje, dovoljuje ali podpira vdajanje prostituciji.”.
6. točka se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Pravna oseba se kaznuje za prekršek iz 2. in 5. točke
prejšnjega odstavka z denarno kaznijo do 600.000 tolarjev.”.
2. člen
V 14. členu se v prvem odstavku besedilo “2., 3., 5. in
6. točke” nadomesti z besedilom “2., 3. in 5. točke”.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-03/91-3/16
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EPA 371-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

MINISTRSTVA
3314.

Pravilnik o obrazcu službene izkaznice in
oznakah nadzornika smučišča

Na podlagi sedmega odstavka 22. člena zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 110/02) izdaja minister
za notranje zadeve, v soglasju z ministrom za promet

PRAVILNIK
o obrazcu službene izkaznice in oznakah
nadzornika smučišča

3. člen
(1) Izkaznico nadzornikov sestavlja usnjen etui velikosti
105 × 70 mm, v katerega je vložena identifikacijska izkaznica velikosti 85 × 54 mm, izdelana iz posebnega papirja z
zaščitnimi elementi in napisi, ter plastificiran kartonček z
navedbo zakonske podlage za izvajanje pravic in dolžnosti
nadzornikov in posebnih pooblastil nadzornikov.
(2) Na prednji strani identifikacijske izkaznice je v levem zgornjem kotu fotografija imetnika izkaznice velikosti
3 × 2,5 cm. Desno od fotografije imetnika izkaznice so
navedeni napisi: “Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Službena izkaznica, Nadzornik smučišča”. Pod
fotografijo imetnika izkaznice je izpisano ime in priimek imetnika izkaznice. V spodnjem delu izkaznice je izpisana registrska številka izkaznice, datum izdaje in podpis ministra ter
oznaka mesta pečata organa.
(3) Osnovna barva izkaznice je bela, grb Republike
Slovenije je v treh barvah (modra, rdeča in rumena), napisa
“Republika Slovenija” in “Ministrstvo za notranje zadeve” sta
modra. Moder je tudi napis “Nadzornik smučišča” na svetlo
modri podlagi, ostali napisi so črni. Standard barv je predpisan in je razviden iz priloge tega pravilnika.
(4) Na prednji strani plastificiranega kartončka je napis: “Nadzornik smučišča”. Pod tem napisom je zapis: “Smučarji in drugi posamezniki so dolžni imetniku te izkaznice, ko
opravlja nadzor, omogočiti izvršitev nadzora”. V podtisku je
natisnjen grb Republike Slovenije.
(5) Besedilo, izpisano na hrbtni strani plastificiranega
kartončka, se glasi: “Imetnik te izkaznice ima v primeru, ko
opravlja nadzor, pravico in dolžnost izvajati ukrepe nadzornika iz 27. člena zakona o varnosti na smučiščih in posebna
pooblastila nadzornika iz 28. člena zakona o varnosti na
smučiščih.”
(6) Grafična oblika obrazca izkaznice je vsebovana v
prilogi št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(1) Izkaznica se zamenja:
– če jo je imetnik izgubil;
– če je poškodovana;
– če je imetnik spremenil osebno ime ali
– so se spremenili drugi bistveni podatki iz izkaznice.
(2) Imetnik izkaznice mora v primerih iz prejšnjega odstavka to dejstvo nemudoma sporočiti ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, ki prekliče veljavnost izkaznice.
5. člen
(1) Izkaznica preneha veljati z dnem:
– ko imetniku preneha pogodba o zaposlitvi delavca;
– ko iz razlogov določenih v četrtem odstavku 23. člena zakona izgubi status nadzornika.
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(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik izkaznice ob prejemu dokončne odločbe vrniti izkaznico ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 1423-01-016-145/2003/1
Ljubljana, dne 20. maja 2003.
EVA 2003-1711-0031

6. člen
(1) Nadzornik mora biti z napisom na posebnem telovniku ali kako drugače na obleki vidno označen z napisom
“NADZORNIK SMUČIŠČA”.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. decembra 2003.

Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
Soglašam!
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.
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3315.

Pravilnik o programu in načinu opravljanja
preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč

Na podlagi sedmega odstavka 23. člena zakona o
varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 110/02) izdaja
minister za notranje zadeve, v soglasju z ministrom za promet

PRAVILNIK
o programu in načinu opravljanja preizkusa
usposobljenosti nadzornikov smučišč
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa program in način opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti nadzornikov smučišč (v nadaljnjem besedilu: preizkus) iz drugega odstavka 22. člena
zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 110/02,
v nadaljnjem besedilu: zakon), sestavo in oblikovanje komisij za preizkus, način prijave k preizkusu, trajanje in način
opravljanja preizkusa, vodenje evidence o preizkusih, izdajanje potrdil o preizkusu, plačilo predsedniku in članom
komisije za preizkus, ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem preizkusa.
2. člen
(namen in obseg preizkusa)
(1) Z preizkusom se ocenjuje kandidatova usposobljenost za opravljanje dela nadzornika smučišča, ki si z uspešno opravljenim preizkusom pridobi pravico za izvajanje nalog nadzora nad varnostjo in spoštovanjem reda na smučišču
ter nad ravnanjem smučarjev in drugih oseb na smučišču.
(2) Program preizkusa obsega določbe predpisov, ki
določajo postopek o prekrških in splošni upravni postopek,
varnost na smučiščih ter drugih predpisov, ki jih nadzornik
smučišča neposredno uporablja pri opravljanju nadzora nad
varnostjo in spoštovanjem reda na smučišču oziroma nad
ravnanjem smučarjev in drugih oseb na smučišču (v nadaljnjem besedilu: nadzor).
II. PROGRAM PREIZKUSA
3. člen
(vsebina programa preizkusa)
(1) Program preizkusa obsega splošni in posebni del.
(2) Splošni del programa obsega poznavanje posameznih vsebin prava o prekrških ter splošnega upravnega
postopka, in sicer:
A) Pravo o prekrških
– predpisovanje prekrškov in sankcij,
– predpisi o prekrških,
– sankcije za prekršek,
– prekršek,
– odgovornost za prekršek,
– globa,
– rok plačila globe,
– prisilna izterjava globe,
– opozorilo,
– zastaranje,
– organi za odločanje o prekrških,
– plačilni nalog,
– odločba,
– zahteva za sodno varstvo.
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B) Zakon o splošnem upravnem postopku
– temeljna načela upravnega postopka,
– pristojnosti za odločanje v upravnem postopku,
– stranka in njeno zastopanje v postopku
– jezik v postopku,
– občevanje organov in strank v upravnem postopku,
– vročanje spisov v upravnem postopku,
– roki in naroki,
– izločitev uradnih oseb.
(3) Posebni del programa obsega poznavanje predpisov na področju varnosti na smučiščih, metodike in tehnike
dela nadzornika smučišča, ter preizkus usposobljenosti v
smučanju, in sicer:
1. Zakon o varnosti na smučiščih:
– načela nadzora po zakonu,
– pogoji za opravljanje nalog nadzora,
– pravice in dolžnosti nadzornikov,
– posebna pooblastila nadzornika in policista,
– opravljanje nalog nadzora,
– načela varnosti na smučiščih,
– tehnični pogoji obratovanja smučišča,
– urejanje smučišča, sneg in urejanje snega na smučišču,
– urejanje gibanja oseb ob vstopu na smučišče in izstopu iz njega in ob vstopu na žičniško napravo in izstopu iz
nje,
– red na smučišču oziroma ravnanje smučarjev in drugih oseb na smučišču,
– postopek ugotavljanje identitete udeležencev nesreč
na smučišču in kršiteljev po tem zakonu,
– kazenske določbe.
2. Metodika in tehnika dela nadzornika smučišča:
– osnove metodike in tehnike dela nadzornika smučišča,
– kazniva dejanja, povezana z varnostjo na smučišču,
– obveščanje policije,
– prvi nujni ukrepi po nastanku nesreče,
– postopek opravljanja ogleda nesreče,
– način izdelave zapisnika o ogledu, skice in fotografije.
3. Preizkus usposobljenosti v smučanju se opravlja po
posebnem programu usposobljenosti strokovnih delavcev v
smučarskih disciplinah, ki ga predpiše pristojna nacionalna
panožna športna zveza.
4. člen
(podrobnejše vsebine za preizkus)
(1) Program iz prejšnjega člena je podlaga za izdelavo
podrobnejših vsebin za preizkus. Podrobnejše vsebine vsebujejo pravne vire in literaturo, potrebno za pripravo na
preizkus in morajo biti dostopne vsem kandidatom.
(2) Literaturo s podrobnejšo vsebino iz prejšnjega odstavka pripravi izvajalec iz 8. člena tega pravilnika, najkasneje 60 dni pred izvedbo preizkusov. Izvajalec je dolžan
literaturo posredovati kandidatom.
(3) Priprave kandidatov za preizkus opravi izvajalec iz
prejšnjega odstavka v obsegu najmanj 20 pedagoških ur.
5. člen
(opravljanje preizkusa)
(1) Preizkus opravlja kandidat, preden je imenovan za
nadzornika.
(2) Kandidat mora izpolnjevati pogoje določene v prvi,
drugi, tretji, peti in šesti alinei prvega odstavka 23. člena
zakona.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka kandidat dokazuje z ustreznimi javnimi listinami oziroma potrdili
pristojnih državnih organov.
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III. SESTAVA IN OBLIKOVANJE KOMISIJE ZA PREIZKUS
6. člen
(komisija za preizkus)
(1) Preizkus se opravlja pred komisijo, ki jo sestavljajo
predsednik in dva člana.
(2) Člane komisije za preizkus imenuje minister, pristojen za notranje zadeve iz vrst strokovnjakov za pravo o prekrških in upravnega postopka, metodike in tehnike dela nadzornika smučišča ter strokovnjakov za varnost na smučiščih.
(3) V aktu o imenovanju članov komisije za preizkus se
določi, iz katerih področij lahko sprašujejo.
(4) Predsednik in člana komisije za preizkus morajo
imeti najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo,
in najmanj pet let delovnih izkušenj.
7. člen
(predsednik komisije za preizkus)
Predsednik, ki je določen izmed članov komisije za
preizkus, vodi postopek za preizkus in skrbi za red na preizkusu.
8. člen
(izvajalec preizkusa)
Izvajalec preizkusa je organizacija, ki je izbrana za
opravljanje preizkusov v skladu z osmim odstavkom 23.
člena zakona (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
9. člen
(sestava komisije za preizkus)
Minister, pristojen za notranje zadeve z razporedom
določi predsednika in člana komisije za preizkus za kandidata, datum in kraj opravljanja preizkusa ter zapisnikarja.
10. člen
(plačilo stroškov komisije za preizkus in stroškov preizkusa)
(1) Predsedniku in članom komisije za preizkus pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v
komisiji v višini, ki jo določi minister, pristojen za notranje
zadeve.
(2) Za kandidate, ki pristopijo k preizkusu, plača
stroške preizkusa upravljalec smučišča iz prvega odstavka 22. člena zakona po ceniku, ki ga določi izvajalec
oziroma kandidat sam, če nima sklenjene pogodbe o
zaposlitvi z upravljalcem smučišča iz prvega odstavka 22.
člena zakona.
(3) Minister, pristojen za notranje zadeve podeli soglasje na cenik izvajalca iz prejšnjega odstavka.
IV. PRIJAVA IN POSTOPEK OPRAVLJANJA PREIZKUSA
11. člen
(prijava in postopek s prijavo)
(1) Kandidat za opravljanje preizkusa vloži prijavo za
preizkus, ko uspešno opravi preizkus usposobljenosti v smučanju iz 3. točke tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika,
na predpisanem obrazcu pri izvajalcu.
(2) Kandidat prijavnici priloži dokazila in potrdila o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(3) Izvajalec preveri izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega
odstavka.
(4) Izvajalec kandidatu, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, zavrne pristop k
preizkusu.
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(5) Izvajalec obvesti kandidata glede časa, kraja in
vsebine preizkusa. Obvestilo o datumu preizkusa se pošlje
kandidatu najmanj petnajst dni pred dnem, določenim za
preizkus.
(6) Vsebina obrazca prijave za preizkus je vsebovana v
prilogi št. 1 in je sestavni del tega pravilnika.
12. člen
(opravljanje preizkusa)
(1) Preizkus je javen.
(2) Preizkus obsega pisni in ustni del.
13. člen
(pisni del preizkusa)
(1) Pisni del preizkusa opravlja kandidat pod nadzorstvom odgovorne osebe pri izvajalcu.
(2) Pisni del preizkusa obsega reševanje pisne naloge
oziroma pisnega vprašanja, povezanega z vsebino 1. in
2. točke tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(3) Pisno nalogo iz prejšnjega odstavka sestavi član
komisije za preizkus, ki ga določi predsednik komisije za
preizkus.
(4) Predsednik komisije za preizkus je dolžan izvajalcu
dostaviti pisno nalogo najmanj tri dni pred dnevom izvedbe
pisnega dela preizkusa.
14. člen
(red na pisnem delu preizkusa)
(1) Odgovorna oseba pri izvajalcu skrbi za pravilen in
nemoten potek pisnega dela preizkusa.
(2) Kandidata, ki se pri opravljanju pisnega dela preizkusa ne ravna skladno z določbami tega pravilnika oziroma
krši red, odgovorna oseba pri izvajalcu opomni. Če kandidat opomina ne upošteva, ga odgovorna oseba pri izvajalcu
odstrani.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da kandidat pisnega dela preizkusa ni opravil.
15. člen
(ocena pisnega dela)
Uspeh kandidata pri pisnem delu preizkusa oceni komisija na obrazložen predlog člana komisije, ki je predlagal
in pregledal pisno nalogo.
16. člen
(ustni del preizkusa)
(1) Ustni del preizkusa opravlja kandidat praviloma naslednji dan po pisnem delu preizkusa.
(2) Ustni del preizkusa obsega odgovarjanje kandidata
na vprašanja, ki so povezana z vsebino programa iz 3. člena
tega pravilnika.
(3) Vprašanja, ki jih postavijo izpraševalci kandidatu pri
ustnem delu preizkusa, morajo biti taka, da je mogoče iz
odgovorov nanje oceniti kandidatovo znanje s področja.
17. člen
(potek ustnega dela preizkusa)
(1) Predsednik komisije za preizkus pred začetkom
opravljanja preizkusa ugotovi prisotnost članov komisije in
zapisnikarja.
(2) Predsednik in člana komisije za preizkus se dogovorijo o vrstnem redu izpraševanja glede na področja, za
katera so imenovani.
(3) Predsednik komisije za preizkus prične preizkus
tako, da ugotovi istovetnost kandidata in pojasni potek preizkusa.
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18. člen
(trajanje preizkusa)
Pisni del preizkusa traja največ dve pedagoški uri, ustni
pa največ 45 minut.
19. člen
(ocena uspeha kandidata)
Uspeh kandidata oceni komisija za preizkus z oceno
“uspešno” ali “neuspešno”.
20. člen
(zapisnik)
(1) O poteku preizkusa se za vsakega kandidata vodi
zapisnik. Iz zapisnika morajo biti razvidne ocene posameznega člana komisije in skupna ocena za kandidata. Pisna
naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik,
člani komisije in zapisnikar.
(2) Zapisnikarja, ki vodi zapisnik o poteku preizkusa
imenuje izvajalec iz 8. člena tega pravilnika. Zapisnikar mora imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe.
(3) Vsebina obrazca zapisnika iz prvega odstavka tega
člena je vsebovana v prilogi št. 2, ki je sestavni del tega
pravilnika.
21. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno komisije za preizkus, lahko takoj po razglasitvi ocene poda ugovor ustno na
zapisnik.
(2) V primeru ugovora kandidat ponovno opravlja preizkus najkasneje v štirinajstih dneh pred komisijo za preizkus.
Kandidat opravlja ponoven preizkus pred drugo komisijo.
(3) Kandidat iz prvega odstavka tega člena opravlja
ponoven preizkus v celoti.
22. člen
(potrdilo o preizkusu)
(1) Kandidatu, ki je preizkus opravil, se izda potrdilo o
preizkusu. Potrdilo podpiše predsednik komisije.
(2) Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v osmih dneh
od dneva, ko je preizkus opravil.
(3) Vsebina obrazca potrdila iz prvega odstavka tega
člena je vsebovana v prilogi št. 3, ki je sestavni del tega
pravilnika.
23. člen
(podatki o opravljenem preizkusu usposobljenosti)
Za vsakega kandidata se v evidenci nadzornikov iz
petega odstavka 23. člena zakona vodijo podatki o opravljenem preizkusu usposobljenosti, in sicer:
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– prijava k preizkusu,
– dokazila in potrdila iz tretjega odstavka 5. člena tega
pravilnika,
– obvestilo o dnevu opravljanja preizkusa,
– zapisnik o poteku preizkusa,
– potrdilo o opravljenem preizkusu.
24. člen
(prehodni preizkus)
(1) Osebe iz drugega odstavka 37. člena zakona opravljajo prehodni preizkus v omejenem obsegu.
(2) Prehodni preizkus iz prejšnjega odstavka obsega
poznavanje vsebine 6. do 14. alinee drugega odstavka
3. člena tega pravilnika. Iz 1. točke tretjega odstavka istega
člena se prehodni preizkus omeji na vsebine iz prve, druge,
tretje, četrte, pete, desete, enajste in dvanajste alinee. Prehodni preizkus usposobljenosti v smučanju se predpiše v
posebnem programu iz 3. točke tretjega odstavka 3. člena
tega pravilnika.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
(izbira organizacije za izvajanje preizkusa)
Minister, pristojen za notranje zadeve v soglasju z ministrom, pristojnim za promet v roku 30 dni po uveljavitvi
tega pravilnika izbere organizacijo za izvajanje preizkusa po
tem pravilniku.
26. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. decembra 2003.
Št. 1423-01-016-144/2003/1
Ljubljana, dne 20. maja 2003.
EVA 2003-1711-0030
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
Soglašam!
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.
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Priloga št. 1
__________________________________________
(upravljalec smučišča)

PRIJAVNICA
ZA OPRAVLJANJE PREIZKUSA USPOSOBLJENOSTI
ZA NADZORNIKA SMUČIŠČA

Ime in priimek: _______________________________________________________
Kraj in datum rojstva: ___________________________________________________
Stalno bivališče: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
(kraj, ulica, hišna številka)

Izobrazba*:
a) stopnja: _______________________ b) smer: _____________________________
Nekaznovanost**:
a) potrdilo Ministrstva za pravosodje:__________________________ (številka in datum)
potrdilo Okrožnega sodišča: _______________________________ (številka in datum)
b) zaposlen pri upravljalcu smučišča: _______________________________________
Splošna zdravstvena sposobnost:
a) zdravniško spričevalo: ___________________________________(številka in datum)

____________________________

___________________________

(podpis odgovorne osebe)***

(podpis kandidata(ke)

Kraj in datum: ___________________________
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Priloga št. 1

NAVODILO
ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVNICE
*

Priložiti je potrebno overjeno fotokopijo diplome, na podlagi katere se lahko
nedvomno ugotovi stopnjo in smer izobrazbe

**

Priložiti je potrebno dve potrdili o poprejšnji nekaznovanosti
(potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in potrdilo o
nekaznovanosti krajevno pristojnega Okrožnega sodišča)

***

Prijavnico mora podpisati odgovorna oseba pri upravljalcu smučišča iz
prvega odstavka 22. člena Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št.
110/2002) oziroma posameznik sam, če nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi z
upravljalcem smučišča.

ČE JE PRIJAVA NEPOPOLNA ALI NISO PRILOŽENA ZAHTEVANA DOKAZILA,
ODGOVORNA OSEBA POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE IZ 23. ČLENA ZAKONA O
VARNOSTI NA SMUČIŠČIH, KI SPREJME PRIJAVO, NA TO OPOZORI
KANDIDATA(KO).
ČE KANDIDAT(KA) V PREDPISANEM ROKU 7 DNI PO POZIVU PRIJAVE NE
DOPOLNI ALI NE PREDLOŽI ZAHTEVANIH DOKAZIL, SE PRIJAVA NE UPOŠTEVA.

IZPOLNI ODGOVORNA OSEBA POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE IZ 23. ČLENA
ZAKONA O VARNOSTI NA SMUČIŠČIH

1.

Vloga je popolna:

Datum: _______________

2.

DA

NE

(ustrezno obkroži)

Vlogo sprejel: _________________

Vlogo mora kandidat/ka dopolniti do _________________

Datum dopolnitve vloge:

Dopolnjeno vlogo sprejel:

___________________

______________________
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Priloga št. 2

ZAPISNIK
O OPRAVLJANJU PREIZKUSA USPOSOBLJENOSTI
NADZORNIKA SMUČIŠČA PRED IZPITNO KOMISIJO

Kandidat/ka __________________________________________________________,
rojen/a ______________________________________________________________,
po poklicu ___________________________________________________________,
je dne__________ pristopil/a k opravljanju ustnega dela preizkusa usposobljenosti.
Prijavi je kandidat/ka priložil/a naslednjo dokumentacijo:
a) prijavnico,
b) fotokopijo diplome o izobrazbi,
c) potrdila o nekaznovanosti,
č) fotokopijo osebne izkaznice ali druge javne listine, iz katere je razvidna starost kandidata,
d) potrdilo o splošnem zdravniškem pregledu,
e) diplomo o usposobljenosti učitelj II. (SZS-ZUTS).

I.

POTEK PISNEGA DELA PREIZKUSA USPOSOBLJENOSTI

A)

Kandidat je dne ________________ odgovarjal na pisno nalogo z naslovom
_______________________________________________________________

B)

Ocena predsednika in članov izpitne komisije v zvezi s pisno nalogo:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Priloga št. 2

II.
A)

POTEK USTNEGA DELA PREIZKUSA USPOSOBLJENOSTI
Kandidat je odgovarjal na naslednja vprašanja:
1. ____________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________

B)

Pripombe in opozorila predsednika in članov komisije:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

C)

Ukrepi komisije: _________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

D)

Komisija je ocenila odgovore in odločila, da je kandidat/ka:
a) uspešno opravil/a preizkus usposobljenosti
b) neuspešno opravil/a preizkus usposobljenosti

IZPITNA KOMISIJA:
Zapisnikar: _______________________

Predsednik: __________________________
Član: _______________________________
Član: _______________________________
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Priloga št. 3

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2, 1501 LJUBLJANA
Telefon: 01/ 472 51 11, 432 51 25

POTRDILO
Na osnovi 22. člena Pravilnika o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti
nadzornikov smučišč (Uradni list RS, št. 69/03) potrjujemo, da je kandidat(ka):

_____________________________________________________________________
(ime in priimek)

_____________________________________________________________________
(datum in kraj rojstva)

_____________________________________________________________________
(stopnja in smer izobrazbe)

pred komisijo dne _________________ opravil(a)
PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI ZA NADZORNIKA
SMUČIŠČA

Ev. številka potrdila:
Datum izdaje potrdila:

MP

Predsednik komisije:
__________________________
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Pravilnik o postopku podelitve evropskega
tehničnega soglasja gradbenemu proizvodu

Na podlagi četrtega odstavka 18. člena zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 –
ZGO-1) izdaja ministrica za gospodarstvo

PRAVILNIK
o postopku podelitve evropskega tehničnega
soglasja gradbenemu proizvodu*
1. člen
Ta pravilnik določa postopke podelitve, podaljšanja,
spremembe in razveljavitve evropskega tehničnega soglasja
gradbenemu proizvodu (v nadaljnjem besedilu: ETA).
2. člen
Postopki podelitve, podaljšanja, spremembe in razveljavitve ETA se izvedejo po postopku določenem v prilogi 1,
ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
ETA se podeli v obliki določeni v prilogi 2, ki je sestavni
del tega pravilnika.
4. člen
Določbe tega pravilnika se začnejo uporabljati z dnem
uveljavitve Protokola k evropskemu sporazumu o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na drugi strani o
ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov
(PECA) za gradbene proizvode.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in preneha veljati z dnem
pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 017-52/2003-1
Ljubljana, dne 20. junija 2003.
EVA 2003-2111-0022
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

* Ta pravilnik povzema vsebino odločbe Komisije 94/23/ES
o enotnem postopku za podelitev evropskega tehničnega soglasja
in odločbe Komisije 97/571/ES o splošni obliki evropskega tehničnega soglasja za gradbene proizvode.

Stran

10670 / Št. 69 / 16. 7. 2003

Uradni list Republike Slovenije
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ENOTNI POSTOPEK ZA ZAHTEVO, PRIPRAVO IN PODELITEV EVROPSKEGA TEHNIČNEGA
SOGLASJA
0.

Uvod

0.1.

Pri vložitvi zahteve, pripravi in podelitvi ETA je treba upoštevati postopke, ki so določeni s to
prilogo.

0.2.

Evropska organizacija za tehnična soglasja (v nadaljnjem besedilu: EOTA) je organizacija,
ustanovljena v skladu z določbami direktive o gradbenih proizvodih 89/106/EGS z dne 21.
decembra 1988 (v nadaljnjem besedilu: direktiva), ki združuje organe, ki jih imenujejo države
članice Evropske unije za podelitev ETA, kot je to določeno v njenem področju delovanja.

1.

Splošna pravila

1.1.

Sekretariat EOTA vodi seznam podeljenih ETA. Ta seznam objavi najmanj enkrat na leto.

1.2.

Tehnični odbor EOTA je odgovoren za ustanavljanje odborov, ki so potrebni za ureditev in
uskladitev podeljevanja ETA.

1.3.

Organi za tehnična soglasja s sedežem v Republiki Sloveniji objavijo ETA, ki so jih podelili, v
slovenskem jeziku.

1.4.

Težave, ki se pojavijo v zvezi z direktivo in ki jih ne more rešiti izvršna komisija EOTA, se
posredujejo v rešitev Komisiji.

2.

Pravila v zvezi z vložitvijo zahteve za podelitev ETA

2.1.

Zahtevo za ETA lahko vloži proizvajalec ali zastopnik s sedežem v Evropski uniji ali v
Republiki Sloveniji, v nadaljnjem besedilu: "vložnik". Zastopnika mora proizvajalec posebej
pooblastiti, da deluje v njegovem imenu.

2.2.

Zahteva se lahko vloži pri katerem koli od organov EOTA, vendar pa se zahteva za isti
gradbeni proizvod ne sme vložiti pri več kot enem organu.

2.3.

Vložnik s svojo zahtevo v skladu s tem predpisom pooblasti organ za tehnična soglasja, pri
katerem je vložil zahtevo, da obvesti Komisijo, druge organe EOTA in sekretariat EOTA o
vsebini zahteve.

2.4.

Preden vložnik vloži svojo zahtevo, prejme na svojo zahtevo in potem, ko zagotovi podatke, ki
jih potrebuje organ za tehnična soglasja, informacije v zvezi s:
-

postopkom pridobitve soglasja,
ocenjenim časovnim okvirom, ki ga organ za tehnična soglasja potrebuje, da opravi
postopek soglasja za določen proizvod,
oceno stroškov obravnave v postopku soglasja in načini plačevanja.

Če zadevno področje še ni odobreno kot primerno za ETA ali če se proizvod znatno razlikuje
od harmoniziranih standardov ali priznanih nacionalnih standardov, se zgoraj navedene
informacije vložniku posredujejo le, če je izdana odločba o možnosti podelitve ETA v skladu s
postopkom, opisanim pod točko 3.2.
Vložnik je o odločbi obveščen.
2.5.

Zahteva mora biti v standardni obliki (obrazec je dodatek 1 te priloge) v slovenskem jeziku,
razen če, organ za tehnična soglasja ne določi drugače.
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2.6.

Zahtevi je treba priložiti opis gradbenega proizvoda, specifikacije, risbe in poročila o preskusih,
ki podrobno opisujejo predmet vloge in njegovo nameravano uporabo.

2.7.

V zahtevi mora vložnik navesti vse kraje proizvodnje. Zagotoviti mora, da lahko organ za
tehnična soglasja ali njegov predstavnik obišče te kraje med delovnim časom za namene
podelitve ETA.

2.8.

Organ za tehnična soglasja mora v dveh mesecih potrditi prejem zahteve in izjaviti, da bo
začel postopek (obrazec je dodatek 2 te priloge).
Če zahteva ni sprejeta, mora organ za tehnična soglasja navesti razloge. Vložnik lahko nato
vloži zahtevo pri drugem organu za tehnična soglasja.

2.9.

Organ za tehnična soglasja mora obvestiti vložnika, katere dokumente, rezultate preskusov,
izračune itd. mora predložiti, da bi ta organ lahko ocenil ustreznost proizvoda za predvideno
uporabo.
Vložnik mora organu za tehnična soglasja zagotoviti potrebno dokumentacijo in mu pomagati
pri ocenjevanju.

2.10.

Organi EOTA morajo sprejeti potrebne ukrepe, da zagotovijo zaupnost vseh pomembnih
podatkov, s katerimi se seznanijo med opravljanjem svojih dejavnosti.

2.11.

Vložnik mora na zakonsko zavezujoč način izjaviti, da bo plačal vse stroške, ki nastanejo v
postopku podelitve soglasja in priprave dodatne dokumentacije v skladu z nacionalnimi
predpisi.

2.12.

Če vložnik ne izpolni svojih obveznosti, kot so določene v tem dokumentu, lahko organ za
tehnična soglasja po izteku primernega obdobja zavrne zahtevo.

3.

Pravila v zvezi s podelitvijo ETA

3.0.

ETA zadeva le vidike proizvoda, ki so povezani z bistvenimi zahtevami, kot je določeno
v 4. členu zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in št. 110/02 – ZGO-1)
(v nadaljnjem besedilu: zakon). Označevanje z oznako CE je povezano le s temi vidiki.
Če se upoštevajo tudi drugi vidiki, se mora ustrezno ocenjevanje jasno razločevati od
ocenjevanja, povezanega z bistvenimi zahtevami, po dogovoru med člani EOTA. Takšno
ocenjevanje je prostovoljno.

3.1.

Podelitev ETA na podlagi smernic ETA (v skladu s prvim do tretjim odstavkom 14. člena
zakona)

3.1.1.

Vsebina in oblika ETA morata ustrezati ustreznim smernicam za ETA.

3.1.2.

Organ za tehnična soglasja, ki podeli ETA, mora to poslati:
- vsem drugim organom EOTA,
- generalnemu sekretariatu, ki pošlje en izvod Komisiji.

3.1.3.

Osnutek ETA se med prehodnim obdobjem, ki ga za vsako smernico za ETA posebej določi
EOTA, skupaj s spremno dokumentacijo (rezultati preskusov) posreduje v predhodno
svetovanje ustreznim organom EOTA in generalnemu sekretariatu, ki naj bi svoje pripombe
podali v dveh mesecih, z namenom, da zagotovi primerljivost ETA, ki jih podelijo organi za
tehnična soglasja.
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3.1.4.

Če Komisija ugotovi pomanjkljivosti v določenem ETA zaradi pomanjkljivosti v smernici za
ETA ali na predlog stalnega odbora, organi za tehnična soglasja ne smejo več podeliti ETA na
podlagi te smernice za ETA.

3.2.

Podelitev ETA brez smernic za ETA (v skladu s četrtim odstavkom 14. člena zakona)

3.2.1.

Vsebina in oblika ETA morata ustrezati "splošni obliki", ki je določena v prilogi 2 tega
pravilnika.

3.2.2.

Organ za tehnična soglasja, ki prejme zahtevo v skladu s točko 2.4 ali vlogo za ETA, ki je prvič
postavljena za proizvod zadevne družine, se mora predhodno posvetovati s tehničnim
odborom, da bi ta lahko podal svoje soglasje k podelitvi ETA za ta proizvod in k načelu
predlaganega postopka potrjevanja skladnosti.
Če tehnični odbor doseže soglasje o uporabah v skladu s prvo alineo 13. člena zakona, se s
soglasjem predsednika EOTA pošljejo Komisiji ustrezne informacije z namenom pridobitve
pooblastila za podeljevanje ETA. Če se v tehničnem odboru ne more doseči soglasje, se
zadeva pošlje izvršni komisiji, ki odloči, ali se jo preda Komisiji.
Pri zahtevah za ETA v skladu z drugo alineo 13. člena zakona, Komisija potrdi na podlagi
ocene EOTA in ustreznih informacij, ali se proizvod iz družine, ki je skladen s harmoniziranimi
standardi ali priznanimi nacionalnimi standardi, od njih znatno razlikuje ter ali se lahko podeli
ETA.

3.2.3.

Če je doseženo soglasje v skladu s točko 3.2.2, se mora organ za tehnična soglasja, na
katerega je zahteva naslovljena, predhodno posvetovati z drugimi ustreznimi organi EOTA in
jim predstaviti način, kako namerava obravnavati vlogo vključno s predvidenim načrtom
preskusov, predstavitvijo zahtevanega sistema in načinom potrjevanja skladnosti.
Ta organ za tehnična soglasja mora upoštevati pripombe, ki jih podajo drugi organi EOTA.

3.2.4.

Kadar se zahteva za ETA nanaša na proizvod iz družine, za katerega je že urejen postopek,
določen v točki 3.2.3, mora ETA temeljiti na tem postopku.

3.2.5.

Preden organ za tehnična soglasja podeli ETA, mora poslati osnutek ETA z utemeljitvami, ki
jih poda vložnik, ustreznim organom EOTA in generalnemu sekretariatu, ki naj bi podali svoje
pripombe v dveh mesecih.
Organ za tehnična soglasja podeli ETA, potem ko vsi ustrezni organi EOTA dajo svoje pisno
soglasje v skladu z obliko, ki je določena v prilogi 2 tega pravilnika.
ETA se razpošilja v skladu s točko 3.1.2.
Če se kakšne pripombe ne morejo rešiti, se vprašanje postavi na dnevni red tehničnega
odbora.
Če se doseže soglasje na tehničnem odboru, organ za tehnična soglasja podeli ETA.
Če se soglasje ne more doseči, se zadeva postavi na dnevni red izvršne komisije, ki odloča o
vseh nadaljnjih postopkih.
Če izvršna komisija ne more doseči soglasja, se zadeva prek Komisije posreduje stalnemu
odboru za gradbeništvo.
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4.

Razveljavitev ETA

4.1.

Organ za tehnična soglasja razveljavi ETA, če prejme obvestilo Komisije o potrebni
razveljavitvi.

4.2.

Organ za tehnična soglasja mora obvestiti druge organe EOTA in generalni sekretariat o
razveljavitvi. Generalni sekretariat obvesti Komisijo.

5.

Sprememba ETA

5.1.

Za spremembo ETA smiselno velja postopek za novo vlogo. Zahteva mora biti naslovljena na
organ za tehnična soglasja, ki je podelil soglasje, ki je predmet spremembe.

5.2.

Določbe pod točkama 3.1 in 3.2 se morajo smiselno uporabljati. Postopek podelitve soglasja
se nanaša le na točke, ki so neposredno povezane s spremembo.

5.3.

Podeli se novo evropsko tehnično soglasje, s katerim se zamenja prejšnje ETA.

6.

Podaljšanje veljavnosti

6.1.

V skladu s prvim odstavkom 18. člena zakona se lahko obdobje veljavnosti ETA podaljša še
za eno obdobje (običajno) petih let, če Komisija ni obvestila zadevnih organov za tehnična
soglasja in/ali EOTA o spremembi pogojev, na podlagi katerih je bilo podeljeno prvotno ETA.
Vloge v pisni obliki mora prejeti organ za tehnična soglasja najkasneje šest mesecev pred
datumom prenehanja veljavnosti.
Za postopek iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe, navedene pod točkama
3.1 in 3.2.

6.2.

Zahtevi za podaljšanje veljavnosti je treba priložiti ustrezno tehnično dokumentacijo, ki jo
določajo smernice za ETA za podaljšanje veljavnosti ETA. Če takih smernic za ETA ni, organ
za tehnična soglasja po posvetu z organi EOTA obvesti vložnika, kakšno tehnično
dokumentacijo mora predložiti.

6.3.

Za taka podaljšanja veljavnosti, ki morajo biti popolna tako kot prvotna ocena, je odgovoren
organ, ki jih je podelil.
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ZAHTEVA ZA PODELITEV EVROPSKEGA TEHNIČNEGA SOGLASJA
1.

Zahteva je vložena pri:
(Ime priglašenega organa za tehnična soglasja; v Republiki Sloveniji imetnik dovoljenja, izdanega
skladno z drugim odstavkom 16. člena zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in št.
110/02 – ZGO-1), v nadaljnjem besedilu: zakon.)

2.

Vložnik:
(Proizvajalec ali njegov zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji ali Evropski uniji. V primeru
zastopnika mora biti vlogi priloženo pooblastilo proizvajalca.)

3.

Tip gradbenega proizvoda:

4.

Komercialno ime proizvoda, kot bo navedeno v soglasju:

5.

Opredelitev gradbenega proizvoda in njegove nameravane uporabe:
(Vlogi se priloži dodatna dokumentacija, kot je določeno s 17. členom zakona)

6.

Proizvodni obrat(i), kjer se gradbeni proizvod proizvaja:

7.

Izjava vložnika:
Izjavljam,1
❑

da pri nobenem drugem organu za evropska tehnična soglasja nisem zaprosil za podelitev
evropskega tehničnega soglasja za gradbeni proizvod iz 3. in 4. točke,

❑

da sem zaprosil za evropsko tehnično soglasje za gradbeni proizvod iz 3. in 4. točke pri

..................................................................................................................................................................
(ime organa za evropska tehnična soglasja)
in da je bila zahteva zavrnjena.
Strinjam se,
−

da se drugi organi za evropska tehnična soglasja in Komisija obvestijo o zahtevi

−

da bom poravnal stroške postopka izdaje soglasja skladno z zakonom in pravilnikom,

−

da bom sodeloval v postopku, kot je zahtevano v pravilniku,

−

da bom pristojnemu organu ali njegovemu zastopniku omogočil, da z namenom podelitve
evropskega tehničnega soglasja obišče kraj(e) izdelave kadarkoli med delovnim časom.

......................................
(kraj in datum)

1

ustrezno označi

žig

.....................................
(podpis pooblaščene osebe)
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Dopolnilo 2 k Prilogi 1

(Ime in naslov organa za tehnična soglasja)

POTRDILO O PREJEMU ZAHTEVE ZA PODELITEV EVROPSKEGA
TEHNIČNEGA SOGLASJA
1.

Potrjujemo prejem zahteve, ki jo je vložil

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
dne

………………………………………………………………………………………………..
(datum vložitve zahteve)
in se nanaša na podelitev evropskega tehničnega soglasja za gradbeni proizvod

………………………………………………………………………………………………..
glede na točki 3 in 4 zahtevka za podelitev. Potrjujemo, da smo začeli z ustreznim postopkom.
2.

Postopek podelitve se vodi pod naslednjo številko:

………………………………………………………………………………………………..
3.

Postopek podelitve je v skladu z

- naslednjo zakonodajo

………………………………………………………………………………………………..
(Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1))
- enotnim postopkom za podelitev evropskega tehničnega soglasja, določenim v prilogi 1 tega pravilnika
- (predpisi, statuti, besedila pogodb, in podobno, organa za tehnična soglasja, kjer je to zahtevano)
4.

Stroški podelitve evropskega tehničnega soglasja se določijo v skladu z:

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
(ceniki, predpisi, ali katerikoli druge zahteve, ki veljajo za organ (navesti referenčno oznako))

……………………………
(kraj in datum)

………………………………..
(pooblaščeni podpisnik)
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Ime, naslov (in logotip) organa, ki podeljuje evropsko tehnično soglasje
(Imenovani in priglašeni organ za tehnična soglasja; v Republiki Sloveniji imetnik dovoljenja, ki ga je izdal
minister, pristojen za gospodarstvo skladno s prvim odstavkom 16. člena zakona o gradbenih proizvodih
(Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02 – ZGO-1), v nadaljnjem besedilu: zakon.)

ČLAN EOTA
(logo člana EOTA)

EUROPEAN ORGANIZATION FOR TECHNICAL APPROVALS
EVROPSKA ORGANIZACIJA ZA TEHNIČNA SOGLASJA
EVROPSKO TEHNIČNO SOGLASJE ETA - … (številka iz sistema številčenja EOTA)
Komercialno ime proizvoda:
Navedite komercialno(a) ime(na) proizvoda(ov) ali drugo(e) navedbo(e) proizvoda(ov), kot se v Evropski
uniji (in državah EEA) uporablja(jo) za dajanje na trg. Komercialno(a) ime(na) ali druga(e) navedba(e)
proizvoda(ov) ne sme(jo) zavajati glede obnašanja ali nameravane uporabe izdelka(ov).
Imetnik soglasja:
Navedite ime in naslov proizvajalca ali njegovega zastopnika ustanovljenega v Evropski uniji, ki mu je
bilo podeljeno evropsko tehnično soglasje.
Tip in namen uporabe gradbenega proizvoda:
Opredelite tip in nameravano uporabo proizvoda(ov), ki je (so) predmet evropskega tehničnega soglasja,
ter glavne ravni/razrede obnašanja, če je potrebno, najprej v slovenskem jeziku in nato v prevodu v
angleški jezik
Veljavnost tehničnega soglasja:

od:.............
do:............ (glej 18. člen zakona)

Proizvodni obrat(i):
Opredelite proizvodni(e) obrat(e). V primeru, da je proizvodnih obratov veliko število se napišejo v prilogi,
ki se na tem mestu navede.

To evropsko tehnično soglasje ima ……… strani (navedite skupno število strani – besedilo in morebitne
risbe) skupaj s ……… prilogami (če obstajajo, navedite število strani prilog – besedilo in risbe), ki so
sestavni del tega dokumenta.
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I. Pravna podlaga in splošni pogoji:
1.

To evropsko tehnično soglasje je podelil ....(ime organa za evropska tehnična soglasja)
skladno z:
− direktivo o gradbenih proizvodih (89/106/EGS, kot je dopolnjena z 93/68/EGS),
− Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in št. 110/02 – ZGO-1 ),
− Enotnim postopkom za podelitev evropskega tehničnega soglasja, določenim v prilogi 1
tega pravilnika
− Smernico…. navesti naslov in številko smernice za ETA, na osnovi katere je podeljeno,
razen če je podeljeno brez smernice.

2.

(Ime organa za tehnična soglasja) je pooblaščen, da preverja izpolnjevanje določb evropskega
tehničnega soglasja. Preverjanje se lahko izvede tudi v proizvodnem(ih) obratu(ih) (npr. o
izpolnjevanju domneve v evropskem tehničnem soglasju glede proizvodnje). Ne glede na to pa
je imetnik evropskega tehničnega soglasja odgovoren za skladnost proizvodov z evropskim
tehničnim soglasjem in za njihovo ustreznost za nameravano uporabo.

3.

To evropsko tehnično soglasje se ne sme prenašati2:
❑

na druge proizvajalce ali zastopnike proizvajalcev, razen tistih, ki so navedeni v evropskem
tehničnem soglasju,

❑

na druge proizvodne obrate, razen tistih, ki so navedeni v evropskem tehničnem soglasju.

4.

To evropsko tehnično soglasje lahko razveljavi ... (ime organa za tehnična soglasja, ki je izdal
soglasje).

5.

To evropsko tehnično soglasje se sme razmnoževati samo v celoti, kar velja tudi pri prenosu
preko elektronskih medijev. Le del soglasja je mogoče razmnožiti samo s pisnim soglasjem (ime
organa za tehnična soglasja). V tem primeru se delno razmnoževanje označi kot tako. Besedila
in risbe oglaševalskih prospektov ne smejo biti v nasprotju z evropskim tehničnim soglasjem in
ga ne smejo predstavljati napačno.

6.

Evropsko tehnično soglasje je podeljeno v slovenskem jeziku. Izdaja v slovenskem jeziku mora v
celoti ustrezati prevodu, ki se uporablja za kroženje v EOTA. Prevode v druge jezike je treba
označiti kot takšne.

II. Posebni pogoji za evropsko tehnično soglasje:
1.

Opredelitev proizvoda(ov) in nameravane uporabe
Navedite tehnični opis proizvoda(ov) in določite nameravano uporabo:
− na eni strani (ali manj) besedila ter osnovni risbi(ah) na eni strani kot prilogi 1, ki jo omenite v
besedilu, ali
− na dveh straneh besedila.
Opišite tipe in obliko proizvoda(ov), materiale, iz katerih je (so) narejen(i), sestavne dele (skupaj
z ustreznimi ravnmi obnašanja) in postopke vgradnje ter tip gradbenih objektov, pri gradnji
katerih predvidevate uporabo gradbenega(ih) proizvoda(ov), navedenega(ih) v evropskem
tehničnem soglasju.
Opredelite predvideno življenjsko dobo proizvoda(ov) za nameravano uporabo.

2

ustrezno označi
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Značilnosti proizvoda(ov) in metode preverjanja
Opredelite natančne in merljive značilnosti in parametre proizvoda(ov) ter, če je to primerno,
njegove (njihove) sestavine in sestavne dele, pri tem pa upoštevajte mandat Komisije za
smernice za evropska tehnična soglasja za določeno družino proizvodov ali ustrezne bistvene
zahteve in razlagalne dokumente (glej 14. člen zakona). Upoštevajte tudi morebitne druge
zahteve (npr. zahteve, ki imajo podlago v drugi veljavni zakonodaji). Če je gradbeni(e)
proizvod(e) treba določiti natančneje, opredelite njegove (njihove) posebne značilnosti in druge
vidike uporabnosti.
Če določeni proizvodni postopki oziroma lastnosti ali parametri gradbenega proizvoda, ki mu
je bilo podeljeno tehnično soglasje, predstavljajo proizvajalčevo poslovno skrivnost, podatki o
njih ne smejo biti navedeni v evropskem tehničnem soglasju. Organ za tehnična soglasja jih
mora imeti izključno v tehnični dokumentaciji, ki jo sme predložiti na vpogled samo organom,
vključenim v postopek potrjevanja skladnosti, za potrebe izvajanja nalog preskušanja, kontrole
in certificiranja.
Na kratko opišite postopke, s katerimi ste presodili trajnost gradbenega proizvoda ter njegove
značilnosti in obnašanje. Sklicujte se na smernice za evropska tehnična soglasja (glej 14. člen
zakona) in/ali harmonizirane, nacionalne priznane ali druge standarde (preskuševalne metode,
metode izračunavanja itd.) ter navedite ustrezne vrednosti in parametre, ki temeljijo na rezultatih,
če je to primerno in potrebno za uporabo proizvoda in projektiranje objekta ali dela objekta, v
katerem naj bi se proizvod uporabil. Na kratko opišite posebne metode preskušanja/ocenjevanja
in navedite ustrezne vrednosti in parametre, ki temeljijo na rezultatih, če je to primerno in
potrebno za uporabo gradbenega proizvoda in projektiranje gradbenega objekta ali dela objekta,
v katerem naj bi se proizvod uporabil. Če je potrebno in primerno, se sklicujte na prilogo(e)
evropskega tehničnega soglasja.

3.

Potrjevanje skladnosti in namestitev oznake CE

3.1

Sistem potrjevanja skladnosti
Navedite zahtevan sistem potrjevanja skladnosti (glej IV. poglavje zakona), kot je določen v
pravilniku o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Uradni list RS,
št. 54/01). Če evropsko tehnično soglasje obsega več proizvodov, se zahtevan sistem
potrjevanja skladnosti navede za vsakega od njih posebej.

3.2

Odgovornosti

3.2.1

Naloge proizvajalca

3.2.1.1 Kontrola proizvodnje
Določite metode in obseg stalne notranje kontrole proizvodnje, ki jo izvaja proizvajalec, skupaj z
vrsto in najmanjšo pogostnostjo preskusov. Če evropsko tehnično soglasje obsega več
proizvodov, je treba postopek izvesti za vsakega posebej.
3.2.1.2 Druge naloge proizvajalca (če je potrebno)
Določite druge naloge proizvajalca glede na zahtevan sistem potrjevanja skladnosti, npr.
začetno tipsko preskušanje. Če evropsko tehnično soglasje obsega več proizvodov, je treba
postopek izvesti za vsakega posebej.
3.2.2

Naloge organov, vključenih v zahtevan sistem potrjevanja skladnosti
Določite razne naloge organov, vključenih v zahtevan sistem potrjevanja skladnosti, skupaj z
vrsto in pogostnostjo preskušanja, kontrole in nadzora, kjer je to potrebno. Če evropsko tehnično
soglasje obsega več proizvodov, je treba postopek izvesti za vsakega posebej.
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Namestitev oznake CE
Oznaka CE mora biti nameščena na…. (sam proizvod – označiti na katerem mestu, če je
potrebno; ali na nanj pritrjeno etiketo; na njegovo embalažo; na spremne komercialne
dokumente). Oznako CE morajo spremljati še naslednji podatki:
V skladu s splošnimi zahtevami komisije za namestitev oznake CE, določite podatke, ki morajo
biti navedeni skupaj z oznako CE, npr.:
− Ime in identifikacijski znak proizvajalca in proizvodnega obrata
− številka organa vključenega v potrjevanje skladnosti
− naziv proizvoda (komercialno ime)
− številka evropskega tehničnega soglasja
− ustrezne značilnosti/obnašanje in ravni/razredi proizvoda (vsi proizvodi z enako oznako, ne
glede na proizvodni obrat morajo imeti ustrezne značilnosti in obnašanje
− leto proizvodnje in, če je potrebno, čas proizvodnje in serijsko številko

4.

Predpostavke, pod katerimi je bila ustreznost proizvoda(ov) za nameravano uporabo
ocenjena pozitivno

4.1

Proizvodnja
Navedite posebne postopke izdelave in sestavljanja v proizvodnem obratu ter zahtevajte vse
potrebno za usposabljanje osebja in tehnično opremljenost proizvodnega obrata (npr. za lepljene
in varjene konstrukcije), če je to pomembno za ustreznost gradbenega(ih) proizvoda(ov) za
nameravano uporabo, ko je (so) vgrajen(i) v gradbeni objekt, in če je to povezano z
izpolnjevanjem bistvenih zahtev.
Če določeni proizvodni postopki oziroma lastnosti ali parametri gradbenega proizvoda, ki mu
je bilo podeljeno evropsko tehnično soglasje, predstavljajo proizvajalčevo poslovno skrivnost,
podatki o njih ne smejo biti navedeni v evropskem tehničnem soglasju. Organ za tehnična
soglasja jih mora imeti izključno v tehnični dokumentaciji, ki jo sme predložiti na vpogled samo
organom, vključenim v postopek potrjevanja skladnosti, za potrebe izvajanja nalog
preskušanja, kontrole in certificiranja.

4.2

Vgradnja
Določite zahteve, ki se nanašajo na vgradnjo/sestavljanje proizvoda(ov) na lokaciji. Navedite
posebna navodila za izvajalce del, da zagotovite strokovno izvedbo del, če je to pomembno za
doseganje ustreznosti proizvoda(ov) za nameravano uporabo, ko je (so) vgrajen(i) v objekte.
Navedite tudi parametre (oblika, vrednosti itd.) in metode, če so potrebne za projektiranje objekta
ali dela objekta, v katerem naj bi se proizvod(i) uporabil(i). Če je primerno, se sklicujte na
standarde, smernice za evropska tehnična soglajaj ali prilogo(e) k evropskemu tehničnemu
soglasju. Navedite, da je proizvajalčeva dolžnost zagotoviti, da se informacije o teh zahtevah
predajo zainteresiranim strankam.

5.

Priporočila za proizvajalce

5.1

Priporočila za embaliranje, prevoz in skladiščenje
Določite posamezne zahteve, če so pomembne za doseganje ustreznosti gradbenega(ih)
proizvoda(ov) za nameravano uporabo, ko je (so) vgrajen(i) v objekt. Navedite, da je
proizvajalčeva dolžnost zagotoviti, da se informacije o teh zahtevah predajo zainteresiranim
strankam.
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Priporočila za uporabo, vzdrževanje, popravila
Določite zahteve, ki se nanašajo na »operativno stanje«, vzdrževanje, popravila in opozorila, če
je to pomembno za ohranjanje primernosti gradbenega(ih) proizvoda(ov) za nameravano
uporabo, ko je (so) vgrajen(i) v objekt. Navedite, da je proizvajalčeva dolžnost zagotoviti, da se
informacije o teh zahtevah predajo zainteresiranim strankam.

Priloga 1
Opis proizvoda(ov)
Risba(e), ki na splošno opisuje(jo) proizvod(e) na eni strani, če je to primerno (glej opombo o vsebini
II.1).

Priloge 2 do n
Nadaljnje priloge, če jih je treba dodati, npr.:
−

natančnejši opis gradbenega(ih) proizvoda(ov) in njegovih (njihovih) sestavnih delov,
podrobnosti o proizvodnji, ravnanju s proizvodom(i), njegovim (njihovim) prevozom, vgradnjo (če
je primerno, tudi risbe);

−

metode za ugotavljanje značilnosti gradbenega(ih) proizvoda(ov) (preskusne, računske ali druge
metode, če sklicevanje na smernice za evropsko tehnično soglasje ali standarde ni mogoče);

−

metode projektiranja delov gradbenih objektov, v katere se gradbeni proizvod(i) namerava(jo)
vgraditi, če je to pomembno za ustreznost proizvoda(ov) za nameravano uporabo, ko je (so)
vgrajen(i) v gradbene objekte, in če sklicevanje na smernice za evropsko tehnično soglasje ali
standarde ni mogoče;

−

navodila za vgradnjo/obdelavo, če je to pomembno za ustreznost gradbenega(ih) proizvoda(ov)
za nameravano uporabo, ko je (so) vgrajen(i) v gradbene objekte, in druge podrobnosti, če
sklicevanje smernice za evropsko tehnično soglasje ali standarde ni mogoče.
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3317.

Pravilnik o razdelitvi vinogradniškega območja v
Republiki Sloveniji, absolutnih vinogradniških
legah in o dovoljenih ter priporočenih sortah
vinske trte

Na podlagi 9. točke prvega odstavka 42. člena zakona
o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS,
št. 70/97 in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o razdelitvi vinogradniškega območja v Republiki
Sloveniji, absolutnih vinogradniških legah in o
dovoljenih ter priporočenih sortah vinske trte
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa razdelitev vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji na vinorodne dežele, vinorodne
okoliše, vinorodne podokoliše, vinorodne ožje okoliše, vinorodne kraje in vinorodne lege (v nadaljnjem besedilu:
vinorodne enote), absolutne vinogradniške lege ter dovoljene in priporočene sorte in podlage vinske trte za pridelavo
mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, ki se
smejo saditi v posameznih vinorodnih okoliših.
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noleptičnih lastnostih razlikuje od grozdja in vina, pridelanega v ostalih pridelovalnih območjih istega vinorodnega okoliša, ter so za to območje pridelovalci izrazili interes za uporabo naziva vinorodnega kraja ali vinorodne lege pri
označevanju vina.
4. člen
(1) Opisne in grafične meje vinorodnih enot določi
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), na podlagi strokovnih analiz podatkov o klimi,
tleh, matični kameninski osnovi, lastnostih vina, tradiciji pridelave grozdja in vina in drugih kriterijev. Pri določitvi meja
vinorodnih krajev in vinorodnih leg se upošteva tudi interes
pridelovalcev za uporabo naziva vinorodnega kraja ali vinorodne lege pri označevanju vina.
(2) Meje vinorodnih enot morajo biti geografsko zaokrožene in potekajo po mejah katastrskih občin oziroma
po v naravi določenih mejah (npr. potoki, reke, ceste, poti,
ipd.).
5. člen
(1) Opisne meje vinorodnih enot so navedene v prilogah 1, 2 in 3, ki so sestavni del tega pravilnika.
(2) Grafične meje vinorodnih enot določi in vodi ministrstvo v katastru vinogradov, ki ga vodi v skladu s predpisom, ki ureja register pridelovalcev grozdja in vina in kataster vinogradov (v nadaljnjem besedilu: kataster vinogradov).
III. ABSOLUTNE VINOGRADNIŠKE LEGE

II. VINORODNE ENOTE
2. člen
Vinogradniško območje v Republiki Sloveniji se glede
na ekološke pogoje, lastnosti vin in druge dejavnike (npr.
tradicijo, ipd.) deli na tri vinorodne dežele (Podravje, Posavje in Primorska), ki se naprej delijo na vinorodne okoliše.
Vinorodni okoliši se lahko delijo na vinorodne podokoliše,
vinorodne ožje okoliše, vinorodne kraje in vinorodne lege.
3. člen
(1) Vinorodna dežela je najširše geografsko območje
s podobnimi podnebnimi in talnimi razmerami, ki skupaj z
ostalimi dejavniki vplivajo na glavne organoleptične lastnosti
vina, pridelanega na območju vinorodne dežele.
(2) Vinorodni okoliš je geografsko območje, ki predstavlja osnovno enoto razdelitve vinogradniškega območja,
ima relativno izenačene podnebne, reliefne, talne in druge
dejavnike ter določen trsni izbor vinskih sort. Zaradi vpliva
teh dejavnikov imajo vina, pridelana v posameznem vinorodnem okolišu, podobne in za vinorodni okoliš značilne organoleptične lastnosti.
(3) Vinorodni podokoliš je geografsko opredeljeno
pridelovalno območje, po obsegu manjše od vinorodnega
okoliša, v katerem se zaradi ekoloških in agrobioloških razmer, kakovost in organoleptične lastnosti vin ločijo od ostalih vin, pridelanih v drugih delih tega okoliša.
(4) Vinorodni ožji okoliš je geografsko opredeljeno pridelovalno območje, po obsegu manjše od vinorodnega podokoliša, v katerem agroekološke razmere omogočajo posebno kakovost in organoleptične lastnosti vina
določenih sort vinske trte, ki se tradicionalno gojijo na
tem območju.
(5) Vinorodni kraj in vinorodna lega sta najmanjši
geografsko opredeljeni pridelovalni območji, s specifičnimi
podnebnimi, reliefnimi, talnimi, višinskimi in drugimi agrobiološkimi razmerami, ki pri določenih sortah vinske trte omogočajo pridelavo grozdja in vina, ki se po kakovosti in orga-

6. člen
(1) Vinska trta se lahko goji le znotraj posameznih
vinorodnih enot na absolutnih vinogradniških legah.
(2) Absolutna vinogradniška lega je tista, na kateri vinska trta glede na naravne pogoje zagotavlja količinsko in
kakovostno optimalne pridelke grozdja.
(3) Glede na razmere za rast in razvoj vinske trte se
absolutne vinogradniške lege razvrstijo v razrede absolutnih
vinogradniških leg. Osnova za razvrstitev v razrede absolutnih vinogradniških leg je metodika, ki jo na predlog strokovnih institucij potrdi minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), in ki kot kriterij za razvrstitev
upošteva nadmorsko višino, ekspozicijo, nagib, klimatološke značilnosti, pedološko zgradbo tal ter človeške in druge
dejavnike (npr. tradicijo, ipd.).
(4) Kriteriji iz prejšnjega odstavka se določijo za vsak
vinorodni okoliš posebej, če je potrebno pa tudi za ožjo
vinorodno enoto.
(5) Absolutne vinogradniške lege in njihova razvrstitev v
razrede absolutnih vinogradniških leg se vodijo v katastru
vinogradov na katastrsko parcelo natančno.
(6) Pripadnost posameznega vinograda k posameznemu razredu absolutne vinogradniške lege ugotovi in vodi ministrstvo v registru pridelovalcev grozdja in vina, ki ga vodi v
skladu s predpisom, ki ureja register pridelovalcev grozdja in
vina in kataster vinogradov. Če so katastrske parcele znotraj
vinograda v različnih razredih absolutnih vinogradniških leg,
se vinograd razvrsti v tisti razred absolutnih vinogradniških
leg, v katerem se nahaja večji del površine vinograda.
IV. SORTE IN PODLAGE VINSKE TRTE
7. člen
(1) V določenem vinorodnem okolišu in v vseh manjših
vinorodnih enotah znotraj tega vinorodnega okoliša se lahko
sadijo le tiste sorte vinske trte in podlag, ki jih določa ta
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pravilnik. Glede na agrobiološke in tehnološke lastnosti so
sorte vinske trte razvrščene v priporočene ali dovoljene
sorte.
(2) Za posamezen razred absolutnih vinogradniških leg
znotraj posameznega vinorodnega okoliša se lahko določi
dodatne pogoje za sajenje posameznih sort vinske trte.
Dodatni pogoji so lahko tehnološki ali pa predstavljajo zožitev seznama sort vinske trte, ki se smejo saditi znotraj posameznega razreda absolutnih vinogradniških leg v posameznem vinorodnem okolišu.
(3) V določenem vinorodnem okolišu se lahko z namenom preizkušanja sort v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, gojijo tudi sorte vinske trte in
podlag, ki niso predpisane za ta vinorodni okoliš. Vina vinskih sort, ki so vključene v postopek preizkušanja sort, se
ne smejo posebej polniti in označevati z imenom teh sort,
dokler postopek preizkušanja ni končan in niso uradno vpisane med priporočene in dovoljene sorte vinske trte za
posamezen okoliš.
8. člen
(1) Priporočene sorte so sorte vinske trte, ki v določeni vinorodni enoti zagotavljajo pridelavo deželnih in kakovostnih vin ter predstavljajo gospodarsko osnovo za razvoj
vinogradništva in vinarstva v določeni vinorodni enoti.
(2) Dovoljene sorte so sorte vinske trte, ki v določeni vinorodni enoti niso širše uveljavljene kot samostojne
sorte, vendar pa lahko v določenih agroekoloških razmerah izboljšajo ali dopolnijo kakovost vina s te vinorodne
enote. Kot dovoljene sorte se štejejo tudi stare lokalne
sorte, ki so sorte vinske trte, ki so nekoč že rasle v vinogradih v posamezni vinorodni enoti, se gojijo v zelo omejenem obsegu in na majhnih površinah ter so znane le kot
lokalna posebnost, s katero se popestri ponudba vina določene vinorodne enote.
9. člen
V posameznih vinorodnih okoliših vinorodne dežele Podravje se smejo saditi naslednje sorte vinske trte:
1. v mariborskem vinorodnem okolišu:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Renski rizling, Sauvignon, Beli pinot, Sivi pinot, Chardonnay, Rumeni muškat,
Traminec, Dišeči traminec;
b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Šipon, Muškat Ottonel, Ranina, Rizvanec, Kraljevina, Bela žlahtnina, Kerner,
Modri pinot, Modra frankinja, Žametovka, Rdeča žlahtnina,
Zweigelt;
2. v radgonsko-kapelskem vinorodnem okolišu:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Renski rizling, Beli
pinot, Sivi pinot, Chardonnay, Sauvignon, Traminec, Dišeči
traminec, Šipon, Ranina;
b) dovoljene sorte: Rizvanec, Zeleni silvanec, Muškat
Ottonel, Rumeni muškat, Modri pinot, Bela žlahtnina, Kerner, Modra frankinja, Rdeča žlahtnina, Zweigelt;
3. v ljutomersko-ormoškem vinorodnem okolišu:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Šipon, Beli pinot,
Chardonnay, Sauvignon, Renski rizling, Sivi pinot, Muškat
Ottonel, Rumeni muškat, Dišeči traminec, Traminec;
b) dovoljene sorte: Rizvanec, Zeleni silvanec, Ranina,
Bela žlahtnina, Kerner, Modra frankinja, Modri pinot, Rdeča
žlahtnina, Zweigelt;
4. v vinorodnem okolišu Haloze:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Renski rizling, Šipon, Sauvignon, Beli pinot, Chardonnay, Rumeni muškat,
Muškat Ottonel, Dišeči traminec, Traminec, Sivi pinot, Modri pinot;
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b) dovoljene sorte: Rizvanec, Zeleni silvanec, Ranina,
Kraljevina, Ranfol, Bela žlahtnina, Kerner, Rdeča žlahtnina,
Modra frankinja, Zweigelt;
5. v vinorodnem okolišu Srednje Slovenske gorice:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Beli pinot,
Chardonnay, Sauvignon, Šipon, Dišeči traminec;
b) dovoljene sorte: Rumeni muškat, Rizvanec, Zeleni
silvanec, Sivi pinot, Traminec, Renski rizling, Ranina, Ranfol, Kerner, Muškat Ottonel, Bela žlahtnina, Modra frankinja, Portugalka, Modri pinot, Rdeča žlahtnina, Zweigelt;
6. v prekmurskem vinorodnem okolišu:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Renski rizling, Šipon, Zeleni silvanec, Sauvignon, Sivi pinot, Beli pinot,
Chardonnay;
b) dovoljene sorte: Rizvanec, Ranina, Rumeni muškat,
Muškat Ottonel, Traminec, Dišeči traminec, Bela žlahtnina,
Kerner, Modri pinot, Modra frankinja, Rdeča žlahtnina,
Zweigelt.
7. v šmarsko-virštajnskem vinorodnem okolišu:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Sauvignon, Beli pinot, Chardonnay, Modra frankinja, Modri pinot;
b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Renski rizling, Traminec, Dišeči traminec, Ranina, Rizvanec, Rumeni muškat,
Muškat Ottonel, Sivi pinot, Šipon, Kraljevina, Kerner, Bela
žlahtnina, Žametovka, Portugalka, Rdeča žlahtnina, Gamay,
Zweigelt.
10. člen
V posameznih vinorodnih okoliših vinorodne dežele Posavje se smejo saditi naslednje sorte vinske trte:
1. v bizeljsko-sremiškem vinorodnem okolišu:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Beli pinot, Sivi pinot, Chardonnay, Sauvignon, Rumeni plavec, Modra frankinja, Žametovka;
b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Renski rizling, Dišeči traminec, Traminec, Šipon, Ranina, Ranfol, Rumeni
muškat, Rizvanec, Kraljevina, Bela žlahtnina, Kerner, Modri
pinot, Portugalka, Šentlovrenka, Gamay, Zweigelt, Rdeča
žlahtnina, Neuburger;
2. v vinorodnem okolišu Dolenjska:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Beli pinot, Sivi pinot, Chardonnay, Modra frankinja, Žametovka;
b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Renski rizling, Sauvignon, Rumeni muškat, Kraljevina, Ranina, Rumeni plavec, Kerner, Traminec, Dišeči traminec, Bela žlahtnina, Ranfol, Scheurebe, Modri pinot, Rdeča žlahtnina, Portugalka,
Šentlovrenka, Zweigelt, Gamay;
3. v vinorodnem okolišu Bela krajina:
a) priporočene sorte: Laški rizling, Beli pinot, Sauvignon, Sivi pinot, Chardonnay, Rumeni muškat, Modra frankinja, Žametovka;
b) dovoljene sorte: Zeleni silvanec, Renski rizling, Ranina, Kraljevina, Traminec, Dišeči traminec, Kerner, Bela
žlahtnina, Modri pinot, Gamay, Zweigelt, Portugalka, Šentlovrenka, Rdeča žlahtnina.
11. člen
V posameznih vinorodnih okoliših vinorodne dežele Primorska se smejo saditi naslednje sorte vinske trte:
1. v vinorodnem okolišu Goriška Brda:
a) priporočene sorte: Rebula, Furlanski tokaj, Beli pinot, Sauvignon, Malvazija, Sivi pinot, Chardonnay, Merlot,
Cabernet sauvignon;
b) dovoljene sorte: Rumeni muškat, Pikolit, Prosecco, Verduc, Refošk, Cabernet franc, Modri pinot, Barbera, Syrah, Gamay, Glera, Klarnica, Pergolin, Pokalca, Poljšakica;
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2. v vinorodnem okolišu Vipavska dolina:
a) priporočene sorte: Rebula, Malvazija, Laški rizling,
Sauvignon, Pinela, Zelen, Beli pinot, Sivi pinot, Chardonnay,
Merlot, Barbera, Cabernet sauvignon;
b) dovoljene sorte: Furlanski tokaj, Rumeni muškat,
Pikolit, Vitovska grganja, Prosecco, Modri pinot, Cabernet
franc, Refošk, Syrah, Glera, Klarnica, Pergolin, Poljšakica;
3. v vinorodnem okolišu Kras:
3.1. v vinorodnem podokolišu Kraška planota:
a) priporočene sorte: Malvazija, Refošk;
b) dovoljene sorte: Vitovska grganja, Chardonnay, Sauvignon, Sivi pinot, Beli pinot, Merlot, Cabernet sauvignon;
3.2. v vinorodnem podokolišu Vrhe:
a) priporočene sorte: Rebula, Malvazija, Laški rizling,
Sauvignon, Pinela, Zelen, Beli pinot, Sivi pinot, Chardonnay,
Merlot, Barbera, Cabernet sauvignon;
b) dovoljene sorte: Furlanski tokaj, Rumeni muškat,
Pikolit, Vitovska grganja, Prosecco, Modri pinot, Cabernet
franc, Refošk, Syrah, Glera, Klarnica, Pergolin, Poljšakica;
4. v koprskem vinorodnem okolišu:
a) priporočene sorte: Malvazija, Chardonnay, Refošk,
Merlot, Cabernet sauvignon;
b) dovoljene sorte: Rumeni muškat, Beli pinot, Sivi
pinot, Sauvignon, Maločrn, Cabernet franc, Modri pinot,
Syrah, Gamay, Cipro.
12. člen
V posameznih vinorodnih enotah se smejo uporabljati
naslednje podlage vinske trte:
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – Kober 5BB
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – 125 AA
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – SO4
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – Binova
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – V-M
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – VI-M
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – 8 BČ
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – 5C
– (Vitis berlandieri x Vitis riparia) – 420 A
– (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) – Paulsen 1103
– (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) – Richter 110
– (Vitis berlandieri x Vitis rupestris) – Ruggeri 140
– (Vitis riparia x Vitis rupestris) – 3309 Couderc
– (Vitis riparia x Vitis cinerea) – Boerner
– (Vitis rupestris) – Rupestris du Lot
– (Vitis riparia) – Riparia portalis
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– lege na nagibu 31-40% z ekspozicijo, ki je od severa
odklonjena za ±40o,
– lege na nagibu 41-50% z ekspozicijo, ki je od severa
odklonjena za ±60o in
– lege na nagibu nad 50% z ekspozicijo, ki je od severa odklonjena za ±70o;
c) vsa območja, ki ležijo na območju vinorodnih okolišev znotraj vinorodne dežele Primorska.
(2) Grozdje iz vinogradov, ki ne ležijo na absolutni
vinogradniški legi in vinogradov, zasajenih s sortami vinske
trte, ki niso med priporočenimi in dovoljenimi za posamezen vinorodni okoliš, se lahko prideluje še do izteka rodnosti teh vinogradov, vendar največ 15 let po uveljavitvi tega
pravilnika.
14. člen
Šesti odstavek 6. člena tega pravilnika se začne uporabljati z uveljavitvijo predpisa, ki določa razrede absolutnih
vinogradniških leg.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o rajonizaciji vinogradniškega območja SR Slovenije,
o sortah vinske trte, ki se smejo saditi in o območjih za
proizvodnjo kakovostnih vin (Uradni list SRS, št. 18/77,
13/80 in 48/87 ter Uradni list RS, št. 30/91-I, 70/97 –
ZVDP in 4/99).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-202/2002
Ljubljana, dne 20. junija 2003.
EVA 1998-2311-0201
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRILOGA 1: OPISNE MEJE VINORODNIH ENOT
ZNOTRAJ VINORODNE DEŽELE PODRAVJE
Vinorodna dežela Podravje obsega območje naslednjih vinorodnih okolišev z ožjimi vinorodnimi enotami:

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Do vzpostavitve katastra vinogradov se kot absolutne vinogradniške lege iz 6. člena tega pravilnika štejejo:
a) vsa območja znotraj vinorodne dežele Podravje, ki
ležijo na nadmorski višini med 220 in 600 m, pri čemer se
izločijo naslednja območja:
– lege na nagibu 21-30% z ekspozicijo, ki je od severa
odklonjena za ±20o,
– lege na nagibu 31-40% z ekspozicijo, ki je od severa
odklonjena za ±40o,
– lege na nagibu 41-50% z ekspozicijo, ki je od severa
odklonjena za ±60o in
– lege na nagibu nad 50% z ekspozicijo, ki je od severa odklonjena za ±70o;
b) vsa območja znotraj vinorodne dežele Posavje, ki
ležijo na nadmorski višini med 210 in 600 m, pri čemer se
izločijo naslednja območja:
– lege na nagibu 21-30% z ekspozicijo, ki je od severa
odklonjena za ±20o,

1. MARIBORSKI VINORODNI OKOLIŠ
Meja mariborskega vinorodnega okoliša poteka po
obronkih Pohorja od kraja Ruše do ceste Vitanje-Stranice
po plastnici 600 m nad kraji Ruše, Log, Zgornje Radvanje,
Razvanje, Pivola, Slivniško Pohorje, Loka pri Framu, Kalše,
Visole, Tinjska Gora, Oplotnica in Zreče, po cesti VitanjeStranice do naselja Lipa, po cesti preko naselja Gornja vas
do ceste Stranice-Frankolovo, po cesti Stranice-Frankolovo-Vojnik, se pod zaselkom Dedni Vrh obrne proti vzhodu
do Rovskega potoka, poteka po Rovskem potoku proti vzhodu do zahodne meje katastrske občine Sleme in po njej
proti jugu, po severnih mejah katastrskih občin Dramlje,
Pletovarje, Zagaj in Slatina, obkroži naselje Ostrožno pri
Ponikvi, poteka po južni meji katastrske občine Lipoglav, po
južni in vzhodni meji katastrske občine Zbelovska gora, po
železniški progi Celje-Pragersko do naselja Videž, po cesti
do kraja Slovenska Bistrica, po cesti Slovenska BistricaMaribor do mesta Maribor, po reki Dravi proti vzhodu do
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zahodne meje katastrske občine Vurberg in po njej do hriba
Grmada, po vzhodnih mejah katastrskih občin Ciglence in
Spodnja Korena, po cesti Spodnja Korena-Dolge NjiveSpodnja Voličina-Lormanje do ceste Maribor-Lenart in po
njej do kraja Lenart, po cesti Lenart-Trate do južne meje
katastrske občine Trate, po vzhodni meji katastrske občine
Trate do državne meje z Avstrijo, po državni meji proti zahodu do vzhodne meje katastrske občine Veliki Boč, po vzhodnih mejah katastrskih občin Veliki Boč in Zgornji Slemen
do hriba Žavcarjev vrh, po cesti do zaselka Lešnik, po poti
na zaselke Urbas, Kozel, Šumanc in Grace, obkroži kraj
Selnica ob Dravi in se na reki Dravi priključi na zahodno
mejo katastrske občine Ruše in poteka po njej do plastnice
600m.

zahodni meji vinorodnega podokoliša Obronki Pohorja proti
jugu, po južnih mejah katastrskih občin Loka pri Framu in
Morje ter po vzhodni meji vinorodnega podokoliša Obronki
Pohorja proti severu.

1.1. Vinorodni podokoliš Obronki Pohorja
Vinorodni podokoliš Obronki Pohorja obsega območje
mariborskega vinorodnega okoliša, ki leži južno od reke
Drave.

1.1.2.2. Vinorodna lega Fram
Meja vinorodne lege Fram poteka po Rančkem potoku
do vzhodne meje vinorodnega ožjega okoliša Fram-Morje,
po njej proti jugu do naselja Spodnji Bukovec, preko naselij
Spodnji Bukovec in Zgornji Bukovec, zaobjame naselje Kopivnik, poteka preko zaselka Černe, prečka Framski potok,
zaobjame naselje Ranče in poteka do Rančkega potoka.

1.1.1. Vinorodni ožji okoliš Hrastje-Pekre
Meja vinorodnega ožjega okoliša Hrastje-Pekre poteka
po cesti Slivniško Pohorje-Polana, po južni meji katastrske
občine Zgornje Hoče, po cesti v naselje Spodnje Hoče, po
zahodni meji vinorodnega podokoliša Obronki Pohorja proti
severu in po severni in južni meji vinorodnega podokoliša
Obronki Pohorja.
1.1.1.1. Vinorodna lega Limbuš
Meja vinorodne lege Limbuš poteka po cesti Limbuš–
Bistrica pri Rušah, po potoku Bistrica proti jugu do naselja
Log, preko naselja Prinčev Vrh in po potoku Blažovnica proti
severu do naselja Limbuš.
1.1.1.2. Vinorodna lega Meranovo
Meja vinorodne lege Meranovo poteka po južni meji
vinorodne lege Limbuš, po cesti Limbuš-Zgornji Marin, po
meji vinorodnega ožjega okoliša Hrastje-Pekre proti zahodu
in po vzhodni meji katastrske občine Spodnji Vrhov dol do
meje vinorodne lege Limbuš.
1.1.1.3. Vinorodna lega Pekre
Meja vinorodne lege Pekre poteka od naselja Limbuš
po vzhodni meji vinorodne lege Limbuš, preko zaselkov
Robič in Kordik in po cesti do naselij Pekre in Limbuš.
1.1.1.4. Vinorodna lega Pekrska gorca
Vinorodna lega Pekrska gorca obsega območje hriba
Pekrska gorca, ki ga obdaja panoramska krajevna pot.
1.1.1.5. Vinorodna lega Razvanje
Meja vinorodne lege Razvanje poteka od naselja Razvanje po cesti ob Razvanjskem potoku, obkroži kmetijo Klemen in poteka po Pomorskem potoku proti zahodu do naselja Razvanje.

1.1.2.1. Vinorodna lega Radizel
Meja vinorodne lege Radizel poteka po vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Fram-Morje, po Polanskem potoku proti zahodu, se pod naseljem Vrhe obrne in poteka
pod gozdno mejo ob Polanskem potoku proti vzhodu do
ceste Radizel-Rec in po njej do kmetije Rec, preko kmetije
Mlakar, zaobjame kmetijo Mikuž, se spusti do Rančkega
potoka in poteka po njem do meje vinorodnega ožjega okoliša Fram-Morje.

1.1.2.3. Vinorodna lega Morje
Meja vinorodne lege Morje poteka po južni meji vinorodne lege Fram, obkroži naselji Lepi Vrh in Loka pri Framu in
poteka po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Fram-Morje
do meje vinorodne lege Fram.
1.1.3. Bistriški vinorodni ožji okoliš
Meja bistriškega vinorodnega ožjega okoliša poteka po
južni meji vinorodnega ožjega okoliša Fram-Morje, po vzhodni meji vinorodnega podokoliša Obronki Pohorja proti jugu, po cesti Slovenska Bistrica-Oplotnica, po Gladomeškem potoku proti zahodu in po zahodni meji vinorodnega
podokoliša Obronki Pohorja proti severovzhodu.
1.1.3.1. Vinorodna lega Bukovec
Vinorodna lega Bukovec obsega območje katastrske
občine Bukovec.
1.1.3.2. Vinorodna lega Zgornja Polskava
Vinorodna lega Zgornja Polskava obsega območje katastrske občine Ogljenšak in območje katastrske občine
Zgornja Polskava, ki leži znotraj bistriškega vinorodnega
ožjega okoliša.
1.1.3.3. Vinorodna lega Gabrnik
Vinorodna lega Gabrnik obsega območje katastrske
občine Gabrnik.
1.1.3.4. Vinorodna lega Ritoznoj
Vinorodna lega Ritoznoj obsega območje katastrske
občine Ritoznoj in območje katastrske občine Šentovec, ki
leži severno od potoka Devina.

1.1.1.6. Vinorodna lega Zgornje Hoče
Meja vinorodne lege Zgornje Hoče poteka od naselja
Pohorski Dvor po cesti mimo zaselka Vinšeki, ob gozdni
meji nad naseljem Pivola, zaobjama cerkev Sv. Lenarta, se
preko zaselka Pušnik spusti ob Hočkem potoku do ceste
Hočko Pohorje-Polana, poteka po njej in po južni in vzhodni
meji katastrske občine Zgornje Hoče ter mimo zaselka Repnik do naselja Pohorski Dvor.

1.1.3.5. Vinorodna lega Kovača vas
Meja vinorodne lege Kovača vas poteka po cesti Slovenska Bistrica-Zgornja Bistrica, po severni meji katastrske
občine Zgornja Bistrica, po zahodni meji katastrske občine
Kovača vas, po meji bistriškega vinorodnega ožjega okoliša
proti severu in po severni in vzhodni meji katastrske občine
Kovača vas.

1.1.2. Vinorodni ožji okoliš Fram-Morje
Meja vinorodnega ožjega okoliša Fram-Morje poteka
po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Hrastje-Pekre, po

1.1.3.6. Vinorodna lega Visole
Vinorodna lega Visole obsega območje katastrske občine Visole in območje katastrske občine Tuhinjska gora, ki
leži vzhodno od ceste, ki pelje čez naselje Tinjska Gora.
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1.1.4. Konjiški vinorodni ožji okoliš
Meja konjiškega vinorodnega ožjega okoliša poteka po
južni meji bistriškega vinorodnega ožjega okoliša in po vzhodni, južni in zahodni meji vinorodnega podokoliša Obronki
Pohorja.
1.1.4.1. Vinorodna lega Vinarje
Meja vinorodne lege Vinarje poteka od naselja Tepanje
po potoku Oplotnica proti jugovzhodu do naselja Brezje pri
Ločah, po cesti Brezje pri Ločah-Preloge-Vrhole pri Slovenski Bistrici, po cesti do naselij Zgornja Ložnica in Straža pri
Oplotnici, po Čadramskem potoku proti jugovzhodu, se nad
cesto Vrhole-Tepanje obrne proti jugozahodu in poteka vzporedno s cesto do naselja Tepanje.
1.1.4.2. Vinorodna lega Brdo
Meja vinorodne lege Brdo poteka po cesti Slovenske
Konjice-Tepanje, po potoku Oplotnica proti severu, po potoku Gračnica in po cesti Oplotnica-Slovenske Konjice do
kraja Slovenke Konjice.
1.1.4.3. Vinorodna lega Škalce
Meja vinorodne lege Škalce poteka po cesti Slovenske
Konjice-Stranice, po cesti do naselja Radana vas, po cesti
preko naselja Gračič, po zahodni meji vinorodne lege Brdo
in po cesti Tepanje-Slovenske Konjice do kraja Slovenske
Konjice.
1.1.4.4. Vinorodna lega Oplotnica
Meja vinorodne lege Oplotnica poteka po cesti Oplotnica-Malahorna-Gračič, po poti pod Brinjevo goro in
Sv. Martinom do naselja Zlakova, po severni meji konjiškega vinorodnega ožjega okoliša proti vzhodu do naselja Zlogona vas in po cesti do naselij Čadram in Oplotnica.
1.1.4.5. Vinorodna lega Zreče
Meja vinorodne lege Zreče poteka po zahodni meji
vinorodne lege Oplotnica, severni meji vinorodne lege Škalce, po cesti Slovenske Konjice-Celje do naselja Stranice in
po severozahodni meji konjiškega vinorodnega ožjega okoliša do meje vinorodne lege Oplotnica.
1.1.4.6. Vinorodna lega Polene
Meja vinorodne lege Polene poteka od kraja Slovenske Konjice po cesti do Konjiškega gradu, po cesti proti
naselju Preloge pri Konjicah, po cesti skozi naselje Polene
do hriba Munčarjev vrh in ceste Celje-Slovenske Konjice ter
po njej do kraja Slovenske Konjice.
1.1.4.7. Vinorodna lega Črešnjice
Meja vinorodne lege Črešnjice poteka od naselja Beli
Potok pri Frankolovem proti jugovzhodu preko Jurjevega
vrha do naselja Črešnjice, po obronkih Konjiške gore nad
naseljem Borovlje in zaselkom Laznik do naselja Kamna
gora, proti jugozahodu do ceste Sojek-Zgornje Slemene in
po njej ter po jugozahodni meji konjiškega vinorodnega ožjega okoliša proti zahodu in severu do naselja Beli potok pri
Frankolovem.
1.1.4.8. Vinorodna lega Špitalič
Meja vinorodne lege Špitalič poteka od naselja Žiče po
cesti Žiče-Konjiška vas-Tolsti Vrh-Kamna Gora, po vzhodni
meji vinorodne lege Črešnjice proti jugu, po južni meji konjiškega vinorodnega ožjega okoliša proti vzhodu do ceste
Zgornji Zagaj-Suhadol in po njej, se pri zaselku Jeduk obrne
proti zahodu po poti do vzhodne meje katastrske občine
Tolsti vrh, poteka po njej proti severu do ceste Špitalič pri
Slovenskih Konjicah-Žiče in po njej do naselja Žiče.
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1.1.4.9. Vinorodna lega Klokočovnik
Meja vinorodne lege Klokočovnik poteka po cesti Loče
pri Poljčanah-Žiče, po vzhodni meji vinorodne lege Špitalič,
po južni meji konjiškega vinorodnega ožjega okoliša proti
vzhodu, po južni meji katastrske občine Lipoglav proti vzhodu do zaselja Prosenjak, proti severu do naselja Mali Lipoglav in po cesti Mali Lipoglav-Loče pri Poljčanah do naselja
Loče pri Poljčanah.
1.1.4.10. Vinorodna lega Žička gorca
Meja vinorodne lege Žička gorca poteka po cesti ŽičeLoče pri Poljčanah, po cesti do naselij Koble in Kolačno, se
obrne proti jugu do naselja Podob, po cesti Podob-Draža
vas-Spodnja Pristava, ob avtocesti Slovenska Bistrica-Arja
vas do ceste Slovenske Konjice-Žiče in po njej do naselja
Žiče.
1.1.4.11. Vinorodna lega Lipoglav
Meja vinorodne lege Lipoglav poteka po vzhodnih mejah vinorodnih leg Žička gorca in Klokočovnik, po južni meji
katastrske občine Lipoglav, po južni meji konjiškega vinorodnega ožjega okoliša, po zahodni meji katastrske občine
Zbelovska gora, po železniški progi Ponikva-Poljčane do
ceste Poljčane-Loče in po njej do naselja Zbelovo, po cesti
do naselij Jernej pri Ločah in Koble do meje vinorodne lege
Žička gorca.
1.1.4.12. Vinorodna lega Zbelovska gora
Meja vinorodne lege Zbelovska gora poteka po južni
meji vinorodne lege Lipoglav, po cesti Loče-Poljčane in po
južni meji konjiškega vinorodnega ožjega okoliša proti jugu
in zahodu do meje vinorodne lege Lipoglav.
1.1.4.13. Vinorodna lega Stanovsko
Meja vinorodne lege Stanovsko poteka po cesti Čadramska vas-Lušečka vas-Stanovsko-Spodnja Brežnica do
jugovzhodne meje konjiškega vinorodnega ožjega okoliša in
po njej proti jugu do Čadramske vasi.
1.2. Vinorodni podokoliš Kozjak in Gornje Slovenske gorice
Vinorodni podokoliš Kozjak in Gornje Slovenske gorice zajema območje mariborskega vinorodnega okoliša severno od reke Drave.
1.2.1. Vinorodni ožji okoliš Kozjak-Kamnica
Meja vinorodnega ožjega okoliša Kozjak-Kamnica poteka po cesti Maribor-Selnica ob Dravi do zahodne meje
vinorodnega podokoliša Kozjak in Gornje Slovenske gorice
in po njej proti severu do reke Pesnice, po reki Pesnici do
naselja Dolnja Počehova in po cesti Dolnja Počehova-Maribor.
1.2.1.1. Vinorodna lega Vršnik-Pesnica
Meja vinorodne lege Vršnik-Pesnica poteka od mejnega prehoda Jurij po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Kozjak-Kamnica proti jugu do južne meje katastrske občine Pesnica, po južnih mejah katastrskih občin Pesnica,
Vršnik in Zgornja Kungota do zaselka Gradišnik in po poti
ob vzhodni meji katastrske občine Zgornja Kungota proti
severu do severne meje vinorodnega ožjega okoliša KozjakKamnica in po njej proti zahodu do mejnega prehoda Jurij.
1.2.1.2. Vinorodna lega Križ-Gaj
Meja vinorodne lege Križ-Gaj poteka po zahodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Kozjak-Kamnica proti jugu do
kmetije Finster, po cesti mimo Vrablovega mlina, ob Bre-
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sterniškem potoku proti Sv. Križu do kmetije Korošec, prečka Verdovnikov vrh, poteka po cesti pod zaselkoma Večernik in Trbižar, po južni in vzhodni meji katastrske občine Gaj
nad Mariborom in po južni meji vinorodne lege Vršnik-Pesnica do meje vinorodnega ožjega okoliša Kozjak-Kamnica.
1.2.1.3. Vinorodna lega Kozjak
Meja vinorodne lege Kozjak poteka po vzhodnih mejah
vinorodnih leg Vršnik-Pesnica in Križ-Gaj, po južni meji katastrske občine Kozjak, po cesti Kamnica–Spodnja Kungota
in po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Kozjak-Kamnica proti severozahodu do meje vinorodne lege VršnikPesnica.
1.2.1.4. Vinorodna lega Urban
Meja vinorodne lege Urban poteka po cesti Spodnja
Kungota-Kamnica, po cesti proti vrhu Sv. Urban, do kmetije
Bobič, po slemenu mimo kmetije Krampl do južne meje
vinorodne lege Kozjak in po njej do ceste Spodnja KungotaKamnica.
1.2.1.5. Vinorodna lega Rošpoh
Meja vinorodne lege Rošpoh poteka po južni meji vinorodne lege Kozjak, vzhodni meji vinorodne lege Urban, po
potoku Rošpoh do ceste Kamnica–Vinarje in po njej do
kmetije Šeneker, po grebenu Marinovega in Žunkovega brega in po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša KozjakKamnica proti severu do meje vinorodne lege Kozjak.
1.2.1.6. Vinorodna lega Počehova
Meja vinorodne lege Počehova poteka po vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Kozjak-Kamnica proti severu,
po vzhodni meji vinorodne lege Rošpoh in po severni meji
katastrske občine Krčevina do meje vinorodnega ožjega
okoliša Kozjak-Kamnica.
1.2.1.7. Vinorodna lega Piramida
Meja vinorodne lege Piramida poteka po cesti MariborRibniško selo, se pri Treh ribnikih vzpne ob gozdni meji do
grebena po katerem se nadaljuje do kapelice na Piramidi in
se spusti ob gozdu do Tomšičevega drevoreda in do ceste
Maribor-Ribniško selo.
1.2.1.8. Vinorodna lega Mestni vrh
Meja vinorodne lege Mestni vrh poteka na jugu po meji
Mestnega parka, na zahodu po cesti Maribor-Za Kalvarijo in
preko grebena do ceste ob Treh ribnikih in po njej do Mestnega parka.
1.2.1.9. Vinorodna lega Kalvarija
Meja vinorodne lege Kalvarija poteka na jugu po sprehajalni poti, ki poteka iz Mestnega parka nad zgradbo Srednje kmetijske šole Maribor do Račjega dvora, se vzpne proti
severovzhodu do gozdne meje, poteka pod cerkvico na
Kalvariji do zahodne meje vinorodne lege Mestni vrh in po
njej proti jugu do sprehajalne poti Mestnega parka.
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1.2.1.12. Vinorodna lega Bresternica
Meja vinorodne lege Bresternica poteka po zahodni
meji vinorodne lege Kamnica proti severu, po Jamškovem
potoku proti zahodu, preko hriba Tojzlov vrh, po Bresterniškem potoku proti jugu do Šoberjevega dvora, pod gozdno
mejo preko zaselkov Vute in Hojnik do Habidovega potoka
in po njem proti jugu do južne meje vinorodnega ožjega
okoliša Kozjak-Kamnica in po njej do meje vinorodne lege
Kamnica.
1.2.1.13. Vinorodna lega Selnica ob Dravi
Meja vinorodne lege Selnica ob Dravi poteka po jugozahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Kozjak-Kamnica
proti vzhodu, po zahodni meji vinorodne lege Bresternica
proti severu, se nad kmetijo Sp. Žunko odcepi proti severozahodu, poteka nad kmetijo Žerjav in po plastnici 490 m do
meje vinorodnega ožjega okoliša Kozjak-Kamnica.
1.2.2. Vinorodni ožji okoliš Svečina-Jurij
Meja vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij poteka
od mejnega prehoda Jurij po meji vinorodnega podokoliša
Kozjak in Gornje Slovenske gorice do potoka Cirknica in po
njem, po cesti Šentilj-Maribor do kraja Pesnica pri Mariboru
in po reki Pesnici do mejnega prehoda Jurij.
1.2.2.1. Vinorodna lega Jurski vrh
Meja vinorodne lege Jurski vrh poteka na vzhodu po
Grušenskem potoku proti severu, po Jedlovniškem potoku
proti zahodu, po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša
Svečina-Jurij do mejnega prehoda Jurij in po cesti JurijZgornja Kungota do Grušenskega potoka.
1.2.2.2. Vinorodna lega Grušena
Meja vinorodne lege Grušena poteka po cesti Zgornja
Kungota-Jurij, po vzhodni meji vinorodne lege Jurski vrh in
po Jedlovniškem potoku proti jugovzhodu do ceste Zgornja
Kungota-Jurij.
1.2.2.3. Vinorodna lega Jedlovnik
Meja vinorodne lege Jedlovnik poteka od cerkve v
kraju Zgornja Kungota po cesti Zgornja Kungota-Jurij, po
vzhodni meji vinorodne lege Grušena, po cesti ŠpičnikSvečina, po cesti mimo kmetije Škriget, po severnih mejah
katastrskih občin Jedlovnik in Zgornja Kungota in po poti do
cerkve v kraju Zgornja Kungota.
1.2.2.4. Vinorodna lega Špičnik
Meja vinorodne lege Špičnik poteka po severnih mejah
vinorodnih leg Jurski vrh, Grušena in Jedlovnik, po severni
meji katastrske občine Špičnik proti zahodu do meje vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij in po njej proti jugu do
meje vinorodne lege Jurski vrh.

1.2.1.10. Vinorodna lega Krčevina-Račji breg
Meja vinorodne lege Krčevina-Račji breg poteka od
Račjega dvora na jugu do ceste Hipodrom–Kamnica, po
južni meji vinorodne lege Rošpoh do kmetije Šeneker in po
slemenu mimo naselja Brezovje na Račji dvor.

1.2.2.5. Vinorodna lega Slatina
Meja vinorodne lege Slatina poteka po severnih mejah
vinorodnih leg Špičnik in Jedlovnik do cerkve v kraju Zgornja Kungota, po cesti Zgornja Kungota-Svečina do cerkve v
naselju Svečina, po Slatinskem potoku proti zahodu, po poti
proti severu mimo kmetije Jarc do meje vinorodnega ožjega
okoliša Svečina-Jurij in po njej proti vzhodu do meje vinorodne lege Špičnik.

1.2.1.11. Vinorodna lega Kamnica
Meja vinorodne lege Kamnica poteka po cesti Kamnica-Hipodrom, po zahodni meji vinorodne lege Rošpoh, po
južni meji vinorodne lege Urban in po Kamniškem potoku
proti jugu do ceste Kamnica–Hipodrom.

1.2.2.6. Vinorodna lega Svečina
Meja vinorodne lege Svečina poteka od odcepa proti
kmetiji Gamser na cesti Zgornja Kungota-Svečina, mimo
kmetije Kren, po grebenu mimo hriba Pesjak do kmetije
Vrezner, preko ceste Ciringa-Svečina do meje vinorodnega
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ožjega okoliša Svečina-Jurij in po njej proti zahodu ter po
severni meji vinorodne lege Slatina do odcepa proti kmetiji
Gamser.
1.2.2.7. Vinorodna lega Kopica
Meja vinorodne lege Kopica poteka po severni meji
vinorodne lege Slatina, po južni meji vinorodne lege Svečina, mimo kmetije Kren proti vzhodu ob gozdu in po poti
proti jugu do severne meje vinorodne lege Slatina.
1.2.2.8. Vinorodna lega Ciringa
Meja vinorodne lege Ciringa poteka po severni meji
vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij proti vzhodu do
mejnega prehoda Plač, po cesti Plački vrh-Zgornja Kungota
do odcepa za kmetijo Vrezner, mimo kmetije Vrezner do
ceste Ciringa-Svečina in po severni meji vinorodne lege
Svečina do meje vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij.
1.2.2.9. Vinorodna lega Plač
Meja vinorodne lege Plač poteka po vzhodnih mejah
vinorodnih leg Kopica in Svečina, južni meji vinorodne lege
Ciringa, po severni meji vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij proti vzhodu do kmetije Repolusk, proti jugovzhodu
do ceste Kresnica-Zgornja Kungota in po njej ter po vzhodni
meji vinorodne lege Slatina do vzhodne meje vinorodne
lege Kopica.
1.2.2.10. Vinorodna lega Kresnica
Meja vinorodne lege Kresnica poteka po vzhodni meji
vinorodne lege Plač proti severu, po meji vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij proti vzhodu, po cesti ŠtrihovecZgornje Dobrenje, po Dobrenjskem potoku proti jugu do
južne meje katastrske občine Kresnica in proti zahodu do
vzhodne meje vinorodne lege Plač.
1.2.2.11. Vinorodna lega Dobrenje
Meja vinorodne lege Dobrenje poteka po cesti Doljna
Počehova-Zgornja Kungota, po južnih mejah vinorodnih leg
Plač in Kresnica, po Dobrenjskem potoku proti jugu, poteka
po cesti nad južno mejo vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij do reke Pesnice in po meji vinorodnega ožjega
okoliša Svečina Jurij proti severu do ceste Dolnja Počehova-Zgornja Kungota.
1.2.2.12. Vinorodna lega Cirknica
Meja vinorodne lege Cirknica poteka po vzhodnih mejah vinorodnih leg Dobrenje in Kresnica ter po vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij proti jugu.
1.2.3. Vinorodni ožji okoliš Jarenina-Jakob
Meja vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob poteka po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij
proti severu, po severni meji vinorodnega podokoliša Kozjak in Gornje Slovenske gorice proti vzhodu, po vzhodnih
mejah katastrskih občin Sladki vrh, Šomat, Plodršnica, Ročica, Spodnji Jakobski dol in Vukovje ter po reki Pesnici do
vzhodne meje vinorodnega ožjega okoliša Svečina-Jurij.
1.2.3.1. Vinorodna lega Štrihovec
Meja vinorodne lege Štrihovec poteka po zahodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob proti severu do
južne meje katastrske občine Ceršak, poteka proti jugovzhodu, prečka cesto Šentilj–Ceršak, poteka po grebenu
preko hriba Očjak, mimo kmetije Gornik, se v Polički vasi
obrne na zahod, prečka Jareninski potok in naselje Polički
Vrh ter se nad naseljem Kaniža priključi na mejo vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob.
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1.2.3.2. Vinorodna lega Selnica ob Muri
Meja vinorodne lege Selnica ob Muri poteka po severni meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob proti
vzhodu do naselja Sladki Vrh, se spusti po cesti skozi naselje Vranji Vrh, poteka po južnih mejah katastrskih občin
Sladki vrh in Srebotje proti jugu, zaobjame naselje Srebotje,
poteka proti jugu po cesti do Poličke vasi, se obrne proti
zahodu in prečka Vukovski potok in se po cesti skozi Poličko vas priključi na vzhodno mejo vinorodne lege Štrihovec
in poteka po njej do meje vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob, pri čemer izvzame Polički les.
1.2.3.3. Vinorodna lega Vranji vrh
Meja vinorodne lege Vranji vrh poteka po vzhodni meji
vinorodne lege Selnica ob Muri proti severu, po meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob proti vzhodu, proti jugu mimo naselja Sladki Vrh, mimo kmetije Fažmon, se obrne proti zahodu po cesti do lovskega doma in se spusti v
dolino do vzhodne meje vinorodne lege Selnica ob Muri.
1.2.3.4. Vinorodna lega Sladki vrh
Meja vinorodne lege Sladki vrh poteka po vzhodni meji
vinorodne lege Vranji vrh, po cesti Sladki Vrh-Trate do ribnika Svečane, se obrne proti jugu do vzhodne meje vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob, poteka po njej do
južne meje katastrske občine Sladki vrh in po poti proti
zahodu do južne meje vinorodne lege Vranji vrh.
1.2.3.5. Vinorodna lega Svečane
Meja vinorodne lege Svečane poteka po vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob proti jugu, po
vzhodni meji vinorodne lege Sladki vrh proti severu in po
severni meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob proti
vzhodu.
1.2.3.6. Vinorodna lega Šomat
Meja vinorodne lege Šomat poteka po južnih mejah
vinorodnih leg Selnica ob Muri, Vranji vrh in Sladki vrh, po
vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob proti vzhodu, se obrne proti jugu po dolini mimo Klauznerja in
po potoku, proti jugovzhodu do vzhodne meje vinorodnega
ožjega okoliša Jarenina-Jakob, poteka po njej proti jugu do
kmetije Kraner, proti zahodu do potoka Globovnica in po
njem proti severozahodu ter se pod naseljem Šomat obrne
proti zahodu do južne meje vinorodne lege Selnica ob Muri.
1.2.3.7. Vinorodna lega Zgornje Gradišče
Meja vinorodne lege Zgornje Gradišče poteka po vzhodni meji vinorodne lege Šomat in po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob.
1.2.3.8. Vinorodna lega Plodršnica
Meja vinorodne lege Plodršnica poteka po vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob proti jugu, po
cesti Jurovski Dol-Sladki Vrh in po južni meji vinorodne lege
Šomat.
1.2.3.9. Vinorodna lega Počenik
Meja vinorodne lege Počenik poteka po zahodnih mejah vinorodnih leg Šomat in Plodršnica do južne meje katastrske občine Plodršnica, proti zahodu do Mulečeve kapele, proti severu tako, da izvzame naselje Spodnje Hlapje, po
cesti Spodnje Hlapje-Počenik, po poti proti kmetiji Kraner in
po vzhodni meji katastrske občine Zgornji Jakobski dol proti
severu do zahodne meje vinorodne lege Šomat.

Stran

10688 / Št. 69 / 16. 7. 2003

1.2.3.10. Vinorodna lega Hlapje
Meja vinorodne lege Hlapje poteka po cesti Spodnji
Jakobski dol-Sladki Vrh, po zahodni meji vinorodne lege
Počenik do Mulečeve kapele in po južni meji katastrske
občine Spodnje Hlapje proti jugu do ceste Spodnji Jakobski
dol-Sladki Vrh.
1.2.3.11. Vinorodna lege Ročica
Meja vinorodne lege Ročica poteka po južni meji vinorodne lege Počenik, zahodni meji vinorodne lege Plodršnica, vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob, po zahodni meji katastrske občine Ročica in proti
severu mimo naselja Ročica do Mulečeve kapele.
1.2.3.12. Vinorodna lega Spodnji Jakobski dol
Meja vinorodne lege Spodnji Jakobski dol poteka po
zahodni meji vinorodne lege Ročica, po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob proti jugu, po južni
meji katastrske občine Spodnji Jakobski dol proti zahodu,
proti severu mimo kmetije Pučko, po Jakobskem potoku,
po vzhodni meji vinorodne lege Zgornji Jakobski dol in po
južni meji vinorodne lege Hlapje.
1.2.3.13. Vinorodna lega Zgornji Jakobski dol
Meja vinorodne lege Zgornji Jakobski dol poteka od
hriba Slatenik po zahodni meji katastrske občine Zgornji
Jakobski dol, po južni meji vinorodne lege Selnica ob Muri,
po zahodnih mejah vinorodnih leg Počenik, Hlapje in Spodnji Jakobski dol do odcepa ceste na pokopališče v naselju
Jakobski dol in proti zahodu mimo kmetij Šuman in Ocvirk
do hriba Slatenik.
1.2.3.14. Vinorodna lega Flekušek
Meja vinorodne lege Flekušek poteka po zahodni meji
katastrske občine Flekušek, po južni meji vinorodne lege
Zgornji Jakobski dol, po zahodni meji vinorodne lege Spodnji Jakobski dol, po cesti Spodnji Jakobski dol-Maribor in
proti zahodu do zahodne meje katastrske občine Flekušek.
1.2.3.15. Vinorodna lega Kušernik
Meja vinorodne lege Kušernik poteka po zahodni meji
katastrske občine Kušernik, mimo kmetije Čep proti vzhodu, po zahodni meji vinorodne lege Spodnji Jakobski dol
proti severu in po južni meji vinorodne lege Flekušek.
1.2.3.16. Vinorodna lega Vukovje
Meja vinorodne lege Vukovje poteka po južnih mejah
vinorodnih leg Kušernik in Spodnji Jakobski dol, po južni
meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob proti jugu
in zahodu, po cesti ob reki Pesnici do naselja Pernica, ob
vzhodni strani Perniškega jezera do Jareninskega potoka in
po njem ter po severni meji katastrske občine Vukovje do
meje vinorodne lege Kušernik.
1.2.3.17. Vinorodna lega Vosek
Meja vinorodne lege Vosek poteka po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob proti zahodu do Gačniškega potoka, po cesti Maribor-Spodnji Jakobski dol in
ob Perniškem jezeru do reke Pesnice.
1.2.3.18. Vinorodna lega Vukovski dol
Meja vinorodne lege Vukovski dol poteka po grebenu
med Jareninskim in Vukovskim Vrhom proti severu, po poti
od Jareninskega Dvora proti Vukovskem potoku, ki ga prečka, poteka po zahodnih mejah vinorodnih leg Zgornji Jakobski dol in Flekušek do ceste Spodnji Jakobski dol-Maribor in
po njej do grebena med Jareninskim in Vukovskim Vrhom.
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1.2.3.19. Vinorodna lega Jareninski vrh
Meja vinorodne lege Jareninski vrh poteka po Gačniškem potoku proti severu, po cesti Jelenče-Jareninski Dvor,
po zahodni meji vinorodne lege Vukovski dol proti jugu in po
cesti Spodnji Jakobski dol-Maribor do Gačniškega potoka.
1.2.3.20. Vinorodna lega Gačnik
Meja vinorodne lege Gačnik poteka ob železniški progi
Maribor-Šentilj, po cesti Pesnica-Šentilj, po južni meji katastrske občine Kaniža, po zahodni meji vinorodne lege Jareninski vrh proti jugu in po južni meji vinorodnega ožjega
okoliša Jarenina-Jakob do železniške proge Maribor-Šentilj.
1.2.3.21. Vinorodna lega Vajgen
Meja vinorodne lege Vajgen poteka po južnih mejah
vinorodnih leg Štrihovec in Selnica ob Muri, po poti ob
Vukovskem potoku proti jugu, po severnih mejah vinorodnih
leg Vukovski dol, Jareninski vrh in Gačnik ter po zahodni
meji vinorodnega ožjega okoliša Jarenina-Jakob proti severu do meje vinorodne lege Štrihovec.
1.2.4. Vinorodni ožji okoliš Spodnja Velka-Jurovski dol
Meja vinorodnega ožjega okoliša Spodnja Velka-Jurovski dol poteka po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša
Jarenina-Jakob, po južni meji katastrske občine Jurovski
dol, vzhodnih mejah katastrskih občin Malna in Spodnji
Gasteraj in po vzhodni in severni meji vinorodnega podokoliša Kozjak in Gornje Slovenske gorice.
1.2.4.1. Vinorodna lega Zgornja Velka
Meja vinorodne lege Zgornja Velka poteka od kmetije
Rajšp proti vzhodu, prečka cesto Jurovski dol-Zgornja Velka, poteka proti vzhodu do zahodne meje katastrske občine
Zgornji Dražen vrh in po njej proti severu, po poti mimo
kmetije Nikl, po cesti na naselje Trate do Kapralovega gradu, po cesti proti zahodu pod Robičevimi gozdovi, po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Spodnja Velka-Jurovski
dol in proti jugu do kmetij Kraner in Rajšp.
1.2.4.2. Vinorodna lega Trate
Vinorodna lega Trate obsega območje katastrske občine Trate, ki leži vzhodno od ceste Lenart-Trate.
1.2.4.3. Vinorodna lega Dražen vrh
Meja vinorodne lege Dražen vrh poteka po južni in
zahodni meji katastrske občine Spodnji Dražen vrh, zahodni
meji katastrske občine Zgornji Dražen vrh, po vzhodni meji
vinorodne lege Zgornja Velka, po cesti Trate-Ledinek in po
vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Spodnja VelkaJurovski dol do južne meje katastrske občine Spodnji Dražen vrh.
1.2.4.4. Vinorodna lega Spodnja Velka
Meja vinorodne lege Spodnja Velka poteka po južni
meji vinorodne lege Zgornja Velka, zahodni meji vinorodne
lege Dražen vrh, južni meji katastrske občine Spodnja Velka
in po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Spodnja Velka-Jurovski dol proti severu.
1.2.4.5. Vinorodna lega Žitence
Vinorodna lega Žitence obsega območje katastrske
občine Žitence.
1.2.4.6. Vinorodna lega Gasteraj
Vinorodna lega Gasteraj obsega območje katastrskih
občin Spodnji Gasteraj, Srednji Gasteraj in Zgornji Gasteraj.
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1.2.4.7. Vinorodna lega Malna
Vinorodna lega Malna obsega območje katastrske občine Malna.
1.2.4.8. Vinorodna lega Jurovski dol
Vinorodna lega Jurovski dol obsega območje katastrske občine Jurovski dol.
1.2.5. Vinorodni ožji okoliš Partinje
Vinorodni ožji okoliš Partinje obsega območje katastrskih občin Partinje in Varda.
1.2.6. Vinorodni ožji okoliš Malečnik-Celestrina
Meja vinorodnega ožjega okoliša Malečnik-Celestrina
poteka po cesti Maribor-Pesnica-Pernica do zahodne meje
katastrske občine Močna in po njej, po vzhodnih mejah
katastrskih občin Grušova in Metava, po južni meji katastrske občine Trčova do reke Drave in po njej do mesta Maribor.
1.2.6.1. Vinorodna lega Pekel
Meja vinorodne lege Pekel poteka po severni meji vinorodnega ožjega okoliša Malečnik-Celestrina, po cesti proti
naselju Dragučova, se pri Fežmanu odcepi proti grebenu,
poteka do spomenika iz prve svetovne vojne, se priključi na
cesto, ki poteka nad naseljem Košaki, in poteka po njej do
meje vinorodnega ožjega okoliša Malečnik-Celestrina.
1.2.6.2. Vinorodna lega Košaki
Meja vinorodne lege Košaki poteka po cesti MariborVodole-Dragučova, po cesti nad naseljem Dragučova, po
južni meji vinorodne lege Pekel in po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Malečnik-Celestrina.
1.2.6.3. Vinorodna lega Dragučova
Meja vinorodne lege Dragučova poteka od kraja Pernica po meji vinorodnega ožjega okoliša Malečnik-Celestrina
proti vzhodu do kmetije Zupan, po cesti Ložane-Malečnik
do šole, po grebenu mimo kmetije Vavtošek, po cesti ob
severni meji katastrske občine Hrenca, po vzhodni meji
vinorodne lege Košaki in po cesti proti vzhodu mimo kmetije
Folnovič do kraja Pernica.
1.2.6.4. Vinorodna lega Stolni vrh
Meja vinorodne lege Stolni vrh poteka po krožni poti
skozi naselje Meljski Dol preko naselja Meljski hrib in se
preko Prisojne ulice v Mariboru zaključi na poti v naselje
Meljski Dol.
1.2.6.5. Vinorodna lega Meljski hrib
Meja vinorodne lege Meljski hrib poteka po cesti Maribor-Malečnik-Vodole, po južni meji vinorodne lege Košaki in
po vzhodni meji vinorodne lege Stolni vrh do ceste MariborMalečnik.
1.2.6.6. Vinorodna lega Vodole
Meja vinorodne lege Vodole poteka po vzhodni meji
vinorodne lege Meljski hrib, po cesti Vodole-Dragučova do
kmetije Vrabel, po cesti proti vzhodu do ceste za naselje
Hrenca in po njej proti jugu do najvišjega Kirarjevega grebena, se obrne proti zahodu in poteka po cesti skozi naselje
Malečnik in do meje vinorodne lege Meljski hrib.
1.2.6.7. Vinorodna lega Malečnik
Meja vinorodne lege Malečnik poteka po južni meji
vinorodne lege Vodole, po cesti, ki poteka od naselja Hrenca proti cerkvi Sv. Petra, proti jugu, po cesti, ki vodi na
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Šempetrsko gorco in do južne meje vinorodne lege Vodole
v naselju Malečnik.
1.2.6.8. Vinorodna lega Šempetrska gorca
Meja vinorodne lege Šempetrska gorca poteka po cesti, ki poteka od cerkve Sv. Petra proti naselju Hrenca, po
južni meji vinorodne lege Malečnik in po cesti MalečnikCelestrina do cerkve Sv. Petra.
1.2.6.9. Vinorodna lega Hrenca
Meja vinorodne lege Hrenca poteka po vzhodnih mejah vinorodnih leg Malečnik in Vodole, po južni meji vinorodne lege Dragučova, zaobjame kmetijo Vavtošek in se obrne proti zahodu po poti nad naseljem Celestrina do meje
vinorodne lege Malečnik.
1.2.6.10. Vinorodna lega Celestrina
Meja vinorodne lege Celestrina poteka po cesti Celestrina-Trčova, po cesti proti severu ob vzhodni meji katastrske občine Trčova do ceste Celestrina-Ruperče, jo prečka in poteka proti severu do južne meje vinorodne lege
Dragučova, po njej proti severu, po južni meji vinorodne
lege Hrenca in vzhodni meji vinorodne lege Šempetrska
gorca do ceste Celestrina-Trčova.
1.2.6.11. Vinorodna lega Nebova
Meja vinorodne lege Nebova poteka po vzhodni meji
vinorodne lege Celestrina, južni meji vinorodne lege Dragučova do odcepa ceste proti Humu in po njej proti jugovzhodu ter po severni meji katastrske občine Metava proti zahodu do meje vinorodne lege Celestrina.
1.2.6.12. Vinorodna lega Ruperče
Meja vinorodne lege Ruperče poteka po južni meji
vinorodne lege Dragučova, vzhodni meji vinorodne lege Nebova, po severni meji katastrske občine Metava proti zahodu, po jugovzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Malečnik-Celestrina in se spusti proti jezeru Pristava mimo kmetij
Najvirt in Daks do južne meje vinorodne lege Dragučova.
1.2.6.13. Vinorodna lega Trčova
Meja vinorodne lege Trčova poteka po jugozahodni
meji vinorodnega ožjega okoliša Malečnik-Celestrina, po
južni meji vinorodne lege Celestrina in po zahodni meji katastrske občine Metava.
1.2.6.14. Vinorodna lega Zali vrh
Meja vinorodne lege Zali vrh poteka po cesti TrčovaMetava-Zgornji Duplek do križišča s cesto proti kmetiji Železnik, po kolovozu do vodohrama Repičev vrh, proti severu
po vzhodni meji vinorodne lege Trčova in ob gozdu proti
vzhodu do ceste Trčova-Metava.
1.2.6.15. Vinorodna lega Metava
Meja vinorodne lege Metava poteka po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Malečnik-Celestrina, po vzhodnih
mejah vinorodnih leg Trčova in Zali vrh ter po južnih mejah
vinorodnih leg Celestrina, Nebova in Ruperče.
1.2.7. Vinorodni ožji okoliš Korena
Meja vinorodnega ožjega okoliša Korena poteka po
južni meji vinorodnega podokoliša Kozjak in Gornje Slovenske gorice, po severnih mejah katastrskih občin Žikarce,
Jablance in Zimica in po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Malečnik-Celestrina do meje vinorodnega podokoliša
Kozjak in Gornje Slovenske gorice.
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1.2.7.1. Vinorodna lega Jablance
Meja vinorodne lege Jablance poteka po severni meji
vinorodnega ožjega okoliša Korena proti zahodu in jugu, po
severni meji katastrske občine Žikarce do kmetije Rola, se
dvigne proti kmetiji Bezjak, po cesti Zgornja Korena-Zimica
do Živkove kapele in proti severozahodu po cesti v zaselek
Gočice do meje vinorodnega ožjega okoliša Korena.
1.2.7.2. Vinorodna lega Zimica
Meja vinorodne lege Zimica poteka po cesti ZimicaZgornja Korena, proti jugozahodu do Žitečkega potoka in
po njem ob severni meji katastrske občine Spodnji Duplek,
po cesti do naselja Spodnji Duplek, po cesti Spodnji Duplek-Maribor do naselja Zgornji Duplek, po cesti Zgornji
Duplek-Trčova, po severni meji vinorodnega ožjega okoliša
Korena in po južni meji vinorodne lege Jablance.
1.2.7.3. Vinorodna lega Zgornja in Spodnja Korena
Meja vinorodne lege Zgornja in Spodnja Korena poteka po jugovzhodni meji vinorodne lege Zimica do naselja
Spodnji Duplek, po cesti Spodnji Duplek-Ciglence, proti
severu mimo kmetije Rojko, preko vrha Stražišče, po cesti
do vzhodne meje vinorodnega ožjega okoliša Korena in po
njej proti severu ter po cesti mimo cerkve Sv. Barbare do
meje vinorodne lege Zimica.
1.2.7.4. Vinorodna lega Ciglence
Meja vinorodne lege Ciglence poteka po cesti Spodni
Duplek-Dvorjane, po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Korena in po južni meji vinorodne lege Zgornja in Spodnja Korena do kraja Spodnji Duplek.
2. RADGONSKO-KAPELSKI VINORODNI OKOLIŠ
Meja radgonsko-kapelskega vinorodnega okoliša poteka od državne meje z Avstrijo pri kraju Gornja Radgona po
cesti Gornja Radgona-Murska Sobota do naselja Mele, po
obrobju gričev mimo naselij Črešnjevci in Boračeva, po cesti mimo naselja Radenci, po cesti na naselji Paričjak in
Turjanski Vrh, po vzhodnih mejah katastrskih občin Hrašenski-Rački vrh in Murski vrh, po cesti Zasadi-Selišči-Slaptinci-Žihlava-Trbegovci-Kutinci-Galušak-Kočki Vrh, proti severu
tako, da zajame naselje Grabonoški Vrh, po cesti na naselje
Komarnica, po cesti Komarnica-Gomila-Ločki Vrh, po zahodni meji katastrske občine Negova do naselja Trstenik, po
cesti do naselja Ihova, se odcepi proti zahodu, po zahodnih
mejah katastrskih občin Ihova in Spodnja Ščavnica, po cesti
do naselja Lešane in po cesti Lešane-Lomanoše-Gornja
Radgona do državne meje z Avstrijo.
2.1. Radgonski vinorodni podokoliš
Meja radgonskega vinorodnega podokoliša poteka po
vzhodni meji radgonsko-kapelskega vinorodnega okoliša od
državne meje z Avstrijo do naselja Boračeva, po cesti Boračeva-Janžev Vrh-Melanjski Vrh-Grabonoš-Sveti Jurij ob Ščavnici-Jamna do južne meje radgonsko-kapelskega vinorodnega okoliša in po njej proti zahodu, severu in vzhodu do
državne meje z Avstrijo.
2.1.1. Vinorodni ožji okoliš Police
Meja vinorodnega ožjega okoliša Police poteka od državne meje z Avstrijo proti zahodu in jugu po meji radgonskega vinorodnega podokoliša, po južni meji katastrske občine Spodnja Ščavnica, po Aženskem potoku do ceste proti
naselju Police in po njej do južne meje katastrske občine
Lomanoše, proti vzhodu do Aženskega potoka in po njem,
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se proti jugovzhodu priključi na cesto Police-Aženski Vrh,
po tej cesti do severne meje katastrske občine Lastomerci
in po njej proti jugovzhodu do naselja Rodmoški Vrh, pod
njim proti vzhodu do južne meje katastrske občine Orehovski vrh in po njej, po južni meji katastrske občine Orehovci,
po cesti Spodnji Ivanjci-Ptujska Cesta, se v naselju Ptujska
Cesta odcepi po potoku proti naselju Boračeva, po južni
meji katastrske občine Mele in po vzhodni meji radgonskega vinorodnega podokoliša do državne meje z Avstrijo.
2.1.1.1. Vinorodna lega Plitvički vrh
Meja vinorodne lege Plitvički vrh poteka od kraja Lomanoše po meji vinorodnega ožjega okoliša Police proti
zahodu, jugu in vzhodu do južne meje katastrske občine
Lomanoše in po njej proti severovzhodu do meje vinorodnega ožjega okoliša Police.
2.1.1.2. Vinorodna lega Hercegovščak
Meja vinorodne lege Hercegovščak poteka po severni
meji vinorodnega ožjega okoliša Police mimo kraja Gornja
Radgona, po zahodni in južni meji katastrske občine Hercegovščak, po cesti čez naselje Norički Vrh do ceste PoliceKunejev grad in po njej do Kunejevega gradu in po cesti do
meje vinorodnega ožjega okoliša Police.
2.1.2. Vinorodni ožji okoliš Zbigovci
Meja vinorodnega ožjega okoliša Zbigovci poteka po
južni meji vinorodnega ožjega okoliša Police do naselja Zagajski Vrh, po zahodni meji radgonskega vinorodnega podokoliša proti jugu, po južni meji katastrske občine Ihova,
po cesti Spodnja Ihova-Radvenci-Lokavsko brdo-Gornji Ivanjci-Stavešinski Vrh do južne meje vinorodnega ožjega okoliša Police.
2.1.2.1. Vinorodna lega Aženski vrh
Meja vinorodne lege Aženski vrh poteka po severni in
zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Zbigovci do naselja Radvenci, po cesti proti naselju Lastomerci, po potoku
Ščavnica proti jugovzhodu in po vzhodni meji katastrske
občine Lastomerci do meje vinorodnega ožjega okoliša Zbigovci.
2.1.2.2. Vinorodna lega Ivanjševski vrh
Vinorodna lega Ivanjševski vrh obsega območje vinorodnega ožjega okoliša Zbigovci, ki leži južno od južne meje
vinorodne lege Aženski vrh.
2.1.3. Vinorodni ožji okoliš Janžev vrh
Meja vinorodnega ožjega okoliša Janžev vrh poteka po
jugovzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Police, vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Zbigovci do naselja
Stavešinci, po potoku Ščavnica proti vzhodu do vzhodne
meje radgonskega vinorodnega podokoliša in po njej proti
severu do meje vinorodnega ožjega okoliša Police.
2.1.4. Vinorodni ožji okoliš Sovjak
Meja vinorodnega ožjega okoliša Sovjak poteka po
južnih mejah vinorodnih ožjih okolišev Janžev vrh in Zbigovci
ter po zahodni, južni in vzhodni meji radgonskega vinorodnega podokoliša do meje vinorodnega ožjega okoliša Janžev vrh.
2.1.4.1. Vinorodna lega Negova
Meja vinorodne lege Negova poteka po severni in zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Sovjak do naselja
Ločki Vrh in po južnih mejah katastrskih občin Negova,
Kunova in Gornji Ivanjci do meje vinorodnega ožjega okoliša
Sovjak.
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2.1.4.2. Vinorodna lega Ivanjski vrh
Meja vinorodne lege Ivanjski vrh poteka po južni meji
vinorodne lege Negova, zahodni meji vinorodnega ožjega
okoliša do južne meje katastrske občine Cogetinci in po njej
proti vzhodu, po južni meji katastrske občine Grabonoš in
po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Sovjak do meje
vinorodne lege Negova.
2.2. Kapelski vinorodni podokoliš
Kapelski vinorodni podokoliš obsega območje radgonsko-kapelskega vinorodnega okoliša vzhodno od vzhodne
meje radgonskega vinorodnega podokoliša.
2.2.1. Vinorodna lega Radenski vrh
Meja vinorodne lege Radenski vrh poteka od kraja
Radenci po zahodni meji kapelskega vinorodnega podokoliša do južne meje katastrske občine Radenci in po njej proti
vzhodu, po cesti do naselja Kobilščak, po cesti na Verač do
severne meje kapelskega vinorodnega podokoliša in po
njej.
2.2.2. Vinorodna lega Paričjak
Meja vinorodne lege Paričjak poteka po severni meji
kapelskega vinorodnega podokoliša, vzhodni meji vinorodne lege Radenski vrh, se v naselju Žrnova obrne proti
vzhodu in poteka po vzhodni meji katastrske občine Radenci in po južni meji katastrske občine Rihtarovci do meje
kapelskega vinorodnega podokoliša.
2.2.3. Vinorodna lega Kapelski vrh
Meja vinorodne lege Kapelski vrh poteka po južnih
mejah vinorodnih leg Paričjak in Radenski vrh, po zahodni
meji kapelskega vinorodnega podokoliša do naselja Očeslavci, po južni meji katastrske občine Očeslavci proti severovzhodu, proti vzhodu nad naseljem Okoslavci do ceste
Okoslavci-Paričjak in po njej do meje vinorodne lege Paričjak.
2.2.4. Vinorodna lega Okoslavci
Meja vinorodne lege Okoslavci poteka po južnih mejah
vinorodnih leg Kocjan in Kapelski vrh, po zahodni meji kapelskega vinorodnega podokoliša, po cesti Sv. Jurij ob Ščavnici-Biserjane-Dragotinci-Dragotinski Vrh in po vzhodni meji
katastrske občine Okoslavci do meje vinorodne lege Kocjan.
2.2.5. Vinorodni ožji okoliš Turjanski vrh
Vinorodni ožji okoliš Turjanski vrh obsega območje kapelskega vinorodnega podokoliša vzhodno od meje, ki poteka po zahodnih mejah vinorodnih leg Kocjan in Okoslavci.
2.2.5.1. Vinorodna lega Murščak
Meja vinorodne lege Murščak poteka po vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Turjanski vrh, po južni meji katastrske občine Murščak, se nad naseljem Hrašenski Vrh ob
gozdu spusti do južne meje katastrske občine HrašenskiRački vrh in poteka po njej proti zahodu, po južni meji
katastrske občine Rihtarovci, po zahodni meji vinorodnega
ožjega okoliša Turjanski vrh do jugozahodne meje katastrske občine Murščak in po njej proti jugu, proti jugovzhodu
do ceste, ki poteka čez naselje Stanetinci in po njej, prečka
cesto Rožički Vrh-Hrašenski Vrh, gre po robu gozda do
jugozahodne meje katastrske občine Murski vrh, poteka po
njej do Stanetinskega potoka in po njem do meje vinorodnega ožjega okoliša Turjanski vrh.
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2.2.5.2. Vinorodna lega Rožički vrh
Meja vinorodne lege Rožički vrh poteka po zahodni
meji vinorodne lege Murščak ter zahodni in južni meji vinorodnega ožjega okoliša Turjanski vrh.
3. VINORODNI OKOLIŠ SREDNJE SLOVENSKE
GORICE
Vinorodni okoliš Srednje Slovenske gorice obsega dve
območji:
– meja prvega območja vinorodnega okoliša Srednje
Slovenske gorice poteka od naselja Spodnja Voličina po
meji mariborskega vinorodnega okoliša do reke Drave, po
reki Dravi do mesta Ptuj in po cesti Ptuj-Pacinje-LevanjciBiš-Gočova-Spodnja Voličina;
– meja drugega območja vinorodnega okoliša Srednje
Slovenske gorice poteka po cesti Lenart-Spodnja Senarska-Vitomarci-Grlinci-Gabrnik-Mostje, po cesti do južne meje katastrske občine Kukava, v ravni črti do naselja Žamenci, po cesti do naselja Strejanci, po cesti Tibolci-Zamušani,
poteka po zahodnih mejah katastrskih občin Podgorci, Bresnica in Savci, po robu doline Sejanskega potoka, se pri
naselju Bratislavci obrne proti Savskemu vrhu do ceste Savci-Tomaž pri Ormožu in po njej, po cesti do naselja Cezanjevci, po cesti Cezanjevci-Radoslavci, po cesti proti naselju Gajševci do južne meje katastrske občine Logarovci,
proti zahodu po južnih mejah katastrskih občin Logarevci,
Berkovci in Bolehnečici, po severni meji katastrske občine
Drakovci do naselja Črnila, po južni in zahodni meji radgonsko-kapelskega vinorodnega okoliša do naselja Lešane, poteka po cesti proti naseljema Spodnja Nasova in Janhova,
čez Janhovsko polje do naselja Žiberci, po cesti DrobtinciStogovci-Podgorje do državne meje z Avstrijo in po njej do
naselja Trate in po meji mariborskega vinorodnega okoliša
proti jugu do kraja Lenart.
3.1. Vinorodni podokoliš Lenart-Zgornje Slovenske gorice
Vinorodni podokoliš Lenart-Zgornje Slovenske gorice
obsega del prvega območja vinorodnega okoliša Srednje
Slovenske gorice, ki leži severno od meje, ki poteka po
južnih mejah katastrskih občin Gočova, Nadbišec, Črmljenšak, Selce, Straže in Rogoznica, po zahodnih mejah katastrskih občin Rogoznica in Selce ter del drugega območja
vinorodnega okoliša Srednje Slovenske gorice, ki leži severno od meje, ki poteka po južnih mejah katastrskih občin
Čagona, Cerkvenjak, Andrenci, Župetinci in Smolinci.
3.1.1. Vinorodni ožji okoliš Lokavec-Rožengrunt
Vinorodni ožji okoliš Lokavec-Rožengrunt obsega območje vinorodnega podokoliša Lenart-Zgornje Slovenske
gorice, ki leži severno od ceste Lešane-Zgornja ŠčavnicaDražen vrh.
3.1.1.1. Vinorodna lega Lokavec
Vinorodna lega Lokavec obsega območje katastrske
občine Lokavec.
3.1.1.2. Vinorodna lega Grabe
Vinorodna lega Grabe obsega območje katastrske občine Grabe.
3.1.1.3. Vinorodna lega Rožengrunt
Vinorodna lega Rožengrunt obsega območje katastrske občine Rožengrunt.
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3.1.1.4. Vinorodna lega Zgornja Ščavnica
Vinorodna lega Zgornja Ščavnica obsega območje katastrske občine Zgornja Ščavnica, ki leži znotraj vinorodnega ožjega okoliša Lokavec-Rožengrunt.
3.1.2. Vinorodni ožji okoliš Sv. Ana-Kremberk
Meja vinorodnega ožjega okoliša Sv. Ana-Kremberk
poteka po južni meji vinorodnega ožjega okoliša LokavecRožengrunt, po zahodni meji vinorodnega podokoliša Lenart-Zgornje Slovenske gorice, po južni meji katastrske občine Žice, po vzhodni meji katastrske občine Zgornja
Ročica, po cesti Sv. Ana-Spodnja Ščavnica in po vzhodni
meji vinorodnega podokoliša Lenart-Zgornje Slovenske gorice.
3.1.2.1. Vinorodna lega Ledinek
Vinorodna lega Ledinek obsega območje katastrske
občine Ledinek.
3.1.2.2. Vinorodna lega Kremberk
Vinorodna lega Kremberk obsega območje katastrske
občine Kremberk.
3.1.2.3. Vinorodna lega Sv. Ana
Meja vinorodne lege Sv. Ana poteka po severni meji
vinorodnega ožjega okoliša Sv. Ana-Kremberk, po cesti
Zgornja Ščavnica-Sv. Ana mimo mlina in po cesti Sv. AnaTrate do meje vinorodnega ožjega okoliša Sv. Ana-Kremberk.
3.1.2.4. Vinorodna lega Krivi vrh
Meja vinorodne lege Krivi vrh poteka po cesti Sv. AnaLenart, se odcepi po cesti proti naselju Froleh, po cesti
proti severu do južne meje vinorodne lege Sv. Ana in po njej
proti zahodu.
3.1.2.5. Vinorodna lega Froleh-Ročica
Meja vinorodne lege Froleh-Ročica poteka po južnih
mejah vinorodnih leg Krivi vrh in Kremberk in po južni in
vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Sv. Ana-Kremberk.
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Trstenik, po cesti Benedikt-Lenart in po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Benedikt.
3.1.3.5. Vinorodna lega Štajngrova-Trije kralji
Meja vinorodne lege Štajngrova-Trije kralji poteka po
cesti Ihova-Benedikt-Osek in po južni ter vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Benedikt.
3.1.4. Vinorodni ožji okoliš Porčič
Meja vinorodnega ožjega okoliša Porčič poteka po zahodni meji vinorodnega podokoliša Lenart-Zgornje Slovenske gorice, po južnih mejah vinorodnih ožjih okolišev Sv.
Ana-Kremberk in Benedikt, po zahodni meji katastrske občine Zgornje Verjane in po cesti Spodnja Senarska-Lenart.
3.1.4.1. Vinorodna lega Žerjavci
Meja vinorodne lege Žerjavci poteka po cesti LenartBenedikt in po severozahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Porčič.
3.1.4.2. Vinorodna lega Zgornji Porčič
Meja vinorodne lege Zgornji Porčič poteka po cesti
Obrat-Sv. Trojica-Lenart-Benedikt in po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Porčič.
3.1.4.3. Vinorodna lega Sv. Trojica
Meja vinorodne lege Sv. Trojica poteka po cesti Sv.
Trojica-Zgornja Senarska in po južni ter vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Porčič.
3.1.5. Vinorodni ožji okoliš Cerkvenjak
Meja vinorodnega ožjega okoliša Cerkvenjak poteka
po južnih mejah vinorodnega podokoliša Lenart-Zgornje Slovenske gorice in vinorodnega ožjega okoliša Benedikt ter
po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Porčič.
3.1.5.1. Vinorodna lega Osek
Vinorodna lega Osek obsega območje katastrske občine Osek, ki leži znotraj vinorodnega ožjega okoliša Cerkvenjak.

3.1.3. Vinorodni ožji okoliš Benedikt
Meja vinorodnega ožjega okoliša Benedikt poteka po
vzhodni meji vinorodnega podokoliša Lenart-Zgornje Slovenske gorice, po južnih mejah katastrskih občin Trotkova,
Benedikt in Spodnja Ročica ter po jugovzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Sv. Ana-Kremberk.

3.1.5.2. Vinorodna lega Brengova
Meja vinorodne lege Brengova poteka po cesti Cerkvenjak-Brengova, cesti Spodnja Brengova-Osek, po južni
meji vinorodne lege Osek in po cesti Zgornja BrengovaCerkvenjak.

3.1.3.1. Vinorodna lega Bačkova
Meja vinorodne lege Bačkova poteka po cesti mimo
Bernjakovega gradu pod naseljem Spodnja Bačkova in po
zahodni in severni meji vinorodnega ožjega okoliša Benedikt.

3.1.5.3. Vinorodna lega Cenkova
Meja vinorodne lege Cenkova poteka po vzhodni meji
vinorodne lege Brengova, južni meji vinorodne lege Osek,
vzhodni meji katastrske občine Brengova in po cesti Cerkvenjak-Brengova.

3.1.3.2. Vinorodna lega Drvanja
Meja vinorodne lege Drvanja poteka po cesti ob potoku Drvanja, po južni in zahodni meji katastrske občine Drvanja, po južni meji vinorodne lege Bačkova in po vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Benedikt.

3.1.5.4. Vinorodna lega Cogetinci
Vinorodna lega Cogetinci obsega območje katastrske
občine Cogetinci, ki leži severno od ceste Cerkvenjak-Videm ob Ščavnici.

3.1.3.3. Vinorodna lega Trstenik
Meja vinorodne lege Trstenik poteka po cesti IhovaBenedikt v Slovenskih goricah-Zagajski vrh in po vzhodni
meji vinorodnega ožjega okoliša Benedikt.

3.1.5.5. Vinorodna lega Čagona
Meja vinorodne lege Čagona poteka po cesti Cerkvenjak-Čagonski vrh, po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Cerkvenjak proti severu in po južnih mejah vinorodnih
leg Brengova in Cenkova.

3.1.3.4. Vinorodna lega Benediški vrh
Meja vinorodne lege Benediški vrh poteka po južni
meji vinorodne lege Drvanja, zahodni meji vinorodne lege

3.1.5.6. Vinorodna lega Peščeni vrh
Meja vinorodne lege Peščeni vrh poteka od vzhodne
meje vinorodne lege Čagona po poti nad naseljem Stanetin-
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ci, proti vzhodu nad naseljem Andrenci do naselja Kočki Vrh
tako, da zaobjame Peščeni vrh, po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Cerkvenjak proti severu, po južnih mejah
vinorodnih leg Cogetinci in Cenkova ter po vzhodni meji
vinorodne lege Čagona.
3.1.5.7. Vinorodna lega Andrenci-Stanetinci
Meja vinorodne lege Andrenci-Stanetinci poteka po
vzhodni meji vinorodne lege Čagona, južni meji vinorodne
lege Peščeni vrh, po Andrenskem potoku proti jugu in po
južni meji vinorodnega ožjega okoliša Cerkvenjak.
3.1.5.8. Vinorodna lega Smolinci-Župetinci
Meja vinorodne lege Smolinci-Župetinci poteka po
vzhodni meji vinorodne lege Andrenci-Stanetinci in po južni
meji vinorodnega ožjega okoliša Cerkvenjak.
3.1.6. Vinorodni ožji okoliš Zavrh-Črmljenšak
Meja vinorodnega ožjega okoliša Zavrh-Črmljenšak poteka po zahodni in južni meji vinorodnega podokoliša Lenart-Zgornje Slovenske gorice in po cesti Gočova-Spodnja
Voličina.
3.1.6.1. Vinorodna lega Zavrh
Vinorodna lega Zavrh obsega območje katastrskih občin Zavrh in Spodnja Voličina, ki leži znotraj vinorodnega
ožjega okoliša Zavrh-Črmljenšak.
3.1.6.2. Vinorodna lega Nadbišec
Vinorodna lega Nadbišec obsega območje katastrske
občine Nadbišec.
3.1.6.3. Vinorodna lega Črmljenšak
Vinorodna lega Črmljenšak obsega območje katastrske občine Črmljenšak.
3.1.6.4. Vinorodna lega Selce
Vinorodna lega Selce obsega območje katastrske občine Selce, ki leži severno od ceste Črmlja-Selce-Rogoznica.
3.1.6.5. Vinorodna lega Straže
Meja vinorodne lege Straže poteka po cesti Ptuj-Selce, južnih mejah vinorodnih leg Selce in Črmljenšak in po
južni meji vinorodnega ožjega okoliša Zavrh-Črmljenšak.
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3.2.3. Vinorodna lega Ločki vrh
Vinorodna lega Ločki vrh obsega območje katastrskih
občin Ločki vrh in Svetinci.
3.2.4. Vinorodni ožji okoliš Destrnik-Kicar
Vinorodni ožji okoliš Destrnik-Kicar je sestavljen iz dveh
območij:
– meja prvega območja vinorodnega ožjega okoliša
Destrnik-Kicar poteka po cesti Ptuj-Janežovci-Selce do južne meje katastrske občine Jiršovci in po njej, po severni
meji ptujskega vinorodnega podokoliša proti vzhodu, po
severnih mejah katastrskih občin Jiršovci in Vintarovci, po
cesti Zasadi-Gomilci-Ločič in po vzhodni meji ptujskega vinorodnega podokoliša do mesta Ptuj;
– drugo območje vinorodnega ožjega okoliša Destrnik-Kicar obsega območje katastrske občine Žikarce, ki leži
znotraj ptujskega vinorodnega podokoliša.
3.2.4.1. Vinorodna lega Žikarce
Vinorodna lega Žikarce obsega območje katastrske
občine Žikarce, ki leži znotraj vinorodnega ožjega okoliša
Destrnik-Kicar.
3.2.4.2. Vinorodna lega Jiršovci
Vinorodna lega Jiršovci obsega območje katastrske
občine Jiršovci, ki leži južno od ceste Janežovci-Selce.
3.2.4.3. Vinorodna lega Vintarovci
Meja vinorodne lege Vintarovci poteka po severni meji
vinorodnega ožjega okoliša Destrnik-Kicar, po vzhodni meji
katastrske občine Vintarovci, po cesti skozi naselje Vintarovci in po potoku Rogoznica proti severozahodu do severne meje vinorodnega ožjega okoliša Destrnik-Kicar.
3.2.4.4. Vinorodna lega Destrnik
Vinorodna lega Destrnik obsega območje katastrske
občine Destrnik.
3.2.4.5. Vinorodna lega Janežovski vrh
Vinorodna lega Janežovski vrh obsega območje katastrske občine Janežovski vrh, ki leži zahodno od ceste PtujLenart.

3.1.6.6. Vinorodna lega Rogoznica
Vinorodna lega Rogoznica obsega območje katastrske
občine Rogoznica, ki leži južno od ceste Selce-Ptuj.

3.2.4.6. Vinorodna lega Gomilci
Vinorodna lega Gomilci obsega območje katastrske
občine Desenci, ki leži znotraj vinorodnega ožjega okoliša
Destrnik-Kicar.

3.2. Ptujski vinorodni podokoliš
Ptujski vinorodni podokoliš obsega del prvega območja vinorodnega okoliša Srednje Slovenske gorice, ki leži
južno od južne meje vinorodnega podokoliša Lenart-Zgornje Slovenske gorice.

3.2.4.7. Vinorodna lega Dolič
Meja vinorodne lege Dolič poteka po cesti Ptuj-Lenart,
južni meji vinorodne lege Gomilci, po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Destrnik-Kicar in po južnih mejah katastrskih občin Levanjci in Dolič do ceste Ptuj-Lenart.

3.2.1. Vinorodna lega Bišečki vrh
Meja vinorodne lege Bišečki vrh poteka po vzhodni
meji ptujskega vinorodnega podokoliša, po cesti Biš-Črmlja, po poti do Črmljenskih gozdov, po poti do hriba Pesjak
in po cesti Pesjak-Trnovska vas do meje ptujskega vinorodnega podokoliša.

3.2.4.8. Vinorodna lega Kicar
Meja vinorodne lege Kicar poteka po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Destrnik-Kicar do naselja Zgornji Velovlek, po cestah ob jugovzhodni meji katastrske občine Zgornji Velovlek do južne meje vinorodnega ožjega okoliša
Destrnik-Kicar.

3.2.2. Vinorodna lega Trnovski vrh
Meja vinorodne lege Trnovski vrh poteka po južni meji
vinorodne lege Bišečki vrh do hriba Pesjak, po zahodni in
južni meji katastrske občine Trnovski vrh in po vzhodni meji
ptujskega vinorodnega podokoliša proti severu.

3.2.5. Vinorodni ožji okoliš Mestni vrh-Grajenščak
Meja vinorodnega ožjega okoliša Mestni vrh-Grajenščak poteka po cesti Ptuj-Grajena, po potoku Grajena proti
severozahodu, po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Destrnik-Kicar in po cesti nad mestom Ptuj.
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3.2.5.1. Vinorodna lega Grajenščak
Meja vinorodne lege Grajenščak poteka po potoku Grajena proti severozahodu, po poti proti naselju Jiršovci, po
severni meji vinorodnega ožjega okoliša Mestni vrh-Grajenščak, po vzhodni meji katastrske občine Grajenščak do
naselja Drsteljski Vrh in po cesti na naselje Grajena do
potoka Grajena.
3.2.5.2. Vinorodna lega Placarski vrh
Meja vinorodne lege Placarski vrh poteka po severni
meji vinorodnega ožjega okoliša Mestni vrh-Grajenšček, po
vzhodni meji vinorodne lege Grajenščak, po severni meji
katastrske občine Mestni vrh in po cesti skozi naselje Placar
do meje vinorodnega ožjega okoliša Mestni vrh-Grajenščak.
3.2.5.3. Vinorodna lega Mestni vrh
Meja vinorodne lege Mestni vrh poteka po zahodni,
južni in vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Mestni vrhGrajenščak in po južnih mejah vinorodnih leg Placarski vrh
in Grajenščak.
3.2.6. Vinorodni ožji okoliš Vurberg-Krčevina
Meja vinorodnega ožjega okoliša Vurberg-Krčevina poteka po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Mestni
vrh-Grajenščak, po cesti Ptuj-Krčevina pri Vurbergu-Dvorjane in po zahodni meji ptujskega vinorodnega podokoliša.
3.2.6.1. Vinorodna lega Vurberg
Meja vinorodne lege Vurberg poteka po severozahodni
meji vinorodnega ožjega okoliša Vurberg-Krčevina, po severovzhodni meji katastrske občine Vurberg in po cesti preko
hriba Kozjak do meje vinorodnega ožjega okoliša VurbergKrčevina.
3.2.6.2. Vinorodna lega Krčevina pri Vurbergu
Meja vinorodne lege Krčevina pri Vurbergu poteka po
zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Vurberg-Krčevina,
po vzhodni meji vinorodne lege Vurberg, po cesti VurbergGrajena in po cesti mimo hriba Hum do meje vinorodnega
ožjega okoliša Vurberg-Krčevina.
3.2.6.3. Vinorodna lega Orešje
Vinorodna lega Orešje obsega območje vinorodnega
ožjega okoliša Vurberg-Krčevina, ki leži južno od južne meje
vinorodne lege Krčevina pri Vurbergu.
3.3. Vinorodni podokoliš Juršinci
Vinorodni podokoliš Juršinci obsega vzhodni del območja vinorodnega okoliša Srednje Slovenske gorice, ki
leži južno od južne meje vinorodnega podokoliša LenartZgornje Slovenske gorice.
3.3.1. Vinorodna lega Drbetinci
Meja vinorodne lege Drbetinci poteka po severni meji
vinorodnega podokoliša Juršinci, po Župetinskem potoku
proti jugu in po cesti Novinci-Vitomarci do meje vinorodnega podokoliša Juršinci.
3.3.2. Vinorodna lega Novinci
Meja vinorodne lege Novinci poteka od naselja Kobošak po južni in vzhodni meji katastrske občine Novinci do
naselja Galušak, po severni meji vinorodnega podokoliša
Juršinci in po vzhodni meji vinorodne lege Drbetinci.
3.3.3. Vinorodna lega Slavšina
Meja vinorodne lege Slavšina poteka po cesti GalušakKokolajnščak, po severni meji katastrske občine Rjavci in
po vzhodni meji vinorodne lege Novinci.
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3.3.4. Vinorodna lega Rjavci
Vinorodna lega Rjavci obsega območje katastrske občine Rjavci.
3.3.5. Vinorodna lega Zagorci
Meja vinorodne lege Zagorci poteka po cesti Ptuj-Gornja Radgona, po cesti za naselje Kokolajnščak in po severni
in zahodni meji katastrske občine Zagorci do ceste PtujGornja Radgona.
3.3.6. Vinorodna lega Mala Nedelja-Moravci
Meja vinorodne lege Mala Nedelja-Moravci poteka po
zahodni, južni in vzhodni meji katastrske občine Moravci,
vzhodni meji katastrske občine Bučkovci, po potoku Turja
proti zahodu in po zahodni meji katastrske občine Drakovci
proti jugu.
3.3.7. Vinorodna lega Senčak
Vinorodna lega Senčak obsega območje katastrske
občine Senčak, ki leži severno od ceste Juršinci-Gomila.
3.3.8. Vinorodna lega Sakušak
Vinorodna lega Sakušak obsega območje katastrske
občine Sakušak.
3.3.9. Vinorodna lega Juršinski vrh
Meja vinorodne lege Juršinski vrh poteka po cesti Juršinci-Sakušak, po južni meji vinorodne lege Sakušak in po
cesti Ljutomer-Juršinci.
3.3.10. Vinorodna lega Dragovič
Meja vinorodne lege Dragovič poteka po zahodnih
mejah vinorodnih leg Juršinski vrh in Zagorci, po severni
meji katastrske občine Grlinci, po zahodni meji vinorodnega podokoliša Juršinci do hriba Strmec, po vzhodni meji
katastrske občine Grlinci in po južni meji katastrske občine Dragovič.
3.3.11. Vinorodna lega Gradiščak
Meja vinorodne lege Gradiščak poteka po zahodni meji vinorodnega podokoliša Juršinci, po južni meji vinorodne
lege Dragovič, po vzhodni meji katastrske občine Mostje
do ceste Juršinci-Mostje in po njej do meje vinorodnega
podokoliša Juršinci.
3.3.12. Vinorodna lega Kukava
Meja vinorodne lege Kukava poteka po južni meji vinorodne lege Gradiščak, po vzhodni meji katastrske občine
Mostje proti vzhodu do ceste Rotman-Kukava in po njej, po
cesti do naselja Hlaponci, po cesti Hlaponci-Dornava in po
zahodni meji vinorodnega podokoliša Juršinci.
3.3.13. Vinorodna lega Vinšak
Meja vinorodne lege Vinšak poteka po cesti HlaponciPolenšak, po poti proti naselju Rotman, po cesti RotmanKukava in po vzhodni meji vinorodne lege Kukava do naselja Hlaponci.
3.3.14. Vinorodna lega Bodkovci
Vinorodna lega Bodkovci obsega območje katastrske
občine Bodkovci.
3.3.15. Vinorodna lega Polenšak
Meja vinorodne lege Polenšak poteka po vzhodni meji
vinorodnega podokoliša Juršinci proti severu, po vzhodni in
severni meji katastrske občine Bratislavci, po cesti RotmanPolenšak-Prerad, se odcepi proti naselju Lasigovci in pote-
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ka po cesti proti naselju Bresnica do meje vinorodnega
podokoliša Juršinci.
3.3.16. Vinorodna lega Prerad
Meja vinorodne lege Prerad poteka po jugovzhodni
meji vinorodnega podokoliša Juršinci, po vzhodni meji katastrske občine Prerad, po cesti Lasigovci-Tibolci, po južni
meji katastrske občine Prerad in proti vzhodu do meje vinorodnega podokoliša Juršinci.
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4.5. Vinorodna lega Lahonščak
Meja vinorodne lege Lahonščak poteka po Pavlovskem potoku proti severu in zahodu, po zahodnih mejah
katastrskih občin Desnjak in Lahonci, po severni meji vinorodne lege Runeč in po potoku Lahonščica do Pavlovskega potoka.
4.6. Vinorodna lega Stara cesta
Vinorodna lega Stara cesta obsega območje katastrskih občin Stara cesta in Mekotnjak.

3.3.17. Vinorodna lega Pongračov breg
Meja vinorodne lege Pongračov breg poteka po južni
meji vinorodne lege Prerad, po jugovzhodni meji vinorodnega podokoliša Juršinci proti jugu in po poti pod naseljem
Prerad proti zahodu.

4.7. Vinorodna lega Kamenščak
Vinorodna lega Kamenščak obsega območje katastrske občine Kamenščak, ki leži levo od ceste, ki vodi v
naselje Radomerje.

3.3.18. Vinorodna lega Tibolci
Meja vinorodne lege Tibolci poteka po južni meji vinorodnega podokoliša Juršinci proti zahodu, po vzhodni meji
katastrske občine Tibolci, po južni meji vinorodne lege Prerad in po cesti Brezovci-Tibolci.

4.8. Vinorodna lega Vila
Meja vinorodne lege Vila poteka po cesti LjutomerSv. Tomaž do odcepa ceste za naselje Radomerje, po cesti
za naselje Radomerje do železniške proge Ormož-Ljutomer
in po njej do križišča s cesto Ormož-Ljutomer, po njej proti
mestu in se pri cerkvi priključi na cesto Ljutomer-Sv. Tomaž.

3.3.19. Vinorodna lega Zamušanski vrh
Vinorodna lega Zamušanski vrh obsega območje katastrske občine Zamušani, ki leži znotraj vinorodnega podokoliša Juršinci.

4.9. Vinorodna lega Radomerščak
Meja vinorodne lege Radomerščak poteka po cesti
Ormož-Ljutomer, po cesti skozi naselje Radomerje do križišča cest za naselji Jeruzalem in Veličane ter po južni in
zahodni meji katastrske občine Radomerje do ceste OrmožLjutomer.

4. LJUTOMERSKO-ORMOŠKI VINORODNI OKOLIŠ
Zahodna meja ljutomersko-ormoškega vinorodnega
okoliša se prične v kraju Ormož in poteka po cesti OrmožVelika Nedelja-Sodinci-Podgorci, po zahodnih mejah katastrskih občin Podgorci, Bresnica in Savci, po cesti Polenšak-Savci-Sv.
Tomaž-Cezanjevci,
po
cesti
Cezanjevci-Ljutomer-Stročja vas-Razkrižje do mejnega prehoda Gibina, po državni meji s Hrvaško proti jugu do naselja
Vodranci, izvzame naselje Vitan, poteka po cesti proti naselju Šalovci, objame naselje Hum pri Ormožu, poteka po
cesti Loperšice-Ormož do železniške postaje Pušenci in
poteka po železniški progi Ljutomer-Ormož do kraja Ormož.
4.1. Vinorodna lega Podgorci
Zahodna in južna meja vinorodne lege Podgorci poteka po meji ljutomersko-ormoškega vinorodnega okoliša do
naselja Sodinci, vzhodna meja pa po Sejanskem potoku
proti severu.

4.10. Vinorodna lega Železne dveri
Meja vinorodne lege Železne dveri poteka po cesti
Ljutomer-Ormož, po vzhodni meji vinorodne lege Radomerščak, po severni meji katastrske občine Plešivica, po cesti,
ki pelje mimo domačije Šut v dolino naselja Gresovščak in
po cesti skozi naselje Gresovščak do ceste Ljutomer-Ormož.
4.11. Vinorodna lega Gresovščak
Meja vinorodne lege Gresovščak poteka po vzhodni
meji vinorodne lege Železne dveri, po cesti Železne dveriJeruzalem, po južni in zahodni meji katastrske občine Gresovščak in do meje vinorodne lege Železne dveri pod jezerom Ribnik.
4.12. Vinorodna lega Slamnjak
Vinorodna lega Slamnjak obsega območje katastrske
občine Slamnjak.

4.2. Vinorodna lega Velika Nedelja
Meja vinorodne lege Velika Nedelja poteka po cesti
Vičanci-Velika Nedelja-Ormož, po potoku Lešnica proti severozahodu in po cesti Gornji Ključarovci-Vičanci.

4.13. Vinorodna lega Nunska graba
Vinorodna lega Nunska graba obsega območje katastrskih občin Nunska graba in Rinčetova graba ter območje
katastrske občine Presika, ki leži zahodno od ceste Stročja
vas-Središče ob Dravi.

4.3. Vinorodna lega Sv. Tomaž-Senik
Meja vinorodne lege Sv. Tomaž-Senik poteka po potoku Lešnica proti severu, po cesti Pršetinci-Koračice, po
meji ljutomersko-ormoškega vinorodnega okoliša do naselja
Savci in po cesti Savci-Vičanci-Gornji Ključarovci do potoka
Lešnica.

4.14. Vinorodna lega Globoka
Meja vinorodne lege Globoka poteka po cesti Stročja
vas-Središče ob Dravi, po državni meji s Hrvaško proti vzhodu, po cesti, ki vodi po dolini naselja Globoka, do reke
Ščavnice, po mostu čez reko Ščavnico in po meji ljutomersko-ormoškega vinorodnega okoliša do ceste Stročja vasSredišče ob Dravi.

4.4. Vinorodna lega Runeč
Meja vinorodne lege Runeč poteka po Stanovenskem
potoku proti severu, po potoku Lahonščica proti zahodu,
proti zahodu do ceste Sv. Tomaž-Ormož in po njej do Stanovenskega potoka.

4.15. Vinorodna lega Šprinc
Meja vinorodne lege Šprinc poteka od državne meje s
Hrvaško po vzhodni meji vinorodne lege Globoka, po cesti
preko naselja Veščica, poteka pod kmetijo Krampač po
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dolini do kapele na Šprincu, po cesti do križišča s cesto za
Robadje in po državni meji s Hrvaško proti zahodu.
4.16. Vinorodna lega Kopriva
Meja vinorodne lege Kopriva poteka po vzhodni meji
vinorodne lege Šprinc, po državni meji s Hrvaško proti vzhodu in severu, po severni meji katastrske občine Globoka in
po cesti Veščica-Globoka do meje vinorodne lege Šprinc.
4.17. Vinorodna lega Strmec
Meja vinorodne lege Strmec poteka po potoku Presika
proti vzhodu, po državni meji s Hrvaško proti severu in po
severni meji katastrske občine Hermanci.
4.18. Vinorodna lega Gomila
Meja vinorodne lege Gomila poteka po cesti PresikaVuzmetinci, po južni meji katastrske občine Gomila in po
državni meji s Hrvaško proti severozahodu do ceste Presika-Vuzmetinci.
4.19. Vinorodna lega Kog
Meja vinorodne lege Kog poteka po potoku Trnava
proti jugu, po južni meji katastrske občine Jastrebci, po
državni meji s Hrvaško proti severu in po južni meji vinorodne lege Gomila.
4.20. Vinorodna lega Kajžar
Meja vinorodne lege Kajžar poteka po zahodni meji
vinorodne lege Kog, po cesti Vuzmetinci-Miklavž pri Ormožu, po potoku Libanja proti jugu in proti zahodu do meje
vinorodne lege Kog tako, da zajame vasi Kajžar, Zasavci in
Brezovščak.
4.21.Vinorodna lega Hermanci
Meja vinorodne lege Hermanci poteka po severni meji
vinorodne lege Kajžar, zahodnih mejah vinorodnih leg Kog
in Gomila, po južni meji vinorodne lege Strmec, po severozahodni meji katastrske občine Hermanci in po cesti IlovciMiklavž pri Ormožu.
4.22. Vinorodna lega Ilovci
Vinorodna lega Ilovci obsega območje katastrske občine Ilovci.
4.23. Vinorodna lega Jeruzalem
Vinorodna lega Jeruzalem obsega območje katastrske
občine Plešivica.
4.24. Vinorodna lega Cerovec
Meja vinorodne lege Cerovec poteka po cesti Ivanjkovci-Veličane, po južni meji vinorodne lege Radomerščak, jugovzhodni meji vinorodne lege Stara cesta in po cesti Ljutomer-Ormož do naselja Ivanjkovci.
4.25. Vinorodna lega Svetinje
Meja vinorodne lege Svetinje poteka po severni in vzhodni meji katastrske občine Veličane, po Brebrovniškem potoku proti jugu, po južni meji katastrske občine Mihalovci in
po cesti Libanja-Ivanjkovci-Veličane.
4.26. Vinorodna lega Stanovščak
Meja vinorodne lege Stanovščak poteka po severnih
mejah katastrskih občin Litmerk in Lešnica pri Ormožu, po
vzhodni meji vinorodne lege Runeč, južni meji vinorodne
lege Lahonščak in po Pavlovskem potoku.
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4.27. Vinorodna lega Litmerk
Meja vinorodne lege Litmerk poteka po južni meji vinorodne lege Stanovščak, po vzhodni meji katastrske občine
Litmerk do gozda Stolenščak, zajame vasi Litmerk in Lešniški Vrh, se po potoku spusti do ceste Ormož-Sv. Tomaž,
poteka po njej do vzhodne meje vinorodne lege Runeč in
po njej do meje vinorodne lege Stanovščak.
4.28. Vinorodna lega Pavlovski vrh
Meja vinorodne lege Pavlovski vrh poteka po cesti Ormož-Ljutomer, po južni meji vinorodne lege Svetinje in po
Brebrovniškem potoku proti jugu do ceste Ormož-Ljutomer.
4.29. Vinorodna lega Brebrovnik
Meja vinorodne lege Brebrovnik poteka po vzhodnih
mejah vinorodnih leg Svetinje in Pavlovski vrh, po vzhodni
meji katastrske občine Veliki Brebrovnik, po cesti Vinski vrhJeruzalem in po južni meji vinorodne lege Jeruzalem do
meje vinorodne lege Svetinje.
4.30. Vinorodna lega Vinski vrh
Meja vinorodne lege Vinski vrh poteka po potoku Libanja proti jugu, po cesti Miklavž pri Ormožu-Ormož in po
zahodni in severni meji katastrske občine Vinski vrh do
potoka Libanja.
4.31. Vinorodna lega Hum
Meja vinorodne lege Hum poteka od naselja Zgornji
Pušenci po cesti proti naselju Krčevina, obkroži naselje
Hum pri Ormožu, poteka po cesti preko hriba Hum do meje
ljutomersko-ormoškega vinorodnega okoliša in po njej proti
zahodu do naselja Zgornji Pušenci.
5. VINORODNI OKOLIŠ HALOZE
Meja vinorodnega okoliša Haloze poteka po severni
meji katastrske občine Lemberg-okolica, po poti na naselje
Zgornji Gabrnik, po severnih mejah katastrskih občin Drevenik, Čača vas, Negonje, Cerovec, Stojno selo, Strmec,
Donačka gora in Trlično do državne meje s Hrvaško, po
državni meji s Hrvaško proti vzhodu do reke Drave pri naselju Zavrč, po reki Dravi proti zahodu do izliva reke Dravinje,
po reki Dravinji do izliva potoka Polskava, po potoku Polskava do ceste Lovrenc na Dravskem polju-Sestrže, po njej do
naselij Trnovec, Vrhloga in Črešnjevec, ob obronkih gričev
do naselij Pretrež in Farovec, po cesti do kmetije Šklemp,
po cesti do naselja Laporje, po cesti do križišča s cesto
Poljčane-Slovenska Bistrica pri naselju Žabjek in po meji
mariborskega vinorodnega okoliša proti jugu do severne
meje katastrske občine Lemberg-okolica.
5.1. Vinorodni podokoliš Obrobno pogorje Haloz
Vinorodni podokoliš Obrobno pogorje Haloz zajema
območje vinorodnega okoliša Haloze zahodno od meje, ki
poteka po vzhodnih mejah katastrskih občin Žetale, Dobrina in Dolena, po reki Dravinji proti vzhodu do naselja Popovci in po vzhodni meji katastrske občine Zgornja Pristava.
5.1.1. Vinorodni ožji okoliš Poljčane
Meja vinorodnega ožjega okoliša Poljčane poteka po
cesti Laporje-Poljčane, po zahodni meji vinorodnega podokoliša Obrobno pogorje Haloz proti jugu do ceste PečicaPoljčane in po njej do zaselka Šumrek, po poti proti zaselku
Zorko in proti vzhodu in severu do naselja Podboč, po cesti
od naselja Podboč proti vzhodu pod hriboma Golnik in Kisovec, pod hribom Stavski vrh do domačije Slivak, po vzhodni

Uradni list Republike Slovenije
meji katastrske občine Hrastovec proti severu do zaselka
Šega, proti severu do zaselka Brveno, po vzhodnih mejah
katastrskih občin Hrastovec in Modraže proti severu, po
cesti Makole-Globoko-Ješovec-Kočno ob Ložnici in po severozahodni meji vinorodnega podokoliša Obrobno pogorje
Haloz do naselja Laporje.
5.1.1.1. Vinorodna lega Ljubično-Cerje
Meja vinorodne lege Ljubično-Cerje poteka po poti
Zgornje Poljčane-Ljubično, po cesti Ljubično-Lovnik, po cesti Lovnik-Zbelovo do meje vinorodnega ožjega okoliša Poljčane in po njej proti severu do zaselka Ocvirk ter po cesti
do naselja Zgornje Poljčane.
5.1.1.2. Vinorodna lega Lovnik
Meja vinorodne lege Lovnik poteka po jugozahodni
meji vinorodne lege Ljubično-Celje proti vzhodu, po cesti
Lovnik-Pečica do jugozahodne meje vinorodnega ožjega
okoliša Poljčane in po njej proti zahodu do meje vinorodne
lege Ljubično-Celje.
5.1.1.3. Vinorodna lega Zgornje Poljčane
Meja vinorodne lege Zgornje Poljčane poteka po cesti
Zgornje Poljčane-Podboč, po južni meji vinorodnega ožjega
okoliša Poljčane proti zahodu do zaselka Šumrek, prečka
cesto Zgornje Poljčane-Lovnik, poteka proti severozahodu
do severovzhodne meje vinorodne lege Ljubično-Cerje in
po njej proti severu.
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5.1.1.9. Vinorodna lega Kleče
Meje vinorodne lege Kleče poteka po cesti KrasnaZgornje Kleče, po obronkih Hrastovca pod Bočem po poti
proti zaselku Brveno, po poti mimo domačije Domišak, proti
zahodu po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Poljčane
do vzhodne meje vinorodne lege Studenice-Sv. Lucija in po
njej proti severu ter po poti Studenice-Krasna.
5.1.1.10. Vinorodna lega Hrastovec pod Bočem
Meja vinorodne lege Hrastovec pod Bočem poteka po
vzhodni in severni meji vinorodne lege Kleče, po poti Krasna-Makole do vzhodne meje vinorodnega ožjega okoliša
Poljčane in po njej proti jugu ter proti zahodu do meje
vinorodne lege Kleče.
5.1.2. Vinorodni ožji okoliš Makole
Meja vinorodnega ožjega okoliša Makole poteka po
vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Poljčane proti severu, po cesti Ložnica-Mostečno-Savinjsko-Stopno, po vzhodni meji katastrske občine Dežno, jugovzhodni meji katastrske občine Stari grad do vrha Resenik, proti zahodu preko
vrha Turk do Dednega vrha in po cesti Dedni vrh-MotanjeŠega do meje vinorodnega ožjega okoliša Poljčane.
5.1.2.1. Vinorodna lega Štatenberg
Meja vinorodne lege Štatenberg poteka po cesti Pečke-Globoko, po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša
Makole proti severu in po potoku Ložnica do naselja Pečke.

5.1.1.4. Vinorodna lega Čretnik
Meja vinorodne lege Čretnik poteka po cesti skozi naselje Spodnje Poljčane, po cesti na Pekel in po poti nad
Čretnikom, ki povezuje Laporsko cesto in Ježev dol, do
naselja Spodnje Poljčane.

5.1.2.2. Vinorodna lega Pečke-Srece
Meja vinorodne lege Pečke-Srece poteka po cesti Pečke-Mostečno, po severni meji vinorodnega ožjega okoliša
Makole proti vzhodu in po cesti Majšperk-Poljčane do naselja Pečke.

5.1.1.5. Vinorodna lega Hošnica
Meja vinorodne lege Hošnica poteka po zahodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Poljčane, po cesti čez naselje
Laporska Gorca, po severni meji vinorodnega ožjega okoliša Poljčane proti vzhodu do naselja Kočno ob Ložnici, po
cesti proti naselju Zasede, zajame naselje, poteka proti jugozahodu nad Želodjekom, po poti Janžev vrh-Spodnje Poljčane in po severovzhodni meji vinorodne lege Čretnik.

5.1.2.3. Vinorodna lega Dežno pri Makolah
Meja vinorodne lege Dežno pri Makolah poteka po
vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Makole proti jugu, po poti Sv. Ana-Rove-Makole in po reki Dravinji proti
vzhodu.

5.1.1.6. Vinorodna lega Vrhole pri Laporju
Meja vinorodne lege Vrhole pri Laporju poteka po vzhodni meji vinorodne lege Hošnica do naselja Zasede, po
cesti Kočno ob Ložnici-Vrhole pri Laporju-Štatenberg-Globoko, po cesti Makole-Poljčane, se pred naseljem Modraže
obrne proti severu do zaselka Hrastje, poteka proti zahodu
do poti Križeča vas-Brezje pri Poljčanah in po njej do meje
vinorodne lege Hošnica.
5.1.1.7. Vinorodna lega Hrastje-Modraže
Meja vinorodne lege Hrastje-Modraže poteka po cesti
Novake-Vrhole pri Laporju, po južni meji vinorodne lege
vinorodne lege Vrhole pri Laporju proti vzhodu in po cesti
Makole-Studenice do odcepa za naselje Novake.
5.1.1.8. Vinorodna lega Studenice-Sv. Lucija
Meja vinorodne lege Studenice-Sv. Lucija poteka po
cesti Sv. Lucija-Križeča vas, proti vzhodu do vzhodne meje
katastrske občine Brezje pri Poljčanah, poteka proti jugu,
prečka cesto Studenice-Makole in reko Dravinjo, poteka po
vzhodni meji katastrske občine Studenice, po cesti pod
vrhom Golnik proti naselju Studenice, zajame naselje in
poteka proti severu do Sv. Lucije.

5.1.2.4. Vinorodna lega Jelovec
Meja vinorodne lege Jelovec poteka po zahodni meji
vinorodne lege Dežno pri Makolah proti jugu do zaselka
Korunšek, po cesti Korunšek-Jelovec-Šega, po zahodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Makole proti severu in po cesti
Krasna-Makole.
5.1.2.5. Vinorodna lega Sv. Ana
Meja vinorodne lege Sv. Ana poteka po jugozahodni
meji vinorodne lege Dežno pri Makolah, po vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Makole proti jugu, se pod hribom Resenik usmeri proti severozahodu, poteka po poti
proti naselju Babna Loka, po cesti Babna Loka-Jelovec in
po jugovzhodni meji vinorodne lege Jelovec.
5.1.2.6. Vinorodna lega Stari Grad
Meja vinorodne lege Stari Grad poteka po južni meji
vinorodne lege Jelovec proti vzhodu, po zahodni meji vinorodne lege Sv. Ana in po jugozahodni meji vinorodnega
ožjega okoliša Makole proti severu do kraja Šega.
5.1.3. Vinorodni ožji okoliš Majšperk
Meja vinorodnega ožjega okoliša Majšperk poteka po
vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Makole proti severu, po reki Dravinji proti vzhodu, po vzhodni meji vinorodnega podokoliša Obrobno pogorje Haloz proti jugu, po severni
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meji katastrske občine Dobrina, po severnih in zahodnih
mejah katastrskih občin Kočice in Nadole, po zahodni meji
katastrske občine Čermožišče do južne meje vinorodnega
podokoliša Obrobno pogorje Haloz in po njej proti zahodu
ter po zahodni meji katastrske občine Stoperce proti severu
do meje vinorodnega ožjega okoliša Makole.

5.3. Vinorodna lega Rodni vrh
Meja vinorodne lege Rodni vrh poteka po cesti Maribor-Zagreb, po južni meji katastrske občine Strajna, po cesti Kozminci-Strajna, po zahodnih mejah katastrskih občin
Strajna in Rodni vrh in po južni meji vinorodne lege Gorca
do ceste Maribor-Zagreb.

5.1.3.1. Vinorodna lega Sveča
Meja vinorodne lege Sveča poteka po cesti MajšperkStoperce, po poti na naselje Rosovec in po severozahodni
meji vinorodnega ožjega okoliša Majšperk do ceste Majšperk-Stoperce.

5.4. Vinorodna lega Kozminci
Meja vinorodne lege Kozminci poteka po cesti Maribor-Zagreb, po južnih mejah katastrskih občin Stanošina in
Kozminci, po zahodni meji katastrske občine Strajna in po
južni meji lege Rodni vrh do ceste Maribor-Zagreb.

5.1.3.2. Vinorodna lega Stoperce
Meja vinorodne lege Stoperce poteka po jugozahodni
meji vinorodnega ožjega okoliša Majšperk proti severu, po
južni meji vinorodne lege Sveča in po cesti Majšperk-Stoperce-Strmec pri Rogatcu do južne meje vinorodnega ožjega okoliša Majšperk.

5.5. Vinorodna lega Zgornje Gruškovje
Meja vinorodne lege Zgornje Gruškovje poteka po cesti Maribor-Zagreb do državne meje s Hrvaško, po državni
meji proti vzhodu, po meji Občine Videm proti severu do
južne meje katastrske občine Sedlašek in po njej proti zahodu do ceste Maribor-Zagreb.

5.1.3.3. Vinorodna lega Kupčinji vrh
Meja vinorodne lege Kupčinji vrh poteka po vzhodni
meji vinorodne lege Stoperce, po severni meji katastrske
občine Stoperce, zahodni meji katastrske občine Sitež, po
potoku proti jugovzhodu do vzhodne meje vinorodnega ožjega okoliša Majšperk, po njej do ceste Čermožišče-Stoperce
in po cesti Čermožišče-Stoperce do vzhodne meje vinorodne lege Stoperce.

5.6. Vinorodna lega Sedlašek
Meja vinorodne lege Sedlašek poteka po cesti Podlehnik-Leskovec do vzhodne meje katastrske občine Sedlašek, po njej do ceste Zagreb-Maribor in po njej do kraja
Podlehnik.

5.1.3.4. Vinorodna lega Bolfenk
Meja vinorodne lege Bolfenk poteka od reke Dravinje
po zahodni meji katastrske občine Janški vrh, po vzhodni
meji vinorodnega ožjega okoliša Majšperk, po severni meji
vinorodne lege Kupčinji vrh, po vzhodnih mejah vinorodnih
leg Stoperce in Sveča do severne meje vinorodnega ožjega
okoliša Majšperk in po njej proti vzhodu.
5.1.3.5. Vinorodna lega Janški vrh
Meja vinorodne lege Janški vrh poteka od reke Dravinje po vzhodni, južni in zahodni meji katastrske občine Janški vrh do reke Dravinje in po njej proti vzhodu.
5.1.3.6. Vinorodna lega Dolena
Vinorodna lega Dolena obsega območje katastrske občine Dolena, ki leži južno od reke Dravinje.
5.1.4. Vinorodni ožji okoliš Žetale
Vinorodni ožji okoliš Žetale obsega območje katastrske občine Kočice in območje katastrske občine Dobrina,
ki leži severno od ceste Podlehnik-Žetale.
5.1.4.1. Vinorodna lega Kočice
Vinorodna lega Kočice obsega območje katastrske občine Kočice.
5.1.4.2. Vinorodna lega Dobrina
Vinorodna lega Dobrina obsega območje katastrske
občine Dobrina, ki leži znotraj vinorodnega ožjega okoliša
Žetale.
5.2. Vinorodna lega Gorca
Meja vinorodne lege Gorca poteka po cesti MariborZagreb, po vzhodni meji katastrske občine Zakl, po poti
proti naselju Jablovec, po zahodni meji katastrske občine
Zakl proti severu, po južni in zahodni meji katastrske občine
Dežno, po zahodni meji katastrske občine Gorca do reke
Dravinje in po njej proti vzhodu do ceste Maribor-Zagreb.

5.7. Vinorodna lega Podlehnik
Meja vinorodne lege Podlehnik poteka po cesti TržecPodlehnik, po cesti Podlehnik-Spodnje Gruškovje-Strmec
pri Leskovcu in po vzhodni in severni meji katastrske občine
Podlehnik do ceste Tržec-Podlehnik.
5.8. Vinorodna lega Majski vrh
Vinorodna lega Majski vrh obsega območje katastrske
občine Majski vrh.
5.9. Vinorodna lega Dravinjski vrh
Meja vinorodne lege Dravinjski vrh poteka po cesti
Spodnja Pristava-Pograjena in po zahodni in južni meji katastrske občine Dravinjski vrh do naselja Spodnja Pristava.
5.10. Vinorodna lega Ljubstava
Vinorodna lega Ljubstava obsega območje katastrske
občine Ljubstava.
5.11. Vinorodna lega Vareja
Meja vinorodne lege Vareja poteka po cesti Videm pri
Ptuju-Zgornji Leskovec do severne meje katastrske občine
Spodnji Leskovec in po njej ter po zahodni meji katastrske
občine Vareja do ceste Videm pri Ptuju-Zgornji Leskovec.
5.12. Vinorodna lega Strmec pri Leskovcu
Meja vinorodne lege Strmec pri Leskovcu poteka po
cesti Zgornji Leskovec-Podlehnik, zahodni in severni meji
katastrske občine Spodnji Leskovec in po cesti Videm pri
Ptuju-Zgornji Leskovec.
5.13. Vinorodna lega Trdobojci
Meja vinorodne lege Trdobojci poteka po cesti Zgornji
Leskovec-Podlehnik, po vzhodnih mejah vinorodnih leg Sedlašek in Zgornje Gruškovje, po cesti ob potoku Ložina
proti vzhodu in po cesti državna meja s Hrvaško-Mala Varnica-Zgornji Leskovec.
5.14. Vinorodna lega Velika Varnica
Meja vinorodne lege Velika Varnica poteka po cesti
Mala Varnica-državna meja s Hrvaško do mejnega prehoda,
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po državni meji proti zahodu, po vzhodni meji vinorodne
lege Zgornje Gruškovje in po južni meji vinorodne lege Trdobojci do ceste Mala Varnica-državna meja s Hrvaško.

ceste proti naselju Pristava in po njej, na križišču do gasilskega doma in po cesti med gasilskim domom in osnovno
šolo do ceste Cirkulane-Medribnik.

5.15. Vinorodna lega Gradišče
Vinorodna lega Gradišče obsega območje katastrske
občine Gradišče.

5.25. Vinorodna lega Cirkulane
Meja vinorodne lege Cirkulane poteka po vzhodni meji
vinorodne lege Gradišča, po severni meji vinorodne lege
Paradiž, po cesti Cirkulane-Dolane in po južni meji vinorodne lege Dolane.

5.16. Vinorodna lega Skorišnjak
Meja vinorodne lege Skorišnjak poteka po cesti državna meja s Hrvaško-Mala Varnica-Zgornji Leskovec do odcepa za naselje Veliki Okič, po cesti proti naselju Veliki Okič,
po severni in vzhodni meji katastrske občine Skorišnjak in
po cesti ob potoku ob severni meji vinorodne lege Gradišče
do ceste državna meja s Hrvaško-Mala Varnica.
5.17. Vinorodna lega Belavšek
Meja vinorodne lege Belavšek poteka po vzhodnih mejah vinorodnih leg Strmec pri Leskovcu in Trdobojci, po
severni meji vinorodne lege Skorišnjak in po vzhodni meji
katastrske občine Belavšek do vzhodne meje vinorodne
lege Strmec pri Leskovcu.
5.18. Vinorodna lega Veliki Okič
Meja vinorodne lege Veliki Okič poteka od ceste Zgornji Leskovec-Cirkulane po zahodni meji katastrske občine
Veliki Okič, po državni meji s Hrvaško proti severovzhodu
do meje z Občino Gorišnica in po njej ter po vzhodni meji
katastrske občine Veliki Okič do ceste Zgornji LeskovecCirkulane.
5.19. Vinorodna lega Mali Okič
Vinorodna lega Mali Okič obsega območje katastrske
občine Mali Okič do vzhodne meje vinorodne lege Veliki
Okič.
5.20. Vinorodna lega Repišče
Meja vinorodne lege Repišče poteka po vzhodni in
severni meji katastrske občine Repišče, po cesti Videm pri
Ptuju-Zgornji Leskovec do odcepa za naselje Cirkulane, po
cesti proti naselju Cirkulane in po zahodni meji katastrske
občine Mali Okič do vzhodne meje katastrske občine Repišče.
5.21. Vinorodna lega Slatina
Meja vinorodne lege Slatina poteka po cesti CirkulaneDravci, po severni meji katastrske občine Pristava, vzhodnih
mejah vinorodnih leg Repišče in Mali Okič do državne meje
s Hrvaško in po njej proti vzhodu, po potoku Belana proti
severu in po cesti na naselje Pristava do ceste CirkulaneDravci.
5.22. Vinorodna lega Gradišča
Meja vinorodne lege Gradišča poteka na severu po
meji vinorodnega okoliša Haloze, na vzhodu po vzhodni
meji katastrske občine Gradišča, po cesti Gradišča-Cirkulane-Dravci in po zahodni meji katastrske občine Gradišča.
5.23. Vinorodna lega Dolane
Meja vinorodne lege Dolane poteka po cesti Ptuj-Cirkulane, po južni in zahodni meji katastrske občine Dolane in
po meji vinorodnega okoliša Haloze.
5.24. Vinorodna lega Paradiž
Meja vinorodne lege Paradiž poteka po cesti Cirkulane-Medribnik, po vzhodni meji katastrske občine Paradiž do
državne meje s Hrvaško, po državni meji proti zahodu do

5.26. Vinorodna lega Pohorje
Meja vinorodne lege Pohorje poteka po zahodni meji
vinorodne lege Paradiž do državne meje s Hrvaško, po njej
proti zahodu do potoka Belana in po njem ter po vzhodni
meji vinorodne lege Slatina do meje vinorodne lege Paradiž.
5.27. Vinorodna lega Meje
Meja vinorodne lege Meje poteka po jugovzhodni meji
vinorodne lege Paradiž do državne meje s Hrvaško, po
državni meji proti vzhodu do Sv. Florjana in po cesti na
naselje Medribnik do meje vinorodne lege Paradiž.
5.28. Vinorodna lega Gruškovec
Meja vinorodne lege Gruškovec poteka po vzhodnih
mejah vinorodnih leg Cirkulane, Paradiž in Meje do državne
meje s Hrvaško, po državni meji proti severovzhodu, po
zahodni meji katastrske občine Brezovec do ceste PestikeCirkulane in po njej do meje vinorodne lege Cirkulane.
5.29. Vinorodna lega Brezovec
Meja vinorodne lege Brezovec poteka po vzhodnih mejah vinorodnih leg Dolane in Cirkulane, po severni meji
vinorodne lege Gruškovec, po zahodni meji katastrske občine Brezovec do ceste Gorenjski vrh-Dolane in po njej do
meje vinorodne lege Dolane.
5.30. Vinorodna lega Veliki vrh
Meja vinorodne lege Veliki vrh poteka po cesti ZavrčPtuj do odcepa za Cirkulane, po vzhodni meji vinorodne
lege Dolane, po severni meji vinorodne lege Brezovec in po
vzhodni meji katastrske občine Veliki vrh do ceste ZavrčPtuj.
5.31. Vinorodna lega Hrastovec
Meja vinorodne lege Hrastovec poteka od državne meje s Hrvaško po cesti za naselje Zavrč, po cesti Zavrč-Ptuj,
po vzhodni meji vinorodne lege Veliki vrh, po cesti za naselje Gorenjski Vrh, po južni meji katastrske občine Hrastovec, po Kajuhovskem potoku proti severu do državne meje
s Hrvaško in po njej.
5.32. Vinorodna lega Belski vrh
Meja vinorodne lege Belski vrh poteka po jugovzhodni
meji katastrske občine Belski vrh, po vzhodni meji vinorodne lege Veliki vrh in po zahodni meji vinorodne lege Hrastovec.
5.33. Vinorodna lega Gorenjski vrh
Vinorodna lega Gorenjski vrh obsega območje katastrske občine Gorenjski vrh.
5.34. Vinorodna lega Pestike
Vinorodna lega Pestike obsega območje katastrske
občine Pestike, ki leži severno od ceste Zavrč-Cirkulane.
5.35. Vinorodna lega Korenjak
Meja vinorodne lege Korenjak poteka od državne meje
s Hrvaško po vzhodni meji katastrske občine Korenjak do
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ceste Zavrč-Cirkulane in po njej, po zahodni meji katastrske
občine Pestike do državne meje s Hrvaško in po njej proti
vzhodu.
5.36. Vinorodna lega Turški vrh
Vinorodna lega Turški vrh obsega območje katastrske
občine Turški vrh.
5.37. Vinorodna lega Drenovec
Vinorodna lega Drenovec obsega območje katastrske
občine Drenovec.
5.38. Vinorodna lega Goričak
Vinorodna lega Goričak obsega območje katastrske
občine Goričak.
6. PREKMURSKI VINORODNI OKOLIŠ
Prekmurski vinorodni okoliš obsega dve območji:
– meja prvega območja prekmurskega vinorodnega
okoliša poteka od naselja Korovci po državni meji z Avstrijo
in Madžarsko do južne meje katastrske občine Žitkovci, po
njej do ceste Kamovci-Dobrovnik in po njej do naselja Dobrovnik, po cesti Dobrovnik-Filovci-Bogojina-Tešanovci, po
zahodni meji katastrske občine Tešanovci proti severu do
naselja Brezje, v ravni črti proti zahodu čez potok Lipnica do
naselja Sebeborci, po cesti Sebeborci-Puconci-Vaneča-Šalamenci-Kerec-Vlajoščarje-Beznovci-Domajinci-Domajinski
Vrh-Krašči-Gornji Črnci in po cesti proti zahodu do naselja
Korovci ob državni meji z Avstrijo;
– meja drugega območja prekmurskega vinorodnega
okoliša poteka od državne meje z Madžarsko nad Redičkim
gozdom do ceste Dolga vas-Lendava in po njej, po cesti
Lendava-Čentiba-Pince do državne meje z Madžarsko in po
njej proti severu.
6.1. Lendavski vinorodni podokoliš
Meja lendavskega vinorodnega podokoliša poteka od
državne meje z Madžarsko nad Redičkim gozdom do ceste
Dolga vas-Lendava in po njej, po cesti Lendava-ČentibaPince do državne meje z Madžarsko in po njej proti severu.
6.1.1. Vinorodni ožji okoliš Dolgovaške gorice
Vinorodni ožji okoliš Dolgovaške gorice obsega območje katastrske občine Dolga vas, ki leži znotraj lendavskega
vinorodnega podokoliša.
6.1.2. Vinorodni ožji okoliš Lendavske gorice
Vinorodni ožji okoliš Lendavske gorice obsega območje katastrske občine Lendava, ki leži znotraj lendavskega
vinorodnega podokoliša.
6.1.2.1. Vinorodna lega Sv. Trojica
Meja vinorodne lege Sv. Trojica poteka po cesti Čerov
breg-Lendava, po plastnici 200 m proti jugu in severu do
ceste na Novi Tomaž in po njej proti severu ter proti zahodu
do ceste Čerov breg-Lendava.
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6.1.5. Vinorodni ožji okoliš gorice Pince
Vinorodni ožji okoliš gorice Pince obsega območje
katastrske občine Pince, ki leži znotraj lendavskega vinorodnega podokoliša.
6.2. Vinorodni podokoliš Goričko
Meja vinorodnega podokoliša Goričko poteka po državni meji z Avstrijo in Madžarsko do zahodne meje katastrske občine Kobilje in po njej, po severni in zahodni meji
katastrske občine Strehovci do južne meje prekmurskega
vinorodnega okoliša in po njej proti zahodu do državne meje
z Avstrijo.
6.2.1. Vinorodni ožji okoliš Gerlinci-Kramarovci
Vinorodni ožji okoliš Gerlinci-Kramarovci obsega območje katastrskih občin Domajinci, Gornji Črnci, Korovci in
Krašči, ki leži znotraj vinorodnega podokoliša Goričko, in
območje katastrskih občin Ropoča, Gerlinci, Pertoča, Večeslavci, Fikšinci, Sveti Jurij, Rogašovci, Kramarovci, Nuskova, Sotina, Serdica in Ocinje.
6.2.2. Vinorodni ožji okoliš Vidonci-Grad
Vinorodni ožji okoliš Vidonci-Grad obsega območje katastrskih občin Vadarci, Kruplivnik, Motovilci, Radovci, Kovačevci, Otovci, Vidonci, Grad, Doljni Slaveči in Gornji Slaveči.
6.2.3. Vinorodni ožji okoliš Trdkova-Martinje
Vinorodni ožji okoliš Trdkova-Martinje obsega območje
katastrskih občin Kuzma, Matjaševci, Dolič, Trdkova, Martinje, Boreča, Ženavlje in Neradnovci.
6.2.4. Vinorodni ožji okoliš Gornji Petrovci
Vinorodni ožji okoliš Gornji Petrovci obsega območje
katastrskih občin Stanjevci, Šulinci, Gornji Petrovci, Peskovci, Adrijanci in Lucova.
6.2.5. Vinorodni ožji okoliš Bodonci-Mačkovci
Vinorodni ožji okoliš Bodonci-Mačkovci obsega območje katastrske občine Bodonci, ki leži znotraj vinorodnega
podokoliša Goričko, in območje katastrskih občin Poznanovci, Pečarovci, Prosečka vas, Mačkovci in Dankovci.
6.2.6. Vinorodni ožji okoliš Vaneča-Sebeborci
Vinorodni ožji okoliš Vaneča-Sebeborci obsega območje katastrskih občin Šalamenci, Vaneča in Sebeborci, ki
leži znotraj vinorodnega podokoliša Goričko, in območje
katastrskih občin Bokrači, Krnci, Dolina in Moščanci.
6.2.6.1. Vinorodna lega Breg
Meja vinorodne lege Breg poteka od južne meje vinorodnega ožjega okoliša Vaneča-Sebeborci po cesti, ki vodi
k Domu borcev NOB na Vaneči, na severu poteka meja po
robu gozda, po cesti do Kerbaševe kmetije, po vzhodni
strani gozda do ceste, ki vodi do ceste Vaneča-Šalamenci,
in po meji vinorodnega ožjega okoliša Vaneča-Sebeborci
proti vzhodu.

6.1.3. Vinorodni ožji okoliš Čentibske gorice
Vinorodni ožji okoliš Čentibske gorice obsega območje katastrske občine Čentiba, ki leži znotraj lendavskega
vinorodnega podokoliša.

6.2.6.2. Vinorodna lega Ribnjek
Meja vinorodne lege Ribnjek poteka na zahodu po
cesti Vaneča-Dolina, mimo lovskega doma Dolina, na severu po robu gozda, na zahodu in jugu pa po cesti skozi
naselje Vaneča.

6.1.4. Vinorodni ožji okoliš Dolinske gorice
Vinorodni ožji okoliš Dolinske gorice obsega območje
katastrske občine Dolina, ki leži znotraj lendavskega vinorodnega podokoliša.

6.2.6.3. Vinorodna lega Pri Kaštelu
Meja vinorodne lege Pri Kaštelu poteka po cesti Vaneča-Dolina, mimo lovskega doma Dolina, na severu po robu
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gozda in na vzhodu po cesti skozi naselje Dolina v smeri
naselja Vaneča.
6.2.7. Vinorodni ožji okoliš Ivanovci-Kančevci
Vinorodni ožji okoliš Ivanovci-Kančevci obsega območje katastrskih občin Andrejci, Fokovci, Ivanovci, Kančevci,
Ratkovci in Lončarovci.
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– meja drugega območja vinorodne lege Dobrovniške
gorice poteka od ceste Dobrovnik-Bukovnica pod Opekarno po poti proti vzhodu, prečka cesto Dobrovnik-Motvarjevci in se nadaljuje proti vzhodu do plastnice 180m, poteka
proti severu in zahodu ob gozdu do ceste Bukovnica-Dobrovnik in po njej proti jugu tako, da izvzame Opekarno.

Vinorodni ožji okoliš Filovci-Moravske Toplice obsega
območje katastrskih občin Moravske Toplice, Tešanovci,
Bogojina in Filovci, ki leži znotraj vinorodnega podokoliša
Goričko, in območje katastrskih občin Suhi vrh, Vučja Gomila in Bukovnica.

6.3.2. Vinorodna lega Strehovske gorice
Meja vinorodne lege Strehovske gorice se začne na
zahodni meji katastrske občine Strehovci 150m severno od
ceste Filovci-Dobrovnik, poteka proti vzhodu vzporedno s
cesto do vzhodne meje katastrske občine Strehovci in po
njej proti severovzhodu ter poteka proti severu, zahodu in
jugozahodu ob gozdu do zahodne meje katastrske občine
Strehovci.

6.2.8.1. Vinorodna lega Jelovšekovo
Meja vinorodne lege Jelovšekovo poteka od ceste Tešanovci-Suhi Vrh po plastnici 240m proti zahodu do gozda,
ob gozdu proti severu in vzhodu preko ceste Suhi VrhTešanovci, po tej cesti proti jugu, ob gozdu proti severu do
plastnice 240m in ob njej proti jugu do ceste TešanovciSuhi Vrh.

6.3.3. Vinorodna lega Žitkovske gorice
Meja vinorodne lege Žitkovske gorice poteka od državne meje z Madžarsko pod vrhom Riganoc po severni meji
katastrske občine Žitkovci do gozda, ob gozdu proti jugu do
poti in po njej proti vzhodu do meje vinorodnega podokoliša
Strehovsko-Dobrovniške-Kobiljske gorice na državni meji z
Madžarsko.

6.2.8. Vinorodni ožji okoliš Filovci-Moravske Toplice

6.2.9. Vinorodni ožji okoliš Selo-Prosenjakovci
Vinorodni ožji okoliš Selo-Prosenjakovci obsega območje katastrskih občin Ivanjševci, Središče, Berkovci, Prosenjakovci, Selo, Čikečka vas, Motvarjevci in Pordašinci.
6.2.9.1. Vinorodna lega Čikečki breg
Meja vinorodne lege Čikečki breg poteka po cesti Selo-Čikečka vas do Čikečke vasi, izvzame naselje, po poti
proti zahodu, po plastnici 240m do gozda, ob gozdu proti
severozahodu in ob gozdu proti vzhodu do ceste Selo-Čikečka vas.
6.2.9.2. Vinorodna lega Notranji breg
Meja vinorodne lege Notranji breg poteka od zahodne
meje katastrske občine Prosenjakovci po cesti Selo-Prosenjakovci do naselja Prosenjakovci, po poti proti jugu do
južne meje katastrske občine Prosenjakovci in po njej proti
zahodu.
6.2.10. Vinorodni ožji okoliš Kuštanovci-Križevci
Vinorodni ožji okoliš Kuštanovci-Križevci obsega območje katastrskih občin Kuštanovci, Križevci, Košarovci,
Kukeč, Panovci in Domanjševci.
6.2.11. Vinorodni ožji okoliš Šalovci-Hodoš
Vinorodni ožji okoliš Šalovci-Hodoš obsega območje
katastrskih občin Krplivnik, Šalovci, Hodoš, Dolenci, Markovci, Budinci in Čepinci.
6.3. Vinorodni podokoliš Strehovsko-DobrovniškeKobiljske gorice
Meja vinorodnega podokoliša Strehovsko-DobrovniškeKobiljske gorice poteka po vzhodni meji vinorodnega podokoliša Goričko in po vzhodni meji prekmurskega vinorodnega okoliša.
6.3.1. Vinorodna lega Dobrovniške gorice
Vinorodna lega Dobrovniške gorice obsega dve območji:
– meja prvega območja vinorodne lege Dobrovniške
gorice poteka po zahodni meji katastrske občine Dobrovnik
proti severu, proti jugu po poljski poti, ki poteka vzporedno
z Bukovniškim potokom in po plastnici 200m proti zahodu
do meje katastrske občine Dobrovnik;

6.3.4. Vinorodna lega Čerteg-Mali vrej
Meja vinorodne lege Čerteg-Mali vrej poteka po severni meji vinorodnega podokoliša Strehovsko-DobrovniškeKobiljske gorice proti vzhodu, se pri Malem vreju obrne
proti jugu in poteka ob gozdu proti vzhodu, jugu in zahodu
do poti v Kobilje in proti zahodu ob plastnici 200 m do
severne meje vinorodnega podokoliša Strehovsko-Dobrovniške-Kobiljske gorice.
6.3.5. Vinorodna lega Sv. Martin
Meja vinorodne lege Sv. Martin poteka na vzhodu ob
cesti Kobilje-Dobrovnik, ob gozdu proti jugozahodu in severu tako, da obkroži Sv. Martin in po poti proti vzhodu do
ceste Kobilje-Dobrovnik.
7. ŠMARSKO-VIRŠTANJSKI VINORODNI OKOLIŠ
Meja šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša poteka od državne meje s Hrvaško pod naseljem Žetale po
južnih mejah vinorodnega okoliša Haloze in mariborskega
vinorodnega okoliša do naselja Beli Potok pri Frankolovem,
po plastnici 600 m po južnem pobočju Paškega Kozjaka
proti zahodu do reke Pake, po reki Paki do kraja Šoštanj, po
Šentflorjanskem grabnu mimo naselja Sv. Florjan pri Šoštanju do naselja Mostnar, se obrne proti jugu in poteka po
cesti do naselja Lokove, zaobjame vzpetino Zajček, se pri
naselju Lepa Njiva priključi na potok Libija, poteka po potoku Libija do kraja Ljubija ob Savinji, po reki Savinji do zahodne meje katastrske občine Letuš, po zahodnih mejah katastrskih občin Letuš in Podvrh, se pri naselju Šmartno nad
Prekopo odcepi proti zahodu, poteka mimo naselij Jelše,
Stopnik in Stari Grad, obkroži naselje Selo pri Vranskem, se
priključi na cesto Selo-Brode, poteka po cesti LjubljanaCelje do kraja Pondor, po zahodnih mejah katastrskih občin
Ojstriška vas in Črni vrh, po cesti Dol-Tabor, zajame naselje
Loke, po vzhodni meji katastrske občine Črni vrh, po cesti
Miklavž pri Taboru-Grajska vas, po severni meji katastrske
občine Marija Reka do ceste Prebold-Trbovlje, mimo kmetij
Uplaznik in Završnik do kraja Matke, po cesti na naselje
Zahom in proti vzhodu do zahodne meje katastrske občine
Zabukovica pod krajem Zabukovica, po zahodni in južni
meji katastrske občine Zabukovica, zaobjame naselje Sveta
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Neža, poteka po cesti Liboje-Košnica do reke Savinje, po
reki Savinji proti jugu do vasi Gračnica, po cesti mimo naselij Zagračnica, Brodnice, Lipni Dol, Jurklošter in Marijina
vas, obkroži naselji Marijina vas in Prapretno, se pri naselju
Vejice priključi na cesto proti naselju Stara Žaga do naselij
Šentvid pri Planini in Podlog pod Bohorjem, poteka preko
kmetije Hladine in hriba Oslica, objame naselja Jevški vrh,
Lipni vrh, Tolsti vrh, Božični vrh, Bucikov breg, Železno in
Strmec, se pri naselju Stari trg pri Podsredi priključi na
potok Bistrica, poteka po potoku Bistrica do naselja Sv.
Gora (pri Bistrici ob Sotli), poteka preko vrha Kunšperk in
po državni meji s Hrvaško do južne meje vinorodnega okoliša Haloze.
Iz območja šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša
se izločita območji:
Gorenje-Rečica ob Paki, ki obsega območje doline od
naselja Gorenje do naselja Rečica ob Paki, in
ravninski del doline, katerega meja poteka od kraja
Letuš po cesti Letuš-Male Braslovče, po cesti skozi naselja
Braslovče, Spodnje Gorče in Kamenče do naselja Gomilsko, po potoku Bolska, po reki Savinji do zahodne meje
katastrske občine Medlog, po potoku Ložnica do kraja Polzela in po reki Savinji do kraja Letuš.
7.1. Savinjski vinorodni ožji okoliš
Savinjski vinorodni ožji okoliš obsega dve območji:
– meja prvega območja savinjskega vinorodnega ožjega okoliša poteka po severni in zahodni meji šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša proti zahodu in jugu do reke
Savinje pri naselju Košnica pri Celju, po reki Savinji do reke
Ložnice, po njej do naselja Arja vas in po cesti Arja vasDobrna do zahodne meje katastrske občine Dobrna in po
njej proti severu do severne meje šmarsko-virštanjskega
vinorodnega okoliša;
– meja drugega območja savinjskega vinorodnega ožjega okoliša poteka od kraja Laško po zahodni meji šmarskovirštanjskega vinorodnega okoliša proti jugu in vzhodu do
potoka Mišnica, po njem do naselja Curnovec, po poti na
naselji Suho Dobje in Trate, proti naselju Mala Breza, po
vzhodni in severni meji katastrske občine Olešče, vzhodni
in severni meji katastrske občine Požnica, po severni meji
katastrske občine Rifengozd in po meji šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša do kraja Laško.
7.1.1.Vinorodni kraj Šmartno ob Paki
Meja vinorodnega kraja Šmartno ob Paki poteka po
cesti Šoštanj-Gorenje, po poti, ki poteka pod vrhom Tabor
preko naselja Slatina do ceste Mozirje-Letuš in po njej, po
cesti Letuš-Rečica ob Paki-Podgora, po cesti Podgora-Dobrič, po vzhodni meji katastrske občine Rečica ob Paki proti
severu do kmetije Stanovšek, po cesti mimo kmetije Kurmanšek proti naselju Veliki vrh do kmetije Dušič, se po cesti
spusti do kmetije Mravljak v naselju Lokovica, prečka cesto
Gorenje-Velenje, poteka proti severozahodu in proti zahodu
po cesti mimo kmetije Brišnik do ceste Šoštanj-Gorenje.
Iz območja vinorodnega kraja Šmartno ob Paki se izloči območje Gorenje-Rečica ob Paki.
7.1.2. Vinorodni kraj Vinska gora
Vinorodni kraj Vinska gora obsega dve območji:
Meja prvega območja poteka nad naseljem Laze proti
vzhodu, po plastnici 400 m do Gradiča, pod hribom Gora
do kmetije Jelen, po cesti nad naseljem Podkraj in kmetijo
Kutičan do Stebovniškega potoka, po cesti Podkraj-Arnače
do križišča s cesto Velenje-Polzela, se proti zahodu po pobočju spusti v naselje Ložnica, poteka proti zahodu do zahodne meje katastrske občine Ložnica in po njej, po zaho-
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dni meji katastrske občine Podkraj, po cesti Podkraj pri
Velenju-Tajna-Podgorje-Lilijski Grič, po severni meji katastrske občine Podkraj proti vzhodu, pod hribom Gradišče in
Sv. Jakob, po cesti Velenje-Andraž nad Polzelo do naselja
Podkoželj in po plastnici 400 m nad naseljem Laze;
Meja drugega območja poteka po severni meji savinjskega vinorodnega ožjega okoliša proti zahodu do zahodne
meje katastrske občine Lipje, po cesti proti naselju Bevče
(zajame tudi Sv. Miklavža), po cesti Bevče-Črnova, po cesti
Velenje-Žalec do izliva Belega potoka v Črni potok, proti
vzhodu preko hriba Petelinjek do vzhodne meje savinjskega
vinorodnega ožjega okoliša in po njej proti severu.
7.1.3. Vinorodni kraj Laško
Vinorodni kraj Laško obsega območje drugega območja savinjskega vinorodnega ožjega okoliša.
7.2. Vinorodni kraj Šmartno v Rožni dolini
Meja vinorodnega kraja Šmartno v Rožni dolini poteka
po zahodni in severni meji katastrske občine Rupe, po severni meji katastrske občine Rožni vrh, po severni in vzhodni meji katastrske občine Brezova do ceste Vojnik-Šmartno v Rožni dolini in po njej, po cesti Šmartno v Rožni
dolini-Prešnik-Sv. Jungrt, proti severu do Sv. Kunigunde in
po severozahodni meji katastrske občine Šentjungert proti
severu.
7.3. Vinorodni ožji okoliš Šentjur-Dolga gora
Meja vinorodnega ožjega okoliša Šentjur-Dolga gora
poteka po severni meji šmarsko-virštanjskega vinorodnega
okoliša proti zahodu, po zahodnih mejah katastrskih občin
Dramlje, Marija Dobje, Primož, Goričica, Zlateče, Podgrad, Kranjčica, Vodruž, Planinca, Kalobje, Brezje in Lažiše, po cesti Mrzlo Polje-Dežno-Loke-Gračnica, po severni
meji katastrske občine Planina, po cesti na naselje Šentvid
pri Planini do južne meje šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša, po njej proti vzhodu, po vzhodni meji katastrskih občin Šentvid pri Planini in Planinska vas, južni meji
katastrske občine Straška gorca, vzhodni meji katastrske
občine Lopaca, vzhodni in severni meji katastrske občine
Loka pri Žusmu, severni meji katastrske občine Dobrina in
po vzhodnih mejah katastrskih občin Javorje, Gorica pri
Slivnici, Tratna, Grobelno, Zgornje Selce, Ponkvica in Dolga gora do severne meje šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša.
7.3.1. Vinorodni kraj Dramlje
Meja vinorodnega kraja Dramlje poteka od naselja Trnovec pri Dramljah po cesti mimo naselja Jarmovec, po
severni meji vinorodnega ožjega okoliša Šentjur-Dolga gora
proti severu in vzhodu do podvoza Pletovarje in ob avtocesti
Slovenska Bistrica-Arja vas do izvoza za kraj Dramlje.
7.3.2. Vinorodni kraj Ponikva
Meja vinorodnega kraja Ponikva poteka po severni
meji vinorodnega ožjega okoliša Šentjur-Dolga gora proti
vzhodu, po cesti Lipoglav-Cecinje, prečka železniško progo Poljčane-Grobelno in poteka po vrhu Kozjaka proti naselju Dole, po cesti do kmetije Senica, po vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Šentjur-Dolga gora do železniške proge Celje-Maribor in ob njej do železniške postaje
Ponikva, proti zahodu do kraja Hotunje, proti severu po
poti proti naselju Laze pri Dramljah in ob avtocesti Arja vasSlovenska Bistrica do meje vinorodnega ožjega okoliša
Šentjur-Dolga gora.
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7.3.3. Vinorodna lega Dolga gora
Meja vinorodne lege Dolga gora na severu in vzhodu
poteka po meji vinorodnega ožjega okoliša Šentjur-Dolga
gora in na jugu po cesti Sladka Gora-Dolga Gora-Lipoglav.
7.3.4. Vinorodni kraj Šentjur
Vinorodni kraj Šentjur obsega štiri območja:
– meja prvega območja vinorodnega kraja Šentjur poteka po Kamenskem potoku do ceste Bezovje pri ŠentjurjuProžinska vas in po njej, po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Šentjur-Dolga gora proti severu, po severni meji
katastrske občine Podgrad, po cesti na naselje Repno in po
cesti Celje-Ponikva do Kamenskega potoka;
– meja drugega območja vinorodnega kraja Šentjur
poteka po cesti Šentjur-Jakob pri Šentjurju, po cesti na
pogorje Rifnik in v Novo vas pod Rifnikom ter po cesti proti
naselju Podgorje pod Resevno;
– meja tretjega območja vinorodnega kraja Šentjur poteka po cesti Planina-Šentjur do odcepa v naselju Vezovje,
po cesti proti naseljem Kalobje in Podlešje ter po cesti
preko vasi Krajni Dol in Brezje do ceste Planina-Šentjur;
– meja četrtega območja vinorodnega kraja Šentjur poteka po plastnici 350 m severno od Slivniškega jezera, od
jezu po cesti do ceste Šentjur-Gorica pri Slivnici, po njej do
naselja Bukovje pri Slivnici, po vrhovih pogorja Javorje, po
cesti ob Dobrinskem potoku do meje vinorodnega ožjega
okoliša Šentjur-Dolga gora in po njej proti severu do Slivniškega jezera.
7.4. Vinorodni ožji okoliš Sladka gora-Ponkvica
Meja vinorodnega ožjega okoliša Sladka gora-Ponkvica poteka po cesti Pečica-Orehova vas, mimo cerkve Sv.
Mihaela, zaobjame naselje Lučovec, poteka po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Šentjur-Dolga gora do naselja
Grobelno, po cesti Grobelno-Šentvid pri Grobelnem, ob
železniški progi Grobelno-Šmarje pri Jelšah in po cesti Šmarje pri Jelšah-Mestinje-Podplat-Pečica.
7.4.1. Vinorodni kraj Sladka gora
Meja vinorodnega kraja Sladka gora poteka po severni
meji vinorodnega ožjega okoliša Sladka gora-Ponkvica, južnih mejah katastrskih občin Sladka gora in Pijovci, zaobjame naselja Sotensko in Nova vas, poteka po Polžanskem
potoku proti jugovzhodu, po potoku Lemberžica do naselja
Mestinje in do vzhodne meje vinorodnega ožjega okoliša
Sladka gora-Ponkvica.
7.4.2. Vinorodna lega Preloge-Ponkvica
Meja vinorodne lege Preloge-Ponkvica poteka po južni
meji vinorodnega ožjega okoliša Sladka gora-Ponkvica do
naselja Mestinje in po južni meji vinorodne lege Sladka gora
do meje vinorodnega ožjega okoliša Sladka gora-Ponkvica.
7.5. Vinorodni ožji okoliš Rogaške Slatine
Meja vinorodnega ožjega okoliša Rogaške Slatine poteka po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Sladka
gora-Ponkvica, po cesti Mestinje-Pristava pri Mestinju, po
železniški progi Pristava pri Mestinju-Podčetrtek, po cesti
ob Sotelskem jezeru, po vzhodni in severni meji šmarskovirštanjskega vinorodnega okoliša, po cesti Rajnkovec-Rjavica-Brezovec pri Rogatcu-Rogatec-Dobovec pri Rogatcu in
po vzhodni meji šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša
do naselja Pečica.
7.5.1. Vinorodna lega Drevenik
Meja vinorodne lege Drevenik poteka po cesti PodplatTekačevo-Zagaj pod Bočem, po vzhodni meji katastrske
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občine Čača vas in po severni in zahodni meji vinorodnega
ožjega okoliša Rogaške Slatine.
7.5.2. Vinorodna lega Negonje
Meja vinorodne lege Negonje poteka po vzhodni meji
vinorodne lege Drevenik, po cesti Spodnje Negonje-Zgornje Irje-Zgornje Negonje, po cesti mimo Grilovega hriba
in po severni meji vinorodnega ožjega okoliša Rogaške
Slatine.
7.5.3. Vinorodna lega Cerovec
Meja vinorodne lege Cerovec poteka po vzhodni meji
vinorodne lege Negonje, mimo naselij Zgornje Irje in Ločendol ob severni meji katastrske občine Rogaška Slatina, po
cesti Spodnje Sečovo-Strmec pri Rogatcu, po poti proti
severu nad hribom Ložno do severne meje vinorodnega
ožjega okoliša Rogaške Slatine in po njej proti zahodu do
naselja Ravnocerje ter po poti mimo hriba Cerovec in Grilovega hriba do vzhodne meje vinorodne lege Negonje.
7.5.4. Vinorodna lega Donačka gora
Meja vinorodne lege Donačka gora poteka po cesti
Zgornje Gradišče-Ciglence-Rogatec, po vzhodni in severni
meji vinorodnega ožjega okoliša Rogaške Slatine in po vzhodni meji vinorodne lege Cerovec do naselja Zgornje Gradišče.
7.5.5. Vinorodna lega Rodne
Meja vinorodne lege Rodne poteka po cesti Rogaška
Slatina-Topole-Tekačevo-Podplat, po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Rogaške Slatine, po zahodni in južni
meji katastrske občine Nezbiše, južnih mejah katastrskih
občin Kamence in Rajnkovec, po vzhodni meji vinorodnega
ožjega okoliša Rogaške Slatine do naselja Brestovec, po
poti na naselje Prnek in po vzhodni meji katastrske občine
Velike Rodne do kraja Rogaška Slatina.
7.5.6. Vinorodna lega Sv. Ema
Vinorodna lega Sv. Ema obsega območje vinorodnega
ožjega okoliša Rogaške Slatine, ki leži južno od južne meje
vinorodne lege Rodne.
7.6. Vinorodni ožji okoliš Tinsko-Škofija
Meja vinorodnega ožjega okoliša Tinsko-Škofija poteka po cesti Šmarje pri Jelšah-Grobelno, po zahodnih mejah
katastrskih občin Platinovec in Grobelce, zahodni in južni
meji katastrske občine Babna gora, južni meji katastrske
občine Babna reka in po cesti Loka pri Žusmu-Sodna vasPristava pri Mestinju-Mestinje-Šmarje pri Jelšah.
7.6.1. Vinorodni kraj Vinski vrh-Sv. Rok
Meja vinorodnega kraja Vinski vrh-Sv. Rok poteka od
naselja Grobelno po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Tinsko-Škofija, po severnih mejah katastrskih občin Grobelce, Babna reka in Vršna vas, po cesti mimo naselja
Šerovo, do železniške postaje Stranje in ob železniški progi
Stranje-Mestinje do severne meje vinorodnega ožjega okoliša Tinsko-Škofija in po njej proti zahodu.
7.6.2. Vinorodna lega Škofija
Meja vinorodne lege Škofija poteka po južni meji vinorodnega kraja Vinski vrh-Sv. Rok, zaobjame naselji Planinca
in Vršna vas, poteka ob Zibiškem potoku proti jugu in po
cesti Drozgomet-Zibika-Spodnje Mestinje-Stranje do južne
meje vinorodnega kraja Vinski vrh-Sv. Rok.
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7.6.3. Vinorodna lega Breška gorca
Meja vinorodne lege Breška gorca poteka po zahodni
meji vinorodne lege Škofija, južni meji vinorodnega kraja
Vinski vrh-Sv. Rok in se pod hribom Sedovec odcepi proti
jugovzhodu po cesti proti naselju Drozgomet.
7.6.4. Vinorodna lega Grobelce
Meja vinorodne lege Grobelce poteka od naselja Lipovec po južni meji vinorodnega kraja Vinski vrh-Sv. Rok do
naselja Lekmarje, proti jugu po poti do zaselka Okrus, po
cesti proti zahodu mimo naselij Predule in Vinski vrh pri
Slivnici do zahodne meje vinorodnega ožjega okoliša Tinsko-Škofija in po njej proti severu do naselja Lipovec.
7.6.5. Vinorodna lega Babna gora
Meja vinorodne lege Babna gora poteka po južni meji
vinorodne lege Grobelce, po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Tinsko-Škofija do zaselka Volčja Jama, po cesti
proti naselju Loka pri Žusmu, po južni meji vinorodnega
ožjega okoliša Tinsko-Škofija, po vzhodni meji katastrske
občine Babna reka in po cesti mimo naselja Okrus do južne
meje vinorodne lege Grobelce.
7.6.6. Vinorodna lega Tinsko
Meja vinorodne lege Tinsko poteka po južnih mejah
vinorodnih leg Breška gorca in Škofija, po Zibiškem potoku
in potoku Mestinjščica proti vzhodu, po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Tinsko-Škofija proti zahodu in po vzhodni meji vinorodne lege Babna gora.
7.7. Vinorodni ožji okoliš Virštanj-Imenska gorca
Meja vinorodnega ožjega okoliša Virštanj-Imenska gorca poteka od naselja Loka pri Žusmu po južni meji vinorodnega ožjega okoliša Tinsko-Škofija proti vzhodu, po cesti
Sodna vas-Podčetrtek-Golobinjek ob Sotli-Dekmanca, po
vzhodni meji šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša do
naselja Polje pri Bistrici, po cesti Polje pri Bistrici-Bistrica ob
Sotli-Kunšperk do državne meje s Hrvaško, po južni meji
šmarsko-virštanjskega vinorodnega okoliša do naselja Prevole, po potoku Rihtarjev graben proti severovzhodu, po
cesti Podsreda-Kozje-Lesično-Zagorje in po jugovzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Šentjur-Dolga gora do naselja
Loka pri Žusmu.
7.7.1. Vinorodna lega Olimje
Meja vinorodne lege Olimje poteka od kraja Podčetrtek po vzhodni, severni in zahodni meji vinorodnega ožjega
okoliša Virštanj-Imenska gorca, po Virštanjskem potoku proti
vzhodu, po južni meji katastrske občine Sopote in po cesti
do kraja Podčetrtek.
7.7.2. Vinorodna lega Imenska gorca
Meja vinorodne lege Imenska gorca poteka od kraja
Podčetrtek po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Virštanj-Imenska gorca do naselja Spodnje Imeno, po cesti
proti zahodu tako, da zaobjame naselje Imenska gorca, po
cesti proti cerkvi Device Marije in po jugovzhodni meji vinorodne lege Olimje do kraja Podčetrtek.
7.7.3. Vinorodni kraj Virštanj
Meja vinorodnega kraja Virštanj poteka od naselja Imeno po južni meji vinorodne lege Imenska gorca, po severni
meji katastrske občine Virštanj, po južni meji vinorodne lege
Olimje, po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Virštanj-Imenska gorca do naselja Ješovec, po cesti JešovecMarof-Polana-Vindol, proti vzhodu do naselja Ortnica, po
cesti Ortnica-Bučka Gorca-Golobinjek ob Sotli in po vzho-
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dni meji vinorodnega ožjega okoliša Virštanj-Imenska gorca
do naselja Imeno.
7.7.4. Vinorodna lega Pecelj
Meja vinorodne lege Pecelj poteka od vzhodne meje
vinorodnega ožjega okoliša Virštanj-Imenska gorca pri naselju Golobinjek ob Sotli po južni meji vinorodne lege Virštanj, po cesti skozi naselje Pecelj do naselja Prelasko in po
vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Virštanj-Imenska
gorca do naselja Golobinjek ob Sotli.
7.7.5. Vinorodna lega Bučka gorca
Meja vinorodne lege Bučka gorca poteka po južnih
mejah vinorodnih leg Pecelj in Virštanj do naselja Vindol in
po cesti Vindol-Klake-Zgornje Zdole-Ješovec pri KozjemOpečnik-Brezovec pri Polju-Polje ob Sotli-Prelasko do južne
meje vinorodne lege Pecelj.
7.7.6. Vinorodna lega Pilštanj
Meja vinorodne lege Pilštanj poteka od naselja Kozje
po južni in zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša VirštanjImenska gorca proti severu do naselja Ješovec, po južni
meji vinorodne lege Virštanj, po zahodni meji vinorodne
lege Bučka gorca in po cesti Ješovec pri Kozjem-Kozje do
naselja Kozje.
7.7.7. Vinorodna lega Hrastje-Trebče
Meja vinorodne lege Hrastje-Trebče poteka po cesti
Polje ob Sotli-Bistrica ob Sotli, po vzhodni in južni meji
vinorodnega ožjega okoliša Virštanj-Imenska gorca do naselja Kozje, po jugovzhodni meji vinorodne lege Pilštanj in
po južni meji vinorodne lege Bučka gorca do naselja Polje
ob Sotli.
7.7.8. Vinorodna lega Ples
Meja vinorodne lege Ples poteka od kraja Dekmanca
po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Virštanj-Imenska gorca ob državni meji s Hrvaško in po vzhodni meji
vinorodne lege Hrastje-Trebče.
PRILOGA 2: OPISNE MEJE VINORODNIH ENOT
ZNOTRAJ VINORODNE DEŽELE POSAVJE
Vinorodna dežela Posavje obsega območje naslednjih
vinorodnih okolišev z ožjimi vinorodnimi enotami:
1. BIZELJSKO-SREMIŠKI VINORODNI OKOLIŠ
Meja bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša poteka
od naselja Breg po reki Savi do državne meje s Hrvaško, po
državni meji s Hrvaško, po južni meji šmarsko-virštanjskega
vinorodnega okoliša do Marijine vasi, po južnih mejah katastrskih občin Marijina vas in Paneče do naselja Razbor in po
cesti Razbor-Breg do reke Save.
1.1. Vinorodni podokoliš Bizeljsko
Meja vinorodnega podokoliša Bizeljsko poteka od naselja Spodnja Pohanca po cesti Spodnja Pohanca-ArtičeGloboko-Bojsno-Župelevec, po cesti Brežice-Bizeljsko do
naselja Bizeljsko, po cesti Bizeljsko-Orešje do državne meje
s Hrvaško na mejnem prehodu Orešje, po severni meji
bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša proti zahodu, po
severni meji katastrske občine Osredek in po potoku Močnik do naselja Spodnja Pohanca.
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1.1.1. Vinorodni ožji okoliš Bizeljsko-Orešje
Meja vinorodnega ožjega okoliša Bizeljsko-Orešje poteka po potoku Dramlja proti severu, po severnih mejah
katastrskih občin Bizeljsko in Orešje do vrha hriba Silovec,
proti vzhodu do vzhodne meje vinorodnega podokoliša Bizeljsko in po njej proti jugu do potoka Dramlja.
1.1.1.1. Vinorodna lega Kozja peč-Kupce
Meja vinorodne lege Kozja peč-Kupce poteka od ceste Bizeljsko-Orešje pred krajem Kupce proti jugu po plastnici 220 m proti zaselku Bohor, se usmeri proti severozahodu do poti in po njej proti severu, prečka cesto in poteka
do kraja Kozja Peč, po severni meji vinorodnega ožjega
okoliša Bizeljsko-Orešje proti vzhodu, se nad zaselkom Gabrk obrne proti jugovzhodu do plastnice 220 m in poteka po
njej do ceste Bizeljsko-Orešje pri kraju Kupce.
1.1.1.2. Vinorodna lega Bukovje-Žalce
Meja vinorodne lege Bukovje-Žalce poteka od kraja
Žalce po robu gozda proti severozahodu, obkroži naselje
Bukovje, se obrne proti jugozahodu pod Graščinskim vrhom, poteka po poti proti kraju Trnje, se priključi na plastnico 220 m in poteka po njej proti severovzhodu do zaselka
Žalce.
1.1.1.3. Vinorodna lega Drenovec
Meja vinorodne lege Drenovec poteka po zahodni meji
vinorodne lege Bukovje-Žalce proti severu, pod hribom Graščinski vrh proti zahodu ob gozdu do Lovske koče, proti
jugu in vzhodu tako, da obkroži Razgledni stolp, proti jugu
ob gozdu do plastnice 220 m in po njej proti vzhodu do
kraja Trnje in do južne meje vinorodne lege Bukovje-Žalce.
1.1.1.4. Vinorodna lega Janeževa gorca
Meja vinorodne lege Janeževa gorca poteka po cesti
Bizeljsko-Janeževa Gorca-Bošt, po poti proti severu mimo
cerkve Sv. Vid, po cesti Vrhovnica-Bizeljsko, po poti, ki
poteka severno od kraja Janeževa Gorca proti kraju Bizeljsko, proti jugu do plastnice 220 m in po njej proti zahodu
do ceste Bizeljsko-Janeževa Gorca.
1.1.1.5. Vinorodna lega Bošt
Meja vinorodne lege Bošt poteka od severne meje
katastrske občine Vitna vas po poti na Bošt in Nimnik ter
nazaj po cesti do meje katastrske občine Vitna vas.
1.1.1.6. Vinorodni kraj Vitna vas
Meja vinorodnega kraja Vitna vas poteka po cesti Dramlja-Vitna vas-Bizeljsko do vzhodne meje katastrske občine
Vitna vas in po njej proti jugu do poti h kmetijam Hudina in
Sodič ter po njej proti kraju Dramlja.
1.1.1.7. Vinorodni kraj Stara vas
Meja vinorodnega kraja Stara vas poteka od vzhodne
meje katastrske občine Vitna vas po cesti Pišece-Bizeljsko,
po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Bizeljsko-Orešje proti jugu, po cesti Stara vas-Dramlja do meje vinorodnega kraja Vitna vas in po njej proti severu.
1.1.2. Vinorodni ožji okoliš Pišece-Sromlje-Pohanca
Meja vinorodnega ožjega okoliša Pišece-Sromlje-Pohanca poteka po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša
Bizeljsko-Orešje, po severnih mejah katastrskih občin Podgorje, Pavlova vas, Silovec, Sromlje in Zgornja Pohanca, po
zahodni in južni meji vinorodnega podokoliša Bizeljsko do
meje vinorodnega ožjega okoliša Bizeljsko-Orešje.
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1.1.2.1. Vinorodna lega Oklukova gora
Vinorodna lega Oklukova gora obsega območje katastrske občine Oklukova gora.
1.1.2.2. Vinorodni kraj Sromlje
Meja vinorodnega kraja Sromlje poteka od naselja Zgornja Pohanca proti severu po poti do gozdne meje, po gozdni meji proti severovzhodu do zahodne meje katastrske
občine Sromlje, po plastnici 400 m proti vzhodu nad naseljem Silovec, po vzhodni meji katastrske občine Silovec
proti jugu, po poti mimo naselja Curnovec do severne meje
katastrske občine Dečno selo, po njej proti severozahodu
do vzhodne meje katastrske občine Volčje, proti zahodu do
vzhodne meje katastrske občine Oklukova gora ter po vzhodni in severni meji vinorodne lege Oklukova gora do naselja
Zgornja Pohanca.
1.1.2.3. Vinorodni kraj Pavlova vas
Meja vinorodnega kraja Pavlova vas poteka od ceste
Pavlova vas-Preska pod severno mejo vinorodnega ožjega
okoliša Pišece-Sromlje-Pohanca po plastnici 500 m proti
zahodu, po potoku med hriboma Veliki in Mali Trobojnik
proti jugozahodu, po Suhadolskem potoku proti jugovzhodu, po cesti Globoko-Pišece, po zahodni meji katastrske
občine Pišece, proti severozahodu pod zaselkom Rigelj, po
poti skozi naselje Pavlova vas do cerkve Sv. Jedert, po cesti
Pavlova vas-Preska in do plastnice 500 m pod severno
mejo vinorodnega ožjega okoliša Pišece-Sromlje-Pohanca.
1.1.2.4. Vinorodni kraj Pišece
Meja vinorodnega kraja Pišece poteka po vzhodni meji
katastrske občine Pišece proti jugu, po poti mimo naselja
Pilštanj do severne meje katastrske občine Dednja vas in po
njej proti zahodu, po cesti Globoko-Pišece proti severu do
kraja Marof, proti severu do gozdne meje in ob njej proti
vzhodu do vzhodne meje katastrske občine Pišece.
1.1.2.5. Vinorodna lega Rigel
Meja vinorodne lege Rigel poteka po cesti Marof-Pišečki grad, po robu gozda proti zahodu do vzhodne meje
vinorodnega kraja Pavlova vas, proti jugu do poti skozi naselje Pavlova vas, po vzhodni meji vinorodnega kraja Pavlova
vas proti jugu in po zahodni meji vinorodnega kraja Pišece
proti severu.
1.1.2.6. Vinorodni kraj Podgorje
Meja vinorodnega kraja Podgorje poteka po vzhodni
meji vinorodnega ožjega okoliša Pišece-Sromlje-Pohanca
proti jugu do ceste Vitna vas-Spodnje Podgorje, ob potoku
proti severozahodu do zahodne meje katastrske občine Podgorje, proti zahodu do vzhodne meje vinorodnega kraja
Pišece in po njej proti severu, ob robu gozda proti severu
pod hribi Mali in Veliki Špiček, obkroži kraj Uljčnik in poteka
proti jugovzhodu do meje vinorodnega ožjega okoliša Pišece-Sromlje-Pohanca.
1.2. Vinorodni podokoliš Sremič
Meja vinorodnega podokoliša Sremič poteka od kraja
Spodnja Pohanca po zahodni meji vinorodnega podokoliša
Bizeljsko proti severu, po severni, zahodni in južni meji
bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša do mesta Krško
in po cesti Krško-Spodnja Pohanca.
1.2.1. Vinorodni ožji okoliš Sremič-Zdole
Meja vinorodnega ožjega okoliša Sremič-Zdole poteka
po južni, vzhodni in severni meji vinorodnega podokoliša
Sremič do ceste Podsreda-Koprivnica, po njej do kraja Ko-
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privnica in po potokih Koprivnica in Brestanica proti jugu do
meje vinorodnega podokoliša Sremič.
1.2.1.1. Vinorodna lega Mohor
Meja vinorodne lege Mohor poteka od cerkve Sv. Mohor ob gozdu proti zahodu in jugu, ob gozdu proti jugovzhodu proti naselju Zgornji Sremič, se usmeri proti severozahodu, zajame hrib Grič in poteka ob gozdu do cerkve Sv.
Mohor.
1.2.1.2. Vinorodna lega Zgornji Sremič
Meja vinorodne lege Zgornji Sremič poteka od kraja
Slom po robu gozda severno od ceste Slom-Sremič, proti
jugozahodu preko hriba Grmada, po cesti Zgornji SremičSpodnji Sremič, proti jugovzhodu, po robu gozda proti severu in vzhodu do zahodne meje katastrske občine Anovec,
po njej proti jugu do severne meje katastrske občine Stara
vas, proti vzhodu in severu tako, da obkroži kraj Koritno in
po cesti Koritno-Slom.
1.2.1.3. Vinorodna lega Spodnji Sremič
Meja vinorodne lege Spodnji Sremič poteka od severozahodne meje vinorodne lege Zgornji Sremič na cesti
Zgornji Sremič-Spodnji Sremič-Krško, ob njej po robu gozda proti jugovzhodu, po plastnici 260 m proti vzhodu in
jugu, po robu gozda proti severu do južne meje vinorodne
lege Zgornji Sremič ter po njej proti severozahodu.
1.2.1.4. Vinorodna lega Bučerca
Meja vinorodne lege Bučerca poteka po cesti KoritnoBučerca, pri kraju Slom prečka cesto in se priključi na
plastnico 340 m, poteka po njej proti severovzhodu in jugu
do ceste Bučerca-Kremen in po njej do križišča, poteka
proti vzhodu in jugu ob gozdu, se obrne nazaj proti zahodu
in poteka ob gozdu proti severozahodu do ceste KoritnoBučerca.
1.2.1.5. Vinorodna lega Kremen
Meja vinorodne lege Kremen poteka od ceste KrškoBučerca pod naseljem Kremen proti jugovzhodu po robu
gozda do ceste Krško-Anovec, po njej do križišča s cesto,
ki poteka proti naselju Kremen, proti severu ob gozdu do
južne meje vinorodne lege Bučerca, po njej proti zahodu do
ceste Bučerca-Krško, po njej proti jugozahodu in po robu
gozda do izhodišča.
1.2.1.6. Vinorodna lega Pleterje-Zdole
Meja vinorodne lege Pleterje-Zdole poteka po cesti
Krško-Zdole, se za naseljem Zdole obrne proti jugu in jugozahodu, poteka po poti proti kraju Molan, po robu gozda
proti jugozahodu pod naseljem Pleterje, prečka cesto Krško-Zdole, poteka po plastnici 230 m proti zahodu in ob
gozdu proti severu nazaj do ceste Krško-Zdole.
1.2.1.7. Vinorodna lega Čele
Meja vinorodne lege Čele poteka od severne meje
katastrske občine Spodnja Pohanca na cesti Zdole-Dolenja
vas pri Artičah proti severu ob gozdu, zajame hrib Lopatna,
se pred naseljem Zdole obrne proti jugu in poteka vzhodno
od ceste Zdole-Dolenja vas pri Artičah ob gozdu do severne
meje katastrske občine Spodnja Pohanca.
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1.3. Vinorodni kraj Kapele
Meja vinorodnega kraja Kapele poteka po cesti Župelevec-Kapele-Podvinje-Dobova, po južni meji katastrske občine Podvinje, po vzhodni meji katastrske občine Kapele do
poljske poti in po njej proti severu do križišča s cesto Jereslavec-Kapele, po cesti Jereslavec-Kapele, po poti mimo
domačije Urek, po cesti Jereslavec-Slogonsko do križišča s
cesto Župelevec-Kapele-Podvinje-Dobova.
2. VINORODNI OKOLIŠ DOLENJSKA
Meja vinorodnega okoliša Dolenjska poteka od mejnega prehoda Obrežje po cesti Obrežje-Čatež-Velike Malence-Dolenja Pirošica-Bušeča vas-Dobrava ob Krki-PodbočjeSlivje-Kostanjevica na Krki-Dobrava pri Kostanjevici-Šentjernej, zajame naselje Šmalčja vas in poteka naprej po cesti
Šentjernej-Ratež-Sela pri Ratežu, poteka preko vrha hriba
Nova gora, obkroži Smolenjo vas, poteka po cesti Smolenja
vas-Mali Slatnik, po Slatenskem potoku, po cesti Veliki Slatnik-Hrušica-Šentjošt-Črmošnjice pri Stopičah, po južni meji
katastrske občine Gotna vas, po cesti Birčna vas-Škrjanče
pri Novem mestu, po potoku proti severu, po cesti Novo
mesto-Srebrniče-Vavta vas, prečka reko Krko, poteka po
cesti Gorenja Straža-Podgora-Prečna, po zahodni in severni
meji katastrske občine Bršljin proti vzhodu, po cesti Trebnje-Otočec-Čatež ob Savi do naselja Gmajna, po cesti Smednik-Rimš-Topol-Gorenja vas pri Leskovcu-Leskovec pri Krškem-Krško-Boštanj-Vrhovo-Radeče, ob reki Savi do južne
meje katastrske občine Podkraj in po njej proti zahodu, po
zahodni meji katastrske občine Svibno, po južni meji katastrske občine Podkum, po potokih Sopota in Globočnjak,
obkroži naselje Mamolj, poteka po cesti Zgornji MamoljGradišče-Gradiške Laze-Šmartno, po severni in zahodni meji
katastrske občine Vintarjevec, po cesti proti vasi Debeče,
po cesti Debeče-Mala Goričica-Metnaj-Stična-Ivančna Gorica-Muljava-Gabrovčec-Marinča vas-Zagradec-ŽužemberkDvor-Soteska-Dolenje Polje, prečka reko Krko, poteka po
cesti do naselja Dolenjske Toplice, po cesti Dolenjske Toplice-Podturn-Občice, po severnih mejah katastrskih občin
Stare Žage in Pribišje do plastnice 450 m nad naseljem
Gornje Laze, po plastnici 450 m ob pobočju Gorjancev do
državne meje s Hrvaško (pri naselju Vrbje nad Kostanjevico), po državni meji s Hrvaško do naselja Slovenska vas in
po cesti skozi naselje Nova vas do mejnega prehoda Obrežje.
V območje vinorodnega okoliša Dolenjska spadajo tudi
območja:
– Kal pri Ambrusu, katerega meja poteka od ceste
Zagradec-Ambrus pri kraju Šibar ob gozdu pod hribom Kamni Vrh do naselja Kamni Vrh pri Ambrusu, po poti do kraja
Lazar, po poti proti zahodu do ceste Ambrus-Zagradec in po
njej do kraja Šibar;
– Gradenska gora-Stara gora, katerega meja poteka
od ceste Stranska vas pri Žužemberku-Gradenc pri kraju
Črnagoj proti jugovzhodu po robu gozda pod vrhom Trški
boršt do kraja Komanca, po poti proti jugozahodu, proti
jugovzhodu preko vrha Stara gora, proti jugovzhodu ob robu
gozda pod hribom Primož do naselja Lašče, po cesti LaščeKlopce, po poti Klopce-Žvenglovec-Malo Lipje, po cesti
proti Gradenski Gori in po poti proti severozahodu ob naselju Gradenska Gora do kraja Črnagoj.

1.2.2. Vinorodni ožji okoliš Obronki Lisce in Bohora
Vinorodni ožji okoliš Obronki Lisce in Bohora obsega
območje vinorodnega podokoliša Sremič, ki leži zahodno
od vinorodnega ožjega okoliša Sremič-Zdole.

2.1. Vinorodni podokoliš Krško
Meja vinorodnega podokoliša Krško poteka od potoka
Radulja po meji vinorodnega okoliša Dolenjska proti vzhodu
skozi mesto Krško, proti zahodu do kraja Šentjur na Polju,
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po severni in zahodni meji katastrske občine Kompolje proti
jugu, zahodni in južni meji katastrske občine Vrh, preko Sv.
Jakoba, po potoku proti jugovzhodu do Dolskega potoka in
po njem ter po potoku Radulja do meje vinorodnega okoliša
Dolenjska.
2.1.1. Vinorodni ožji okoliš Veliki trn-Trška gora
Meja vinorodnega ožjega okoliša Veliki trn-Trška gora
poteka od potoka Lokavec po južni in vzhodni meji vinorodnega podokoliša Krško proti vzhodu, severu in zahodu do
naselja Arto, po potoku Štagina proti jugozahodu, zajame
kraj Jelševec in poteka po potoku Lokavec proti jugu.
2.1.2. Vinorodni ožji okoliš Studenec-Boštanj
Meja vinorodnega ožjega okoliša Studenec-Boštanj poteka od kraja Arto po severni meji vinorodnega podokoliša
Krško proti zahodu in jugu, po severni meji katastrske občine Dole, po severni meji katastrske občine Bučka, po cesti
Osredek pri Hubajnici-Zavratec-Rovišče pri Studencu in po
vzhodni meji katastrske občine Studenec proti severu do
kraja Arto.
2.1.2.1. Vinorodna lega Preska
Vinorodna lega Preska obsega območje nad naseljem
Preska, ki leži pod hribom Veliki vrh.
2.1.2.2. Vinorodna lega Poganka
Meja vinorodne lege Poganka poteka od ceste PreskaLukovec po jugovzhodni meji katastrske občine Log tako,
da obkroži naselje Poganka in se po vzhodni meji katastrske
občine Log vrne na cesto Preska-Lukovec.
2.1.2.3. Vinorodna lega Orlska gora
Meja vinorodne lege Orlska gora poteka po cesti Gornje Orle-Orlska Gora, pod gozdom proti severu, pod hribom Orlje obkroži naselje Orlska Gora in poteka po poti
pod hribom Gornja Hosta do naselja Gornje Orle.
2.1.2.4. Vinorodna lega Dedna Gora
Vinorodna lega Dedna Gora obsega območje naselja
Dedna Gora, ki leži pod potjo, ki poteka skozi naselje Dedna Gora.
2.1.3. Vinorodni ožji okoliš Raka-Bučka
Meja vinorodnega ožjega okoliša Raka-Bučka poteka
od potoka Radulja po južni meji vinorodnega podokoliša
Krško proti vzhodu do potoka Lokavec, po vzhodni meji
vinorodnega ožjega okoliša Veliki trn-Trška gora, po južni
meji vinorodnega ožjega okoliša Studenec-Boštanj proti zahodu in po zahodni meji vinorodnega podokoliša Krško proti
jugu do potoka Radulja in po njem.
2.1.3.1. Vinorodna lega Križe-Brezovo
Meja vinorodne lege Križe-Brezovo poteka po cesti
Zavratec-Brezovo, po vzhodni meji katastrske občine Bučka
proti severu in po severni meji vinorodnega ožjega okoliša
Raka-Bučka proti vzhodu do ceste Zavratec-Brezovo.
2.2. Vinorodni podokoliš Gorjanci
Meja vinorodnega podokoliša Gorjanci poteka od mejnega prehoda Obrežje po meji vinorodnega okoliša Dolenjska proti zahodu do naselja Ratež, po potoku Brusničica in
po Vrtaškem potoku proti jugovzhodu do južne meje vinorodnega okoliša Dolenjska in po njej proti vzhodu do mejnega
prehoda Obrežje.
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2.2.1. Vinorodni ožji okoliš Koritno-Gadova Peč
Meja vinorodnega ožjega okoliša Koritno-Gadova Peč
poteka od mejnega prehoda Obrežje po severni meji vinorodnega podokoliša Gorjanci proti zahodu, za naseljem Bušeča vas preide na vzhodno mejo katastrske občine Podbočje
in vzhodno mejo katastrske občine Planina do južne meje
vinorodnega podokoliša Gorjanci in po njej proti vzhodu do
mejnega prehoda Obrežje.
2.2.1.1. Vinorodna lega Gadova Peč
Meja vinorodne lege Gadova Peč poteka po cesti Gadova Peč-Vinji Vrh, se pred naseljem Vinji Vrh obrne proti
jugozahodu do zahodne meje vinorodnega ožjega okoliša
Koritno-Gadova Peč, poteka po njej proti jugu do ceste
Gadova Peč-Premagovce ter ob gozdu proti severovzhodu
in zahodu do ceste Stojanski Vrh-Vinji Vrh in po njej.
2.2.2. Vinorodni ožji okoliš Bočje-Kostanjevica
Meja vinorodnega ožjega okoliša Bočje-Kostanjevica
poteka po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša KoritnoGadova Peč, po severni meji vinorodnega podokoliša Gorjanci do naselja Gornja Prekopa, po zahodnih mejah katastrskih občin Kostanjevica in Orehovec proti jugu do južne
meje vinorodnega podokoliša Gorjanci in po njej proti vzhodu.
2.2.2.1. Vinorodna lega Bočje
Meja vinorodne lege Bočje poteka ob gozdu vzdolž
hriba Bočje proti zahodu in naselju Žabjek, po cesti za
naselje Oštrc proti jugu, se pred potokom Sušica usmeri
proti vzhodu, poteka nad potokom do naselja Dol in po poti
na hrib Bočje.
2.2.2.2. Vinorodna lega Stari grad
Meja vinorodne lege Stari grad poteka po zahodni meji
vinorodne lege Bočje, proti jugu do južne meje katastrske
občine Podbočje in po njej proti zahodu, proti zahodu in
severu do ceste proti naselju Žabjek v Podbočju in po njej,
poteka proti severu, prečka cesto Brod-Žabjek in poteka
proti severovzhodu do meje vinorodne lege Bočje.
2.2.2.3. Vinorodna lega Zavode
Meja vinorodne lege Zavode poteka od stika ceste
Žabjek-Oštrc s severno mejo katastrske občine Oštrc proti
jugu pod krajem Zavode do vzhodne meje katastrske občine Oštrc, nato proti zahodu do naselja Jablanice, prečka
cesto Žabjek-Oštrc v naselju Jablanice, zajame naselji Jablanice in Zavode ter poteka proti severu do severne meje
katastrske občine Oštrc.
2.2.2.4. Vinorodna lega Zajčki
Meja vinorodne lege Zajčki poteka po cesti Kostanjevica-Jablanice, se pod krajem Zajčke odcepi proti severu,
izvzame naselje, se obrne proti jugozahodu in poteka pod
naseljem Globočice pri Kostanjevici ter proti jugu do ceste
Kostanjevica-Jablance.
2.2.3. Vinorodni ožji okoliš Šentjernej-Tolsti vrh
Vinorodni ožji okoliš Šentjernej-Tolsti vrh obsega območje vinorodnega podokoliša Gorjanci, ki leži zahodno od
zahodne meje vinorodnega ožjega okoliša Bočje-Kostanjevica.
2.3. Vinorodni podokoliš Novo mesto
Meja vinorodnega podokoliša Novo mesto poteka od
kraja Ratež po meji vinorodnega okoliša Dolenjska proti
zahodu do Vavte vasi in vzhodu do potoka Radulja, po zaho-
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dni meji vinorodnega podokoliša Krško proti severu do naselja Dolenje Dole, proti zahodu do severne meje katastrske občine Zagrad in po njej, po potoku Laknica proti jugu
do kraja Zbure, po cesti proti zahodu do gradu Klevevž, po
potoku Radulja proti zahodu, v Štatenberški dolini pred naseljem Bitnja vas preide na cesto proti naselju Poljane pri
Mirni Peči, poteka po cesti Novo mesto-Ljubljana do naselja
Občine, po cesti Občine-Kamenje pri Dobrniču, po južni
meji katastrske občine Sela pri Šumberku, po zahodni meji
katastrske občine Gornji križ, po zahodni in južni meji vinorodnega okoliša Dolenjska in po zahodni meji vinorodnega
podokoliša Gorjanci do kraja Ratež.

2.3.4.1. Vinorodni kraj Mirna Peč
Meja vinorodnega kraja Mirna Peč poteka po cesti
Brezje pri Trebelnem-Dolnje Karteljevo-Mali Kal-Veliki Kal
proti Malenski vasi, po cesti Mirna Peč-Novo mesto in po
južni in zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša HmeljčičTrška gora proti jugozahodu, severu in vzhodu do naselja
Brezje pri Trebelnem.

2.3.1. Vinorodni kraj Stopiče-Gabrje
Meja vinorodnega kraja Stopiče-Gabrje poteka od naselja Ratež po meji vinorodnega podokoliša Novo mesto
proti zahodu do naselja Črmošnjice pri Stopičah, po cesti
Novo mesto-Metlika in po južni in vzhodni meji vinorodnega
podokoliša Novo mesto do naselja Ratež.

2.4. Vinorodni podokoliš Trebnje-Krmelj
Meja vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj poteka
od naselja Občine po severni meji vinorodnega podokoliša
Novo mesto proti vzhodu, po zahodni meji vinorodnega podokoliša Krško, po severnih mejah katastrskih občin Cerovec, Podboršt in Kal do naselja Kladje pri Krmelju, po cesti
do naselja Gradec, skozi naselja Ježevec, Mlake in Hude
Ravne, po zahodni meji katastrske občine Straža, proti naselju Lukovec, po cesti Tihaboj-Pečice, mimo naselja Brglez, po južni meji katastrske občine Tihaboj, po cesti na
naselje Gornje Ravne, po cesti Gornje Ravne-Tlaka, po
potoku Cerknica, na Sv. Marijo, zajame Gabrsko Goro, poteka po cesti do kraja Vinji Vrh, proti jugozahodu preko
slemen Obla Gorica in Vetrnik do kraja Vrh pri Sobračah, po
plastnici 360 m do naselja Radanja vas, obkroži zaselke
Žabnica, Otečvrh in Pungert, poteka proti severovzhodu do
Mišjega potoka in po njem proti jugu, po zahodnih mejah
katastrskih občin Dolga njiva in Prapreče ter po cesti Ivančna Gorica-Novo mesto do severne meje vinorodnega podokoliša Novo mesto.

2.3.2. Vinorodni kraj Straža-Ljuben
Meja vinorodnega kraja Straža-Ljuben poteka od naselja Črmošnjice pri Stopičah po meji vinorodnega podokoliša
Novo mesto proti zahodu do Vavte vasi in vzhodu do ceste
Novo mesto-Mirna Peč pred naseljem Hudo, po cesti Novo
mesto-Mirna Peč, po severozahodni meji katastrske občine
Prečna, po južni meji katastrske občine Brezova reber, po
severni in zahodni meji katastrske občine Gorenje polje, po
zahodni in južni meji vinorodnega podokoliša Novo mesto
proti vzhodu in po zahodni meji vinorodnega kraja StopičeGabrje proti severu do naselja Črmošnjice pri Stopičah.
2.3.3. Vinorodni ožji okoliš Suha krajina
Meja vinorodnega ožjega okoliša Suha krajina poteka
po severni meji vinorodnega kraja Straža-Ljuben proti vzhodu, po zahodni meji katastrske občine Golobinjek, po cesti
Mirna Peč-Trebnje ter po severni in zahodni meji vinorodnega podokoliša Novo mesto proti zahodu in jugu do severne
meje vinorodnega kraja Straža-Ljuben.
2.3.3.1. Vinorodna lega Lisec
Meja vinorodne lege Lisec poteka po jugozahodni meji
katastrske občine Knežja vas do zahodne meje vinorodnega ožjega okoliša Suha krajina, po poti proti naselju Knežja
vas, proti vzhodu do vzhodne meje katastrske občine Knežja vas in po njej proti jugovzhodu in jugu tako, da obkroži
območje Liške gore.
2.3.3.2. Vinorodna lega Šmaver
Meja vinorodne lege Šmaver poteka od kmetije Perpar
po vzhodni meji katastrske občine Korita proti vzhodu, obkroži naselje Jurjev Hrib, poteka po cesti Jordankal-Rdeči
Kal, po poti proti severozahodu pod krajem Šmaver, proti
zahodu pod Sv. Mavricijem do ceste za naselje Svetinje in
po njej do naselja Dolnji Vrh, poteka proti vzhodu do ceste
Gornji Vrh-Dečja vas in po njej do kmetije Perpar.
2.3.4. Vinorodni ožji okoliš Hmeljčič-Trška gora
Meja vinorodnega ožjega okoliša Hmeljčič-Trška gora
poteka od naselja Hudo po meji vinorodnega podokoliša
Novo mesto proti vzhodu do naselja Dolenje Kronovo, po
potoku Toplica in Prinovec proti severu, po severni meji
katastrske občine Žaloviče proti zahodu, po severni meji
vinorodnega podokoliša Novo mesto proti zahodu, po vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Suha krajina proti jugu
in po severni meji vinorodnega kraja Straža-Ljuben do naselja Hudo.

2.3.5. Vinorodni ožji okoliš Škocjan
Vinorodni ožji okoliš Škocjan obsega območje vinorodnega podokoliša Novo mesto, ki leži vzhodno od vzhodne
meje vinorodnega ožjega okoliša Hmeljčič-Trška gora.

2.4.1. Vinorodni ožji okoliš Mokronog-Malkovec
Meja vinorodnega ožjega okoliša Mokronog-Malkovec
poteka od vzhodne meje vinorodnega podokoliša TrebnjeKrmelj po reki Mirni do Bačjega potoka in po njem proti
jugu, po južnih mejah katastrskih občin Ostrožnik in Mokronog proti vzhodu, po potoku Laknica do meje vinorodnega
podokoliša Trebnje-Krmelj in po njej proti severu.
2.4.2. Vinorodni ožji okoliš Šentjanž
Meja vinorodnega ožjega okoliša Šentjanž poteka od
naselja Bajnof po severni meji vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj proti zahodu do potoka Grdi graben in po njem
proti jugu, po severni in vzhodni meji katastrske občine
Cirnik, po potoku Spolovka in po reki Mirni proti vzhodu do
vzhodne meje vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj.
2.4.3. Vinorodni ožji okoliš Šentrupert
Meja vinorodnega ožjega okoliša Šentrupert poteka od
kraja Mirna po reki Mirni proti vzhodu do potoka Spolovka,
po zahodni meji vinorodnega ožjega okoliša Šentjanž proti
severu, proti zahodu po severni meji vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj, po zahodni meji katastrske občine Novo
Zabukovje in po potoku Lipoglavščica do kraja Mirna.
2.4.3.1. Vinorodna lega Hom
Meja vinorodne lege Hom poteka po poti, ki poteka od
naselja Zagrad pod vrhom Jaršč in nad krajem Preša do
kraja Površnica, meja se pod Površnico obrne proti zahodu
in jugu, poteka po cesti Ravne-Šentrupert, se nad naseljem
Brod obrne proti severu in poteka ob gozdu proti severu,
jugovzhodu, vzhodu in jugu pod krajem Hom do poti Kamnje-Sela in po njej, zajame naselje Sela ter poteka proti
vzhodu do naselja Zagrad.
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2.4.3.2. Vinorodna lega Zadraga
Vinorodna lega Zadraga obsega območje pod vrhom
Zadraga, ki ga omejuje gozd.
2.4.4. Vinorodni ožji okoliš Trebnje
Meja vinorodnega ožjega okoliša Trebnje poteka od
mesta Trebnje po južni meji vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj proti vzhodu do potoka Radulja, po potoku Radulja proti severu, se pod hribom Travni breg usmeri proti
severu proti hribu Bačje, poteka po potoku Bezgovica in
Bačjem potoku do reke Mirne, po reki Mirni proti zahodu do
kraja Mirna in po cesti Mirna-Trebnje do mesta Trebnje.
2.4.4.1. Vinorodna lega Debenec
Meja vinorodne lege Debenec poteka ob gozdu pod
krajem Debenec proti zahodu in severu do kraja Reber, ga
zajame in se obrne proti jugu, poteka po cesti Stan-Debenec do zahodne meje katastrske občine Staro Zabukovje,
poteka proti vzhodu tako, da obkroži vrh Debenec in poteka
po poti in po robu gozda proti kraju Debenec.
2.4.4.2. Vinorodna lega Stara gora
Meja vinorodne lege Stara gora poteka po severni meji
katastrske občine Lukovek proti jugovzhodu, po cesti Gradišče-Zabrdje do kmetije Fratar in po cesti za naselje Dolga
Njiva do severne meje katastrske občine Lukovek.
2.4.4.3. Vinorodna lega Praprotnica
Meja vinorodne lege Praprotnica poteka po cesti Zabrdje-Praprotnica-Stara Gora do severne meje vinorodne lege
Stara gora in se usmeri proti severozahodu ob gozdu do
ceste pri kraju Grič.
2.4.4.4. Vinorodna lega Dolga njiva
Meja vinorodne lege Dolga njiva poteka po severni
meji katastrske občine Lukovek proti vzhodu in jugu, po
robu gozda pod krajem Dolga Njiva proti zahodu, po severni
meji katastrske občine Lukovek proti vzhodu, se pod naseljem Sela obrne ob gozdu proti severu in obkroži naselje ter
poteka po poti Sela-Dolga Njiva do severne meje katastrske
občine Lukovek.
2.4.4.5. Vinorodna lega Gradišče
Vinorodna lega Gradišče obsega območje krajev Gradišče pri Trebnjem in Rovišče, ki ga na zahodu, severu in
jugu omejuje gozd, na vzhodu pa pot proti naselju Lipnik.
2.4.4.6. Vinorodna lega Lipnik-Ažental
Meja vinorodne lege Lipnik-Ažental poteka po robu
gozda proti severozahodu nad kmetijo Finkl in naseljem
Lipnik, se nad krajem Ažental obrne proti jugu in poteka ob
gozdu proti vzhodu, prečka cesto Lipnik-Zavrh in poteka ob
gozdu pod naseljem Lipnik proti vzhodu.
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2.4.4.9. Vinorodna lega Rihpovec
Meja vinorodne lege Rihpovec poteka na severu in
vzhodu po robu gozda ter na jugu in zahodu po poti, ki pelje
proti naselju Rihpovec.
2.4.4.10. Vinorodna lega Ostrovec
Meja vinorodne lege Ostrovec poteka pod vrhom Ostrovec proti vzhodu, ob gozdu proti jugu do poti Radna vasRihpovec in po njej proti zahodu ter ob gozdu proti severu in
vzhodu.
2.4.5. Vinorodni ožji okoliš Trebelno
Meja vinorodnega ožjega okoliša Trebelno poteka po
južni meji vinorodnega ožjega okoliša Mokronog-Malkovec,
vzhodni meji vinorodnega ožjega okoliša Trebnje in po južni
meji vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj.
2.4.5.1. Vinorodna lega Jerenga
Meja vinorodne lege Jerenga poteka ob gozdu nad
cesto Čužnja vas-Mala Strmica do vzhodne meje katastrske
občine Jelševec in po njej proti jugu do poti Mala StrmicaZaloka-Čužnja vas in po njej do križišča za Čužnjo vas, kjer
se obrne proti severu do gozda.
2.4.5.2. Vinorodna lega Vinski Vrh
Meja vinorodne lege Vinski Vrh poteka po cesti Velika
Strmica-Mirna vas, se pred naseljem Mirna vas odcepi proti
jugu ter poteka ob gozdu proti vzhodu in proti severu tako,
da zajame območje kraja Vinjvršč.
2.4.5.3. Vinorodna lega Bitovska gora
Meja vinorodne lege Bitovska gora poteka po jugozahodni meji katastrske občine Staro Zabukovje nad naseljem
Bitnja vas proti jugovzhodu, se nad naseljem Sela odcepi
proti vzhodu do ceste Sela-Vrh pri Trebelnem in poteka proti
severozahodu ob gozdu do meje katastrske občine Staro
Zabukovje.
2.4.5.4. Vinorodna lega Reber
Meja vinorodne lege Reber poteka po cesti ReberVinski Vrh, po poti na naselje Češnjice pri Trebelnem, izvzame naselje Češnjice in poteka proti severu do ceste ReberVinski Vrh.
2.4.6. Vinorodni ožji okoliš Čatež pod Zaplazom
Meja vinorodnega ožjega okoliša Čatež pod Zaplazom
poteka od naselja Občine po južni meji vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj proti vzhodu do mesta Trebnje, po
zahodnih mejah vinorodnih ožjih okolišev Trebnje in Šentrupert proti severu ter po zahodni meji vinorodnega podokoliša Trebnje-Krmelj proti zahodu in jugu do naselja Občine.

2.4.4.7. Vinorodna lega Arenberg
Meja vinorodne lege Arenberg poteka po vzhodni meji
vinorodne lege Gradišče, severni meji katastrske občine
Lukovek proti jugovzhodu, ob gozdu pod hribom Koren, se
obrne proti zahodu in poteka po severovzhodni meji vinorodne lege Lipnik-Ažental do meje vinorodne lege Gradišče.

2.4.6.1. Vinorodna lega Debeli hrib
Meja vinorodne lege Debeli hrib poteka od zaselka
Otečvrh po vzhodni meji katastrske občine Temenica proti
severu, se pri naselju Mihelca priključi na plastnico 360 m
in poteka po njej do naselja Mišji Dol, po poti Mišji Dol-Vinji
Vrh, zajame Staro Goro pri Velikem Gabru, se priključi na
zahodno mejo vinorodnega ožjega okoliša Čatež pod Zaplazom in poteka po njej proti jugu do zaselka Pungert in po
poti proti severu do zaselka Otečvrh.

2.4.4.8. Vinorodna lega Zvale
Vinorodna lega Zvale obsega območje kraja Zvale omejeno z gozdom, ki leži med potjo, ki poteka pod hribom
Koren proti naselju Rihpovec, in potjo, ki poteka čez kraj
Zvale.

2.4.6.2. Vinorodna lega Zaplaz
Meja vinorodne lege Zaplaz poteka po cesti Zagorica
pri Čatežu-Čatež, se pri kraju Stara Gora obrne proti zahodu
do naselja Razbore, poteka proti zahodu do zahodne meje
katastrske občine Čatež in po njej proti severu, poteka proti
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zahodu do naselja Dolnji Vrh, po cesti Dolnji Vrh-Gornji Vrh,
proti vzhodu preko hriba Lačni vrh do kraja Resje, po cesti
Resje-Kržišče pri Čatežu-Sv. Urh, zajame kraj Okrog, poteka po poti proti jugozahodu do kraja Čatež, po cesti Dolenja
vas pri Čatežu-Roje pri Čatežu in se obrne proti zahodu do
naselja Zagorica pri Čatežu.
2.4.6.3. Vinorodna lega Medvedjek
Meja vinorodne lege Medvedjek poteka od zahodne
meje vinorodnega ožjega okoliša Čatež pod Zaplazom na
stiku z jugovzhodno mejo katastrske občine Veliki Gaber po
poti proti hribu Videm vrh, proti vzhodu do gozda, ob njem
proti jugu do meje vinorodnega ožjega okoliša Čatež pod
Zaplazom in po njej proti zahodu.
2.4.6.4. Vinorodna lega Zemljica
Meja vinorodne lege Zemljica poteka od severozahodne meje katastrske občine Roje po poti proti naselju Roje
pri Čatežu, po cesti Roje pri Čatežu-Čatež do gozda in ob
gozdu do severozahodne meje katastrske občine Roje.
2.4.6.5. Vinorodna lega Jurjev hrib
Vinorodna lega Jurjev hrib obsega območje nad cesto
Sejenice-Gorenja vas pri Čatežu, ki leži pod gozdom.
2.4.6.6. Vinorodna lega Sejenice-Cerovšek-Goljek
Meja vinorodne lege Sejenice-Cerovšek-Goljek poteka
od zaselka Jelša po cesti Račje selo-Čatež, se za naseljem
Sejenice obrne proti jugovzhodu po poti ob gozdu proti
zaselku Cerovšek in proti vzhodu do zaselka Jelša.
2.4.6.7. Vinorodna lega Žejnik
Meja vinorodne lege Žejnik poteka po poti Trebanjski
Vrh-Žejnik, se obrne proti jugu in zahodu in poteka ob gozdu nazaj do naselja Trebanjski vrh.
2.4.6.8. Vinorodna lega Kriška reber
Vinorodna lega Kriška reber zajema območje naselja
Kriška Reber, ki leži južno od ceste Račje Selo-Čatež.
2.4.6.9. Vinorodna lega Pesek
Vinorodna lega Pesek obsega območje pod vrhom
Hrib, ki ga z vseh strani omejuje gozd.
2.4.6.10. Vinorodna lega Trnič
Meja vinorodne lege Trnič poteka ob gozdu nad krajem Trnič proti jugu, prečka cesto Križ-Trnič in poteka proti
jugu do gozda, ob gozdu proti vzhodu in jugu do poti, ki
poteka na naselje Škrjanče, se obrne proti severu, prečka
cesto Križ-Zagorica, poteka ob robu gozda proti severovzhodu nad krajem Zagorica in proti severozahodu do izhodišča.
Vinorodna lega Trnič obsega tudi območje pod cesto
Zagorica-Ševnica, ki je omejeno z gozdom.
2.4.6.11. Vinorodna lega Gorenjska Gora
Meja vinorodne lege Gorenjska Gora poteka ob gozdu
nad cesto Gorenjska Gora-Ševnica, se nad naseljem Gorenja vas pri Mirni obrne proti vzhodu in poteka ob gozdu
tako, da zajame kraj Gorenjska Gora.
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Suhorju seka cesto Novo mesto-Metlika in poteka po plastnici 500 m mimo naselij Maline pri Štrekljevcu, Osojnik in
Sv. Lovrenc pri Semiču do hriba Semenič, se pod njim
spusti na cesto proti naselju Gaber pri Semiču, poteka po
cesti proti Črnomlju, pred nadvozom železnice nad naseljem Kot pri Semiču preide na plastnico 400 m in poteka po
njej do severne meje katastrske občine Talčji vrh, po severni meji katastrske občine Talčji Vrh obkroži Vinsko goro,
preide na plastnico 400 m in poteka po njej nad naselji
Rožič Vrh, Stražnji Vrh in Mavrlen do ceste Bistrica-Dobliče,
po njej do naselja Grič pri Dobličah, po plastnici 350 m do
cerkve Sv. Ana, po cesti Sv. Ana-Tanča Gora-Kvasica-Dragovanja vas-Anjeli-Dobliče-Jelševnik-Tušev Dol-Talčji VrhOtovec, po železniški progi Črnomelj-Semič do naselja Rožanec, po plastnici 220 m do južne meje katastrske občine
Kot, po vzhodni meji katastrske občine Kot do južne meje
katastrske občine Semič, obkroži naselje Vavpča vas, poteka po cesti proti kraju Semič, po cesti Semič-Vrtača pri
Semiču, po poti pod vasjo Oskoršnica, po cesti proti Črešnjevcu pri Semiču, po cesti Črešnjevec pri Semiču-Krvavčji
Vrh-Metlika, zajame vinsko klet KZ Metlika, po cesti proti
naselju Drašiči, se pred naseljem odcepi po plastnici 220 m
proti jugovzhodu, zajame naselje Drašiči, poteka po cesti
proti naselju Krmačina do državne meje s Hrvaško in po
njej.
V območje vinorodnega okoliša Bela krajina spadajo
tudi območja:
– Vinji Vrh pri Semiču, ki obsega območje okoli cerkve
Sv. Trojice, ki leži nad cesto;
– Velika Plešivica, katerega meja poteka po plastnici
240 m severno od poti, ki pod hribom Velika Plešivica poteka od naselja Dolenjci proti naselju Pribinci, po plastnici
240 m proti severu, se obrne proti jugovzhodu in poteka
pod kapelico ob robu gozda ter se vrne na pot DolenjciPribinci;
– Preložnik, katerega meja obkroži hrib Preložnik po
plastnici 260 m in na jugu poteka po poti Purga-Velika Sela;
– Mala Plešivica, katerega meja poteka od odcepa poti
iz naselja Gorenjci pri Adlešičih za naselje Mala Sela proti
zahodu in severu po plastnici 250 m in se obrne proti
jugovzhodu tako, da zajame južna pobočja hriba Mala Plešivica;
– Preloka, katerega meja poteka od ceste Vinica-Adlešiči pod vrhom Krtinjek po plastnici 230 m proti vzhodu in
severu tako, da obkroži naselje Preloka in se obrne proti
zahodu čez vrh Krtinjek do ceste Vinica-Adlešiči;
– Perudina-Žeželj, katerega meja poteka od vasi Golek
po plastnici 230 m proti severozahodu ob cesti Vinica-Perudina do naselja Perudina, se za naseljem obrne proti severu
do gozda, poteka proti jugovzhodu pod vrhom Žeželj do
vasi Podklanec, se obrne proti jugu in poteka po plastnici
230 m do vasi Golek;
– Radenci, katerega meja poteka od ceste Stari trgVinica ob cesti proti naselju Gornji Radenci, proti zahodu in
po poti nad naselji proti severu in vzhodu do ceste Stari trgVinica;
– Stari trg, katerega meja poteka od naselja Sodevci
proti vzhodu in severu tako, da zajame naselje, proti severozahodu pod naseljem Stari trg, obkroži naselje Kot, se priključi na cesto Stari trg-Kot, poteka po njej do naselja Kot in
proti jugovzhodu do naselja Sodevci.

3. VINORODNI OKOLIŠ BELA KRAJINA
Meja vinorodnega okoliša Bela krajina poteka od državne meje s Hrvaško na Gorjancih po plastnici 500 m nad
naselji Ravnace, Drage in Dole, pod naseljem Mačkovec pri

3.1. Metliški vinorodni podokoliš
Meja metliškega vinorodnega podokoliša poteka po
severni meji vinorodnega okoliša Bela krajina od državne
meje s Hrvaško na Gorjancih proti zahodu do kraja Sela pri
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Jugorju, po zahodnih mejah katastrskih občin Dole, Bušinja
vas in Lokvica proti jugu do jugovzhodne meje vinorodnega
okoliša Bela krajina in po njej proti vzhodu in severu.
3.1.1. Vinorodna lega Repica
Meja vinorodne lege Repica poteka od naselja Krmačina proti zahodu po južni meji metliškega vinorodnega podokoliša do poti proti naselju Železniki, po poti Železniki-Plešči Vrh do gozda in po robu gozda proti jugovzhodu do
naselja Krmačina.
3.1.2. Vinorodna lega Vidošiči
Meja vinorodne lege Vidošiči poteka od naselja Železniki po poti do naselja Vidošiči, proti severozahodu do meje
metliškega vinorodnega podokoliša in po njej proti severu,
se obrne proti jugu in poteka ob robu gozda, poteka mimo
kraja Plešči Vrh do zahodne meje vinorodne lege Repica in
po njej do naselja Železniki.
3.1.3. Vinorodna lega Vinomer
Meja vinorodne lege Vinomer poteka po poti Brašljevica-Drašiči, se nad krajem Nova Gora odcepi proti jugozahodu do plastnice 220 m, poteka po njej proti severozahodu
do meje metliškega vinorodnega podokoliša in po njej proti
severovzhodu.
3.1.4. Vinorodna lega Drašiči
Meja vinorodne lege Drašiči poteka od vzhodne meje
vinorodne lege Vinomer po poti Brašljevica-Drašiči, ob gozdu nad cesto Metlika-Drašiči do južne meje metliškega vinorodnega podokoliša, po njej proti zahodu in po plastnici
220 m do vzhodne meje vinorodne lege Vinomer.
3.1.5. Vinorodna lega Slamna vas
Meja vinorodne lege Slamna vas poteka od ceste Slamna vas-Bojanja vas nad Slamno vasjo ob gozdu proti jugozahodu in vzhodu tako, da obkroži Slamno vas, prečka cesto
Slamna vas-Metlika in poteka proti severozahodu do izhodišča nad Slamno vasjo.
3.1.6. Vinorodna lega Boldraž
Meja vinorodne lege Boldraž poteka od vzhodne meje
metliškega vinorodnega podokoliša po severni meji katastrske občine Slamna vas, po plastnici 300 m proti zahodu, ob
gozdu proti jugu in pod naseljem Boldraž proti vzhodu do
vzhodne meje metliškega vinorodnega podokoliša in po njej
proti severu.
3.1.7. Vinorodna lega Radovica
Meja vinorodne lege Radovica poteka po severni meji
vinorodne lege Boldraž, po plastnici 320 m proti severu,
prečka cesto Slamna vas-Radovica, poteka proti vzhodu do
ceste Radovica-Ostriž in po njej ter po vzhodni meji metliškega vinorodnega podokoliša proti jugu do severne meje
vinorodne lege Boldraž.
3.1.8. Vinorodna lega Plešivica
Meja vinorodne lege Plešivica poteka po severni meji
katastrske občine Lokvica proti zahodu do ceste Novo mesto-Metlika in po njej do naselja Dolnja Lokvica, po plastnici
240 m proti vzhodu in ob robu gozda proti severu do meje
katastrske občine Lokvica.
3.2. Semiški vinorodni podokoliš
Meja semiškega vinorodnega podokoliša poteka po
severozahodni meji vinorodnega okoliša Bela krajina proti
jugu do severne meje katastrske občine Petrova vas in po

Št.

69 / 16. 7. 2003 / Stran 10711

njej proti vzhodu, po cesti Soteska-Črnomelj od nadvoza
železnice do vzhodne meje vinorodnega okoliša Bela krajina, po vzhodni meji vinorodnega okoliša Bela krajina proti
severu do zahodne meje metliškega vinorodnega podokoliša in po njej proti severu. V območje Semiškega vinorodnega podokoliša spada tudi območje Vinji Vrh pri Semiču.
3.3. Črnomaljski vinorodni podokoliš
Črnomaljski vinorodni podokoliš obsega območje vinorodnega okoliša Bela krajina, ki leži južno od južne meje
semiškega vinorodnega podokoliša. V območje črnomaljskega vinorodnega podokoliša spadajo tudi območja Velika
Plešivica, Mala Plešivica, Preložnik, Preloka, Perudina-Žeželj, Radenci in Stari trg.
PRILOGA 3: OPISNE MEJE VINORODNIH ENOT
ZNOTRAJ VINORODNE DEŽELE PRIMORSKA
Vinorodna dežela Primorska obsega območje naslednjih vinorodnih okolišev z ožjimi vinorodnimi enotami:
1. VINORODNI OKOLIŠ GORIŠKA BRDA
Meja vinorodnega okoliša Goriška Brda poteka od jugozahodnega pobočja Sabotina po državni meji z Italijo proti
zahodu in severu, se nad naseljem Golo Brdo usmeri proti
vzhodu preko hriba Čipca, poteka po potoku proti jugu, po
cesti Senik-Vrhovlje pri Kojskem, po cesti Plave-Dobrovo do
odcepa ceste za Sabotin pred naseljem Gonjače, po cesti
proti Sabotinu nad zaselki Figovce, Vamorje, Mlaka in Dol
ter poteka proti jugu po plastnici 300 m do državne meje z
Italijo nad sabotinsko cesto.
1.1. Vinorodni kraj Cerovo
Vinorodni kraj Cerovo obsega območje katastrske občine Cerovo, ki leži vzhodno od ceste proti mejnemu prehodu Vipolže.
1.2. Vinorodni kraj Vipolže
Meja vinorodnega kraja Vipolže poteka od mejnega
prehoda Vipolže po cesti do vzhodne meje katastrske občine Vipože, po vzhodni, severni in zahodni meji katastrske
občine Vipolže do mosta čez potok Oblanč, po cesti Ceglomejni prehod Vipolže do melioracijskega jarka ob nogometnem igrišču in ob melioracijskem jarku do državne meje z
Italijo.
1.3. Vinorodna lega Napoleonovo
Meja vinorodne lege Napoleonovo poteka od državne
meje z Italijo po potoku Oblanč proti severu do mostu in po
zahodni meji vinorodnega kraja Vipolže do državne meje.
1.4. Vinorodni kraj Kozana
Vinorodni kraj Kozana obsega območje katastrske občine Kozana, ki leži južno od potoka Končnar.
1.5. Vinorodni kraj Hum
Meja vinorodnega kraja Hum poteka od državne meje
z Italijo proti severu po vzhodni meji vinorodnega okoliša
Goriška Brda, po zahodni meji katastrske občine Podsabotin, prečka potok Pevmica, poteka po grebenu proti zahodu
do ceste Kojsko-Hum in po njej proti jugu do križišča s
cesto Snežatno-Hum, proti zahodu po grapi in potoku do
severne meje katastrske občine Cerovo in po njej proti
jugovzhodu do državne meje z Italijo.
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1.6. Vinorodni kraj Snežatno-Kojsko
Meja vinorodnega kraja Snežatno-Kojsko poteka od
vzhodne meje vinorodnega okoliša Goriška Brda po zahodni in južni meji katastrske občine Kojsko in po severni meji
vinorodnega kraja Hum do meje vinorodnega okoliša Goriška Brda.
1.7. Vinorodni kraj Šmartno
Vinorodni kraj Šmartno obsega območje katastrske
občine Šmartno in zahodni del območja katastrske občine
Vrhovlje, ki leži znotraj vinorodnega okoliša Goriška Brda.
1.8. Vinorodna lega Martinjak
Vinorodna lega Martinjak obsega območje katastrske
občine Kozana, ki leži severno od potoka Končnar.
1.9. Vinorodni kraj Zali breg
Meja vinorodnega kraja Zali breg poteka od ceste
Šmartno-Dobrovo po zahodni meji katastrske občine Šmartno proti severu, po potoku Imenjščica proti jugozahodu do
ceste Vedrijan-Dobrovo, se usmeri desno ob jarku, poteka
po cesti Dobrovo-Šmartno do križišča za naselje Biljana in
poteka ob jarku proti vzhodu do zahodne meje katastrske
občine Šmartno in po njej proti severu.
1.10. Vinorodni kraj Vedrijan
Vinorodni kraj Vedrijan obsega območje katastrske občine Vedrijan.
1.11. Vinorodni kraj Šlovrenc
Meja vinorodnega kraja Šlovrenc poteka po cesti Neblo-Dobrovo, ob desnem robu »štalona« proti severu ob
potoku, po severni meji katastrske občine Biljana proti zahodu in jugu do severnega roba vinogradniškega kompleksa Rončevca, po poljski poti proti naselju Brdice pri Neblem
in po vzhodnem robu kompleksa do ceste Neblo-Dobrovo.
1.12. Vinorodni kraj Drnovk
Meja vinorodnega kraja Drnovk poteka po cesti Dobrovo-Vedrijan, se pri zaselku Plahton odcepi proti severozahodu po poti ob potoku Vedrijanšček, po južni meji katastrske
občine Višnjevik proti zahodu do ceste Višnjevik-Dobrovo in
po njej, proti zahodu do potoka, po vzhodni meji vinorodnega kraja Šlovrenc proti jugu in po cesti Neblo-Dobrovo.
1.13. Vinorodni kraj Neblo
Meja vinorodnega kraja Neblo poteka po zahodni meji
vinorodnega okoliša Goriška Brda proti jugu do reke Reka,
po reki Reka proti vzhodu, po potoku Kožbanjšček proti
severu, po severni meji katastrske občine Biljana proti vzhodu, po potoku Šebeč, proti severozahodu nad naseljem
Slavče, pod naseljem Pristava in nad naseljem Hlevnik do
zahodne meje vinorodnega okoliša Goriška Brda.
1.14. Vinorodni kraj Fojana-Barbana
Meja vinorodnega kraja Fojana-Barbana poteka od reke Reka po zahodni meji vinorodnega okoliša Goriška Brda
proti jugu, po potoku Fedrih proti vzhodu, po južni meji
katastrske občine Biljana, po poti, ki vodi iz naselja Jordano
proti Kozlinku, po grapi proti severu in vzhodu tako, da
obkroži kompleks Potokarjevo, poteka po cesti MedanaFojana do reke Reka in po njej proti zahodu do meje vinorodnega okoliša Goriška Brda.
1.15. Vinorodni kraj Biljana
Meja vinorodnega kraja Biljana poteka po vzhodni in
južni meji katastrske občine Biljana, po zahodnih mejah
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vinorodnih krajev Fojana-Barbana in Neblo, po vzhodni in
južni meji vinorodnega kraja Šlovrenc in po južnih mejah
vinorodnih krajev Drnovk, Zali breg in Šmartno do vzhodne
meje katastrske občine Biljana.
1.16. Vinorodni kraj Medana
Meja vinorodnega kraja Medana poteka po južni meji
vinorodnega kraja Fojana-Barbana, po severni in vzhodni
meji katastrske občine Medana in po južni meji vinorodnega
okoliša Goriška Brda proti zahodu.
1.17. Vinorodni kraj Višnjevik
Meja vinorodnega kraja Višnjevik poteka po severnih
mejah vinorodnih krajev Drnovk in Šlovrenc, po potoku Šebeč proti severovzhodu, proti severu do poti pod hribom
Veliki vrh in po njej proti vzhodu, po severni meji katastrske
občine Krasno proti vzhodu, po vzhodni meji vinorodnega
okoliša Goriška Brda in po severnih mejah vinorodnih krajev
Šmartno in Vedrijan.
1.18. Vinorodni kraj Golo brdo
Meja vinorodnega kraja Golo brdo poteka po severni
meji vinorodnega okoliša Goriška Brda proti jugu in po cesti
proti naselju Vrhovlje pri Kožbani in Senik do severne meje
vinorodnega okoliša Goriška Brda.
2. VINORODNI OKOLIŠ VIPAVSKA DOLINA
Meja vinorodnega okoliša Vipavska dolina poteka od
ceste Razdrto-Nova Gorica, od odcepa za zaselek Žvanuti,
po plastnici 400 m nad zaselkom Podgrič do mesta, kjer
seka cesto na Nanos, po cesti na Nanos navzdol do plastnice 300 m, po plastnici 300 m nad zaselki Podbreg, Podboršt in Dobrava ter nad naseljem Gradišče pri Vipavi do
Starega gradu nad Vipavo, poteka navzdol do potoka Bela
in po njem proti severu do cerkvice Sv. Daniela pri naselju
Sanabor, po cesti Sanabor-Vrhpolje do zaselka Zavetniki,
po plastnici 300 m proti zahodu nad cerkvico Sv. Ahacija,
nad naselji Budanje in Dolga Poljana, po plastnici 200 m
mimo naselij Žapuže, Slejkoti in Grivče do izvira reke Hubelj, po cesti čez naselje Gorenje do naselja Slokarji, po
plastnici 400 m vzdolž pobočja Čavna nad zaselki Kovači,
Griže, Bratini, Fevči, Lozarji, Gojače, Malovše, Slejki, Ravne, Vitovlje in Šmihel do izvira potoka Lijak, poteka nad
naselji Loke, Breg in Bonetovšče, se pod Sv. Katarino spusti do plastnice 300 m in poteka po njej, poteka preko
ceste Nova Gorica-Tolmin do reke Soče, po reki Soči do
državne meje z Italijo in po njej do reke Vipave, poteka po
reki Vipavi proti vzhodu, po cesti do Mirenskega gradu,
zajame naselje Vrtoče, poteka po plastnici 100 m proti vzhodu nad naselji Špacapani, Ozrenj in Venišče, po pobočju
preko vzpetin Dolgo brdo, Kaplani in Debeli hrib, po cesti
Dornberk-Lipa do prevala Železna vrata, po plastnici 400 m
proti vzhodu do zaselka Pedrovo, po cesti Pedrovo-Branik,
po železniški progi Nova Gorica-Štanjel do predora pod
krajem Štanjel, po cesti Štanjel-Šmarje do reke Branice, po
reki Branici proti vzhodu do zaselka Trebižani, po poljski
poti proti naselju Štjak, se pod naseljem priključi na plastnico 500 m in poteka po njej do naselja Veliko Polje, po poti
mimo vzpetin Trampuš in Čeledinca do kmetije Žagar pri
naselju Otošče, po cesti Lozice-Otošče, zajame naselje Otošče in poteka do ceste Razdrto-Nova Gorica ter po njej.
2.1. Vinorodni podokoliš Zgornja Vipavska dolina
Vinorodni podokoliš Zgornja Vipavska dolina obsega
območje vinorodnega okoliša Vipavska dolina, ki leži vzhodno od zahodne meje upravne enote Ajdovščina.
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2.1.1. Vinorodni kraj Črniče
Meja vinorodnega kraja Črniče poteka od vzhodne meje katastrske občine Črniče po cesti Ajdovščina-Nova Gorica, po zahodni meji vinorodnega podokoliša Zgornja Vipavska dolina proti jugu in po severni meji katastrske občine
Batuje proti severu.
2.1.2. Vinorodni kraj Batuje
Vinorodni kraj Batuje obsega območje katastrske občine Batuje.
2.1.3. Vinorodni kraj Selo
Meja vinorodnega kraja Selo poteka od ceste Ajdovščina-Nova Gorica po vzhodni meji vinorodnega kraja Batuje
proti jugu, po železniški progi Nova Gorica-Ajdovščina, po
potoku Vrtovinšček proti severu in po cesti Ajdovščina-Nova
Gorica.
2.1.4. Vinorodni kraj Brje
Meja vinorodnega kraja Brje poteka od naselja Dobravlje po cesti Ajdovščina-Nova Gorica, po vzhodni meji vinorodnega kraja Selo, po potoku Vrtovinšček proti jugu, po reki
Vipavi proti zahodu, po zahodni meji vinorodnega podokoliša Zgornja Vipavska dolina proti jugu, po potoku Široko
proti severu, do vrha vzpetine Glink, proti vzhodu do vzhodne meje katastrske občine Brje in po njej proti severu, po
reki Vipava do sotočja s potokom Skrivšek in po njem proti
severu do ceste Ajdovščina-Nova Gorica.
2.1.5. Vinorodni kraj Zavino
Meja vinorodnega kraja Zavino poteka po vzhodni meji
vinorodnega kraja Brje proti jugu, po zahodni meji vinorodnega podokoliša Zgornja Vipavska dolina do vrha vzpetine
Brdo, proti severovzhodu preko hriba Školj do južne meje
katastrske občine Velike Žablje in po njej proti zahodu do
meje vinorodnega kraja Brje.
2.1.6. Vinorodni kraj Velike Žablje
Vinorodni kraj Velike Žablje obsega območje katastrske občine Velike Žablje.
2.1.7. Vinorodni kraj Vipavski križ-Ustje
Meja vinorodnega kraja Vipavski križ-Ustje poteka po
potoku Vrnivec proti jugu, po reki Vipavi proti vzhodu do
mostu čez reko Vipavo v zaselku Uhanje, po cesti UhanjeUstje do potoka Jovšček in po njem ter po cesti AjdovščinaNova Gorica do mostu čez potok Vrnivec.
2.1.8. Vinorodni kraj Šmarje-Vrtovče
Meja vinorodnega kraja Šmarje-Vrtovče poteka po vzhodni meji vinorodnega kraja Zavino proti jugu, po zahodni
meji vinorodnega podokoliša Zgornja Vipavska dolina proti
jugu, po vzhodni in severni meji katastrske občine Šmarje in
po jugovzhodni meji vinorodnega kraja Velike Žablje do meje vinorodnega kraja Zavino.
2.1.9. Vinorodni kraj Planina
Meja vinorodnega kraja Planina poteka od reke Vipave
po zahodni in južni meji katastrske občine Planina, po cesti
Gaberje-Planina do plastnice 250 m pod vrhom Sv. Pavel,
po plastnici 250 m do zaselka Poreče, po severni meji
katastrske občine Slap proti vzhodu, po cesti Slap-Dolenje
do Novakovega mlina, po reki Vipavi proti zahodu do zahodne meje katastrske občine Planina.
2.1.10. Vinorodni kraj Gaberje
Meja vinorodnega kraja Gaberje poteka po vzhodni
meji katastrske občine Gaberje, po cesti Manče-Spodnja
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Branica, po vzhodni meji vinorodnega kraja Šmarje-Vrtovče
proti severu, po poti, ki pelje na hrib Ostri vrh, po plastnici
300 m proti vzhodu pod vrhovi Ostri vrh, Trešnik in Planina
do vzhodne meje katastrske občine Gaberje.
2.1.11. Vinorodna lega Zgornja Branica
Vinorodna lega Zgornja Branica obsega območje katastrskih občin Dolanci in Kodreti.
2.1.12. Vinorodni kraj Erzelj
Meja vinorodnega kraja Erzelj poteka po vzhodni meji
vinorodnega kraja Gaberje proti jugu, po severni meji vinorodnega kraja Zgornja Branica, po jugovzhodni meji katastrske občine Erzelj do ceste Goče-Erzelj in po njej, se za
zadnjim zaselkom v vasi Erzelj obrne proti severovzhodu in
poteka po potoku do severne meje katastrske občine Erzelj
in po njej ter po južni meji vinorodnega kraja Planina do
meje vinorodnega kraja Gaberje.
2.1.13. Vinorodni kraj Goče
Meja vinorodnega kraja Goče poteka od poti, ki pelje
nad vasjo Manče v vas Goče, po severni in zahodni meji
katastrske občine Goče, po vzhodnih mejah vinorodnih krajev Erzelj in Zgornja Branica, po cesti Štanjel-Manče do
Goškega prevala, po plastnici 300 m proti vzhodu, po vzhodni meji katastrske občine Goče proti severu do ceste Štanjel-Manče in proti severu do meje katastrske občine Goče
na poti, ki pelje nad vasjo Manče v vas Goče.
2.1.14. Vinorodni kraj Slap
Meja vinorodnega kraja Slap poteka po vzhodni meji
vinorodnega kraja Planina proti jugu, po cesti Planina-Slap,
po južni meji katastrske občine Slap proti vzhodu in po cesti
Vipava-Slap-Dolenje do meje vinorodnega kraja Planina.
2.1.15. Vinorodni kraj Lože
Meja vinorodnega kraja Lože poteka po severni meji
katastrske občine Lože, po vzhodni meji vinorodnega kraja
Goče proti jugu, po južni in vzhodni meji katastrske občine
Lože proti severovzhodu, se nad vasjo Manče priključi na
cesto Manče-Vipava in poteka po njej do potoka Močilnik,
obrne proti severozahodu do zaselka Jamški pri vasi Lože in
po cesti Lože-Vipava-Slap do severne meje katastrske občine Lože.
2.1.16. Vinorodni kraj Podraga
Meja vinorodnega kraja Podraga poteka po jugovzhodni meji vinorodnega kraja Lože proti jugu, po plastnici 300
m proti vzhodu, po vzhodni meji katastrske občine Podraga
proti severu, po cesti Podnanos-Podraga-Vipava do poti
proti naselju Manče in po njej do meje vinorodnega kraja
Lože.
2.1.17. Vinorodna lega Pasji rep
Meja vinorodne lege Pasji rep poteka po vzhodni meji
vinorodnega kraja Podraga proti jugu, po južnih mejah katastrskih občin Podnanos in Lozice do južne meje vinorodnega podokoliša Zgornja Vipavska dolina nad vrhom Čeledinca in po njej proti vzhodu in severozahodu, se pri vasi
Dobrava obrne proti zahodu, poteka po poti Dobrava-Podnanos in po cesti Podnanos-Podraga do meje vinorodnega
kraja Podraga.
2.1.18. Vinorodni kraj Gradišče pri Vipavi
Meja vinorodnega kraja Gradišče pri Vipavi poteka po
cesti Vipava-Podnanos, po potoku Gacka proti jugu, po
severni meji katastrske občine Podnanos proti vzhodu, po
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vzhodni meji vinorodnega podokoliša Zgornja Vipavska dolina proti severu do kraja Vipava, se obrne proti jugu tako, da
izvzame naselje in se priključi na cesto Vipava-Podnanos.
2.1.19. Vinorodna lega Zemono
Meja vinorodne lege Zemono poteka od južne meje
katastrske občine Vrhpolje po vzhodni meji vinorodnega
podokoliša Zgornja Vipavska dolina proti severu, po vzhodni meji katastrske občine Vrhpolje, po severni meji vinorodnega podokoliša Zgornja Vipavska dolina proti zahodu, po
zahodni meji katastrske občine Budanje proti jugu in po
cesti Ajdovščina-Vipava-Vrhpolje do južne meje katastrske
občine Vrhpolje.
2.2. Vinorodni podokoliš Spodnja Vipavska dolina
Vinorodni podokoliš Spodnja Vipavska dolina obsega
območje vinorodnega okoliša Vipavska dolina, ki leži zahodno od vzhodne meje upravne enote Nova Gorica.
2.2.1. Vinorodni kraj Kromberk
Meja vinorodnega kraja Kromberk poteka od severne
meje vinorodnega podokoliša Spodnja Vipavska dolina proti
jugu po cesti, ki poteka s hriba Kekec proti mestu Nova
Gorica, po cesti Nova Gorica-Kromberk, zavije levo po lokalni cesti proti naselju Ajševica in nato po cesti proti naselju Loke, poteka proti vzhodu do zahodne meje vinorodnega
kraja Šempas-Vitovlje, po njej proti severu in po severni meji
vinorodnega podokoliša Spodnja Vipavska dolina proti zahodu.
2.2.2. Vinorodni kraj Šempas-Vitovlje
Meja vinorodnega kraja Šempas-Vitovlje poteka po
vzhodni in severni meji vinorodnega podokoliša Spodnja
Vipavska dolina do izvira potoka Lijak, po potoku Lijak proti
jugu, po cesti Nova Gorica-Ajdovščina do naselja Šempas,
po poti proti naselju Vogrsko, po potoku Tribušak proti vzhodu, po zahodni meji katastrske občine Vitovlje proti jugu, ob
avtocesti Ajdovščina-Nova Gorica, po zahodni in južni meji
katastrske občine Šempas proti jugu in vzhodu ter po južni
meji katastrske občine Osek do vzhodne meje vinorodnega
podokoliša Spodnja Vipavska dolina.
2.2.3. Vinorodna lega Biljenski griči
Meja vinorodne lege Biljenski griči poteka od naselja
Bilje po cesti Miren-Volčja Draga, po železniški progi Prvačina-Nova Gorica do zaselka Bazara, ob avtocesti Ajdovščina-Nova Gorica, proti jugozahodu po cesti mimo transformatorske postaje, po potoku Vrtojbica in po cesti
Šempeter-Miren-Bilje.
2.2.4. Vinorodni kraj Vogrsko
Meja vinorodnega kraja Vogrsko poteka od avtoceste
Nova Gorica-Ajdovščina po vzhodni meji katastrske občine
Vogrsko proti jugu, po železniški progi Prvačina-Šempeter,
se v naselju Dombrava priključi na cesto za naselje Vogrsko
in poteka po njej, po cesti do naselja Volčja Draga, po poti
proti severu, po vzhodni meji katastrske občine Šempeter in
po avtocesti Nova Gorica-Ajdovščina.
2.2.5. Vinorodni kraj Prvačina
Meja vinorodnega kraja Prvačina poteka od hriba Kamno čelo proti jugu po cesti (Lažniva pot) na naselje Prvačina,
proti zahodu nad naseljem Prvačina, po železniški progi
Prvačina-Nova Gorica, po zahodni meji katastrske občine
Prvačina proti severu in vzhodu do vzhodne meje vinorodnega podokoliša Spodnja Vipavska dolina in po njej ter po
vzhodni meji katastrske občine Prvačina do Lažnive poti.
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2.2.6. Vinorodna lega Mandrija
Meja vinorodne lege Mandrija poteka po vzhodni meji
vinorodnega kraja Prvačina proti severu do meje vinorodnega podokoliša Spodnja Vipavska dolina, proti jugu do reke
Vipave in po njej proti zahodu do vzhodne meje katastrske
občine Prvačina, po plastnici 60 m proti jugozahodu do
zaselka Gornji Konec in po cesti nad naseljem Prvačina do
vzhodne meje vinorodnega kraja Prvačina.
2.2.7. Vinorodni kraj Gradišče nad Prvačino
Meja vinorodnega kraja Gradišče nad Prvačino poteka
od hidrocentrale na Gradišču po reki Vipavi proti zahodu,
po potoku Oševljek proti jugu, po potoku proti vzhodu do
naselja Oševljek, po potoku proti jugu do južne meje vinorodnega podokoliša Spodnja Vipavska dolina, po njej proti
vzhodu, se za hribom Debeli hrib obrne proti severu do reke
Vipave pri zaselku Mlin in poteka po reki Vipavi do izhodišča.
2.2.8. Vinorodni kraj Dornberk-Zalošče
Meja vinorodnega kraja Dornberk-Zalošče poteka od
ceste Ajdovščina-Dornberk po vzhodni meji katastrske občine Dornberk proti jugu do južne meje vinorodnega podokoliša Spodnja Vipavska dolina in po njej proti zahodu, po
vzhodni meji vinorodnega kraja Gradišče nad Prvačino, po
cesti Gradišče nad Prvačino-Dornberk, po reki Vipavi proti
zahodu do vzhodne meje vinorodne lege Mandrija, po njej
proti severu do vzhodne meje vinorodnega podokoliša Spodnja Vipavska dolina, po njej proti vzhodu in jugu do ceste
Ajdovščina-Dornberk.
2.2.9. Vinorodni kraj Branik
Meja vinorodnega kraja Branik poteka od ceste Dornberk-Branik po železniški progi Nova Gorica-Sežana do
zaselka Mesarji, po reki Branici proti vzhodu do zaselka
Čipnje, po vzhodni meji vinorodnega podokoliša Spodnja
Vipavska dolina proti severozahodu in po reki Vipavi proti
jugu do železniške proge.
3. VINORODNI OKOLIŠ KRAS
Meja vinorodnega okoliša Kras poteka od državne meje z Italijo na hribu Veliki Medvejk preko hribov Mali Medvejk, Lenivec in Tabor, mimo naselja Gradišče, prečka cesto Sežana-Štorje, obkroži naselje Vidmaršče, poteka proti
severu do železniške proge Sežana-Divača in po njej do vasi
Merče, objame vasi Merče in Plešivica, poteka preko železniške proge Sežana-Divača proti severu, mimo naselja Žirje
do vzpetine Predlovec, po južni meji katastrske občine Štorje do plastnice 500 m, proti severu preko Struge na plastnico 400 m na cesti Senožeče-Sežana in poteka po plastnici
400 m do ceste Majcni-Griže pod vzpetino Brdo, poteka po
cesti Majcni-Griže do reke Raše, po njej do Grižanskega
potoka, po Grižanskem potoku proti vzhodu mimo vasi Veliko Polje do južne meje vinorodnega okoliša Vipavska dolina
in po njej proti zahodu, po cesti proti zaselku Lukovec, po
poti Lukovec-Kobjeglava, po poti pod hribom Tolsti vrh proti
zahodu, preko hribov Žlebinje in Komenšček, pod hribom
Sv. Martin preide na plastnico 400 m in poteka po njej nad
naseljem Škrbina do prevala na cesti Tabor pri PrvačiniLipa, poteka po njej in tik pred vasjo Lipa preide na plastnico 400 m, poteka po plastnici 400 m nad vasmi Lipa in
Temnica, pod vzpetinama Griža in Podnakušnik, poteka čez
Gmajne, nad naselji Segeti in Lokvica, pri odcepu za naselje Lokvica prečka cesto Opatje selo-Miren in poteka po
državni meji z Italijo proti jugu do hriba Veliki Medvejk.

Uradni list Republike Slovenije
3.1. Vinorodni podokoliš Kraška planota
Meja vinorodnega podokoliša Kraška planota poteka
po južni meji vinorodnega okoliša Kras do Grižanskega potoka in po njem do plastnice 450 m, po plastnici 450 m pod
zaselki Razguri in Bogo, se spusti na plastnico 400 m in
poteka po njej pod zaselkom Dolenje do vasi Ravnje, se pri
koti 374 spusti v dolino do mesta, kjer cesta Manče-Kobdilj
prečka reko Rašo, poteka po cesti Manče-Kobdilj do plastnice 300 m, objame naselji Kobdilj in Štanjel, poteka po
plastnici 300 m do ceste Branik-Štanjel in po severni in
zahodni meji vinorodnega okoliša Kras.
3.1.1. Vinorodni kraj Štanjel
Meja vinorodnega kraja Štanjel poteka po jugozahodni
meji katastrske občine Štanjel, proti severovzhodu pod hribom Gabršček do severovzhodne meje vinorodnega podokoliša Kraška planota in po njej proti jugu do vasi Kobdilj, po
cesti Štanjel-Dutovlje do severne meje katastrske občine
Hruševica in po njej proti severozahodu do meje katastrske
občine Štanjel.
3.1.2. Vinorodni kraj Tupelče-Hruševica
Meja vinorodnega kraja Tupelče-Hruševica poteka po
cesti Tupelče-Kosovelje, se v križišču s cesto KobjeglavaPliskovica odcepi proti jugovzhodu, poteka proti vzhodu proti
vasi Hruševica, proti severu tako, da izvzame vas, po cesti
Hruševica-Štanjel do jugozahodne meje vinorodnega kraja
Štanjel in po njej proti zahodu, po cesti Štanjel-Kobjeglava,
proti severu na pot, ki poteka pod hribom Krajni vrh proti
vasi Tupelče in po njej do vasi.
3.1.3. Vinorodni kraj Kobjeglava
Meja vinorodnega kraja Kobjeglava poteka po zahodni
meji vinorodnega kraja Tupelče-Hruševica do vasi Tupelče,
proti severozahodu nad naseljem Kobjeglava, po poti, ki
poteka zahodno od hriba Tolsti vrh, do mesta kjer ta preide
v kolovoz, se obrne proti jugu, prečka cesto KobjeglavaKomen, se nadaljuje proti jugu do zahodne meje katastrske
občine Kobjeglava, poteka po zahodni meji katastrske občine Kobjeglava proti jugu do poti proti naselju Tupelče in po
njej do meje vinorodnega kraja Tupelče-Hruševica.
3.1.4. Vinorodni kraj Komen-Sveto
Meja vinorodnega kraja Komen-Sveto poteka od cerkve Marija Obršljanska po poti do naselja Divči, po cesti in
poti proti severozahodu nad krajem Komen proti naselju
Sveto, se za jugovzhodno mejo katastrske občine Sveto
obrne proti severu, zahodu in jugu tako, da obkroži naselje
Sveto, poteka po jugozahodni meji katastrske občine Komen, po cesti Ivanji Grad-Preserje pri Komnu do odcepa za
naselje Gorjansko in po cesti za naselje Gorjansko, po cesti
Gorjansko-Komen, se pred naseljem odcepi proti vzhodu,
poteka nad Devinščino in Volarijo ter se obrne proti severovzhodu do cerkve Marija Obršljanska.
3.1.5. Vinorodni kraj Kostanjevica-Temnica
Meja vinorodnega kraja Kostanjevica-Temnica poteka
po cesti Opatje selo-Kostanjevica na Krasu, se pred naseljem Kostanjevica na Krasu usmeri po poti proti severu,
poteka nad naseljem Kostanjevica na Krasu proti vzhodu do
zahodne meje katastrske občine Temnica, jo seka in poteka
naprej proti vzhodu do vzhodne meje katastrske občine
Temnica in po njej proti severu, po severni meji vinorodnega
podokoliša Kraška planota do naselja Lipa, po cesti TaborLipa, nato poteka proti zahodu do naselja Temnica, zajame
naselje, poteka naprej proti zahodu pod vasjo Novelo do
zahodne meje katastrske občine Temnica in po njej proti
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jugu, po poti do zaselka Briščeče in po poti zahodno od
naselja Kostanjevica na Krasu do ceste Opatje selo-Kostanjevica.
3.1.6. Vinorodni kraj Gorjansko
Meja vinorodnega kraja Gorjansko poteka po severni
meji katastrske občine Gorjansko do ceste Ivanji Grad-Gorjansko, jo prečka in poteka ob robu gozda proti zahodu in
jugu do ceste Gorjansko-Klanec pri Komnu, jo prečka, poteka proti jugu do poti, ki poteka zahodno od kraja Gorjansko, in po njej proti jugovzhodu, prečka cesto GorjanskoBrje pri Komnu, poteka proti vzhodu in severu, prečka cesto
Gorjansko-Nadrožica, poteka proti severu, prečka cesto
Gorjansko-Komen in poteka proti zahodu do severne meje
katastrske občine Gorjansko.
3.1.7. Vinorodni kraj Brje pri Komnu
Meja vinorodnega kraja Brje pri Komnu poteka od ceste Brje pri Komnu-Gorjansko nad naseljem Brje pri Komnu
proti zahodu po robu gozda, proti jugu po robu gozda, seka
cesto, ki pelje od naselja Brje pri Komnu proti državni meji,
poteka proti vzhodu preko ceste Brje pri Komnu-Tublje pri
Komnu, proti severu preko ceste Brje pri Komnu-Škofi in ob
gozdu proti severozahodu in jugu, izvzame naselje Brje pri
Komnu in poteka do ceste Brje pri Komnu-Gorjansko.
3.1.8. Vinorodni kraj Avber-Ponikve
Meja vinorodnega kraja Avber-Ponikve poteka od križišča za naselje Avber na cesti Dobravlje-Ponikve proti vzhodu do poti Gradnje-Avber in po njej, po cesti Avber-Raša, se
pod senožeti obrne proti zahodu, poteka nad naseljem Avber proti jugu in zahodu ob gozdu do ceste Dobravlje-Ponikve, ob gozdu proti severu, prečka pot Ponikve-Senožeti,
poteka pod hribom Grič proti zahodu, prečka cesto Ponikve-Štanjel, poteka po poti proti naselju Hruševica, ob gozdu proti jugu in jugovzhodu do ceste Dobravlje-Ponikve.
V območje vinorodnega kraja Avber-Ponikve spada tudi območje naselja Gradnje, ki leži vzhodno od poti Dobravlje-Gradnje-Senožeti.
3.1.9. Vinorodni kraj Krajna vas
Meja vinorodnega kraja Krajna vas poteka po zahodni
meji katastrske občine Krajna vas proti severu, prečka pot
Krajna vas-Kosovelje, poteka proti vzhodu do vzhodne meje
katastrske občine Krajna vas in po njej proti jugu, proti jugu
do ceste Krajna vas-Dutovlje in po njej ter proti jugu in
zahodu ob gozdu do zahodne meje katastrske občine Krajna vas.
3.1.10. Vinorodni kraj Pliskovica
Meja vinorodnega kraja Pliskovica poteka po zahodni
meji vinorodnega kraja Krajna vas proti severu, se odcepi
proti zahodu in poteka nad krajem Pliskovica, prečka cesto
Pliskovica-Gabrovica pri Komnu, se obrne proti jugozahodu
do ceste Veliki Dol-Krajna vas tako, da zajame kraj Pliskovica, poteka po cesti Veliki Dol-Krajna vas, se pod krajem
Pliskovica odcepi proti jugovzhodu in poteka ob gozdu do
meje vinorodnega kraja Krajna vas.
3.1.11. Vinorodni kraj Tomaj
Meja vinorodnega kraja Tomaj poteka od ceste TomajKriž po vzhodni meji katastrske občine Tomaj proti severu,
se ob poti Tomaj-Utovlje odcepi proti severozahodu, prečka
pot Tomaj-Dobravlje, poteka ob robu gozda proti zahodu do
zahodne meje katastrske občine Tomaj in po njej proti jugu,
prečka pot Tomaj-Kreplje in poteka proti vzhodu do vzhodne meje katastrske občine Tomaj.
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3.1.12. Vinorodni kraj Dutovlje
Meja vinorodnega kraja Dutovlje poteka po zahodni
meji vinorodnega kraja Tomaj proti severu do ceste TomajDutovlje, nad cesto Tomaj-Dutovlje proti zahodu, proti severozahodu do ceste Skopo-Dutovlje in po njej, po cesti Dutovlje-Krajna vas do železniške proge, proti jugozahodu in
jugu do ceste, ki poteka proti naselju Dol pri Vogljah in po
njej, se za križiščem odcepi proti vzhodu, prečka cesto
Dutovlje-Kreplje in poteka proti vzhodu do zahodne meje
vinorodnega kraja Tomaj.
3.1.13. Vinorodni kraj Križ-Šepulje
Meja vinorodnega kraja Križ-Šepulje poteka od cerkve
Sv. Križ v kraju Križ po poti proti jugozahodu, obkroži hrib
Hrib in poteka po cesti nazaj do kraja Križ, po cesti KrižTomaj do vzhodne meje vinorodnega kraja Tomaj in po njej
proti severu, po poti Tomaj-Utovlje, po cesti Dobravlje-Križ,
po poti proti Sv. Antonu, obkroži naselje Filipčje Brdo in
poteka ob gozdu proti zahodu do cerkve Sv. Križ v kraju
Križ.
3.1.14. Vinorodni kraj Kazlje
Meja vinorodnega kraja Kazlje poteka od ceste KazljeŠtorje pri cerkvi Sv. Lovrenc proti severu, po poti proti
zaselku Zgornji Konec, po cesti do zaselka Dolnji Konec,
se nad zaselkom obrne proti zahodu in jugozahodu, prečka
cesto Kazlje-Dobravlje, poteka proti jugu ob gozdu do poti
Kazlje-Utovlje in po njej, proti vzhodu pod naseljem Kazlje,
prečka cesto Kazlje-Štorje, se obrne proti severovzhodu do
poti Sv. Mihael-Kazlje in poteka po njej do cerkve Sv. Lovrenc.
3.2. Vinorodni podokoliš Vrhe
Meja vinorodnega podokoliša Vrhe poteka od Grižanskega potoka po severni meji vinorodnega podokoliša Kraška planota do ceste Branik-Štanjel in po severni meji vinorodnega okoliša Kras proti vzhodu do Grižanskega potoka.
3.2.1. Vinorodni kraj Štjak
Meja vinorodnega kraja Štjak poteka po cesti ŠtjakDolenje do vasi Dolenje, po južni meji vinorodnega podokoliša Vrhe proti severozahodu do vasi Ravnje, po cesti Ravnje-Štjak, proti vzhodu nad vasjo Selo in po cesti Selo-Štjak
do vasi Štjak.
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naselja Nasirec, po cesti do mejnega prehoda Krvavi potok
in po državni meji z Italijo do potoka Grižnik.
4.1. Vinorodni podokoliš Priobalni pas
Meja vinorodnega podokoliša Priobalni pas poteka po
severni meji vinorodnega okoliša Koper, po vzhodnih mejah
katastrskih občin Plavje, Tinjan in Dekani, po vzhodni in
južni meji katastrske občine Bertoki, po južni meji katastrske občine Semedela, po cesti Gažon-Baredi nad zaselkom
Baredi, po cesti Baredi-Izola, po izolski obvoznici, po cesti
Jagodje-Malija, po poti proti naselju Karbonar, po vzhodnih
mejah katastrskih občin Portorož in Sečovlje do južne meje
vinorodnega okoliša Koper in po njej ter po zahodni meji
vinorodnega okoliša Koper.
4.1.1. Vinorodni ožji okoliš Ankaran
Vinorodni ožji okoliš Ankaran obsega območje katastrskih občin Ankaran, Hribi, Jernej, Oltra, Plavje, Škofije in
Tinjan.
4.1.1.1. Vinorodna lega Debeli rtič
Meja vinorodne lege Debeli rtič poteka od obale pri
bolnici Valdoltra po potoku proti severu do ceste Ankaransko križišče-Lazaret, po njej do odcepa za naselje Miloki in
po cesti za naselje Miloki do obale in po njej do bolnice
Valdoltra.
4.1.1.2. Vinorodna lega Purissima
Meja vinorodne lege Purissima poteka po cesti Ankaransko križišče-Škofije do severne meje katastrske občine
Škofije in po njej proti zahodu, po jugovzhodni meji katastrske občine Oltra in po cesti Lazaret-Ankaransko križišče do
Ankaranskega križišča.
4.1.2. Vinorodni kraj Dekani
Vinorodni kraj Dekani obsega območje katastrske občine Dekani.
4.1.3. Vinorodna lega Šantoma
Vinorodna lega Šantoma obsega območje katastrske
občine Bertoki, ki leži južno od ceste Semedela-Škofije.
4.1.4. Vinorodni kraj Šalara-Manžan
Vinorodni kraj Šalara-Manžan obsega območje katastrske občine Semedela.

4. VINORODNI OKOLIŠ KOPER
Meja vinorodnega okoliša Koper poteka od mejnega
prehoda Lazaret na državni meji z Italijo ob obali do državne
meje s Hrvaško in po njej do naselja Dvori, po plastnici 200
m do naselja Movraž, po cesti do naselja Dol pri Hrastovljah, po železniški progi Dol pri Hrastovljah-Črni kal do vzpetine Kovk, proti jugu pod vzpetino Jerebine, obkroži naselja
Zazid, Brežec pri Podgorju in Zanigrad, poteka od naselja
Podpeč proti severu tako, da izvzame vrhove vzpetin Vrh
Stene, Reber in Gradišče (Marija Snežna) do naselja Črnotiče, poteka po cesti Črnotiče-Kastelec-Socerb do državne
meje z Italijo in poteka po njej do mejnega prehoda Lazaret.
V območje vinorodnega okoliša Koper spada tudi območje, katerega meja poteka od državne meje z Italijo po
potoku Grižnik mimo naselja Beka in mimo Sv. Marije Magdalene do vasi Petrinje, po cesti Koper-Kozina, se pred
odcepom poti proti naselju Prešnica obrne proti jugu, obkroži naselje Prešnica, se pod vzpetino Hrib priključi na
železniško progo Koper-Kozina in poteka po njej do naselja
Klanec pri Kozini, poteka po poti proti severu ob pečini do

4.1.5. Vinorodna lega Pivol
Meja vinorodne lege Pivol poteka od obale po zahodni
meji katastrske občine Semedela, po vzhodni meji vinorodnega podokoliša Priobalni pas proti zahodu, po cesti Baredi-Izola-Korte do izolske obvoznice in po njej proti severu do
obale.
4.1.6. Vinorodna lega Ricorvo
Meja vinorodne lege Ricorvo poteka po cesti skozi
mesto Izola proti vzhodu, po izolski obvoznici in po cesti za
naselje Jagodje.
4.1.7. Vinorodni kraj Strunjan
Meja vinorodnega kraja Strunjan poteka od severne
meje katastrske občine Malija ob obali do zdravilišča v Strunjanu, po poti do križišča s cesto Piran-Izola, po cesti za
naselje Karbonar, po vzhodni meji vinorodnega podokoliša
Priobalni pas proti vzhodu, po zahodni meji vinorodne lege
Ricorvo do severne meje katastrske občine Malija.
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4.1.8. Vinorodni kraj Sečovlje
Meja vinorodnega kraja Sečovlje poteka od strunjanskega križišča po cesti Izola-Sečovlje do konca letališke
steze, po opuščeni železniški progi proti jugu do reke Dragonje in po njej, po poti do državne meje s Hrvaško in po
njej proti vzhodu, po vzhodni meji vinorodnega podokoliša
Priobalni pas proti severu in po južni meji vinorodnega kraja
Strunjan do strunjanskega križišča.
4.2. Vinorodni podokoliš Šavrinsko gričevje
Vinorodni podokoliš Šavrinsko gričevje obsega območje vinorodnega okoliša Koper, vzhodno od vzhodne meje
vinorodnega podokoliša Priobalni pas.
4.2.1. Vinorodna lega Baredi
Meja vinorodne lege Baredi poteka po severni meji
vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje proti vzhodu, po
severni meji katastrske občine Šmarje proti zahodu, po cesti, ki pelje v zaselek Kocina, po grapi proti severu in zahodu do ceste Šared-Baredi in po njej do severne meje vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje.
4.2.2. Vinorodni kraj Šared-Korte
Meja vinorodnega kraja Šared-Korte poteka po zahodni meji vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje proti
vzhodu, po zahodni meji vinorodne lege Baredi in po vzhodnih mejah katastrskih občin Vinica in Dvori nad Izolo do
zahodne meje vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje.
4.2.3. Vinorodni kraj Dragonja
Meja vinorodnega kraja Dragonja poteka po južnih mejah katastrskih občin Šmarje in Pomjan, se pod supotskim
slapom obrne proti vzhodu, poteka po hudourniku proti jugu
do sotočja s potokom Rokava, po zahodni meji katastrske
občine Boršt proti jugu do južne meje vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje in po njej proti zahodu ter po južni
meji vinorodnega kraja Šared-Korte do južne meje katastrske občine Šmarje.
4.2.4. Vinorodni kraj Šmarje
Meja vinorodnega kraja Šmarje poteka po severni meji
vinorodnega kraja Dragonja, po vzhodni meji vinorodnega
kraja Šared-Korte, po južni meji vinorodne lege Baredi, po
severni meji vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje in
po vzhodni meji katastrske občine Pomjan.
4.2.5. Vinorodna lega Labor
Meja vinorodne lege Labor poteka od južne meje vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje po vzhodni meji vinorodnega kraja Dragonja, po poti proti naselju Labor, po
cesti Labor-Boršt do zaselka Baratali, po poti proti zaselku
Jurinčiči do reke Dragonje in po njej proti zahodu do južne
meje vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje.
4.2.6. Vinorodni kraj Marezige
Meja vinorodnega kraja Marezige poteka po severozahodni meji vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje proti
vzhodu, po vzhodni meji katastrske občine Pridvor, po vzhodni in južni meji katastrske občine Truške, po južni meji
katastrske občine Boršt, po severni meji vinorodne lege
Labor in po vzhodni meji vinorodnega kraja Šmarje do severozahodne meje vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje.
4.2.7. Vinorodni kraj Kubed-Pregara
Meja vinorodnega kraja Kubed-Pregara poteka po južni in vzhodni meji vinorodnega podokoliša Šavrinsko griče-
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vje do južne meje katastrske občine Hrastovlje in po njej
proti severozahodu, po zahodni meji katastrske občine Loka, po severni meji katastrske občine Kubed in po vzhodni
in južni meji vinorodnega kraja Marezige do južne meje
vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje.
4.2.8. Vinorodni kraj Črni kal
Meja vinorodnega kraja Črni kal poteka po severni in
vzhodni meji vinorodnega kraja Kubed-Pregara in po vzhodni in severni meji vinorodnega podokoliša Šavrinsko gričevje.

3318.

Pravilnik o označbi geografskega porekla
Dolenjski sadjevec

Na podlagi četrtega odstavka 47. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02
– ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o označbi geografskega porekla Dolenjski
sadjevec
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa označbo geografskega porekla Dolenjski sadjevec ter pogoje za njeno uporabo.
2. člen
(označevanje)
Dolenjski sadjevec je lahko v prometu le kot predpakiran izdelek, ki mora biti označen v skladu s predpisom, ki
ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in tem pravilnikom.
Z označbo geografskega porekla Dolenjski sadjevec
se lahko označi le žganje iz sadja v skladu s predpisom, ki
ureja žgane pijače, in s tem pravilnikom.
3. člen
(definicija)
Dolenjski sadjevec je naravno žganje, ki je proizvedeno z destilacijo fermentirane drozge iz mešanega sadja,
pridelanega in predelanega na geografskem območju Dolenjske, določenem v 4. členu tega pravilnika. Dolenjski
sadjevec ima zaradi uporabe različnih vrst sadja specifične
senzorične lastnosti, ki se kažejo v prepoznavni cvetici prijetnega vonja in okusa.
4. člen
(geografsko območje)
Geografsko območje Dolenjske obsega področje
desnem bregu Save od Brega pri Litiji do Breganščice,
Bregane po vrhovih Gorjancev do kote 824, od tod
zračni črti do vasi Črmošnjice, Dvor, Smuka, Krka in
Šmartnem pri Litiji zopet do reke Save.

na
od
po
pri

5. člen
(kakovost sadja)
Dolenjski sadjevec se prideluje iz plodov jabolk in
hrušk, lahko tudi sliv in češpelj, iz ekstenzivnih travniških
nasadov in nasadov po načelih integrirane pridelave sadja.
Dolenjski sadjevec mora biti proizveden iz najmanj polovice sadja iz ekstenzivne pridelave.
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6. člen
(tehnološki postopek)
Primerno zrelo sadje (škrobni test mora biti negativen)
se zmelje v drozgo, doda vrelni nastavek in pusti anaerobno
fermentirati 3-4 tedne. Fermentirana drozga se zatem destilira v bakrenih kotlih za žganjekuho ali v kontinuirni destilacijski koloni. V bakrenih kotlih se pridobi nanga ali mehko
žganje. Ta se ponovno destilira, se odstrani 1,5 do 2,0%
prvenca ali cveta in zbira srednji tok destilata do vsebnosti
45 vol% alkohola. Zadnji tok destilata se vrne k fermentirani
drozgi za naslednjo destilacijo. Srednji tok destilata se nato
razredči z vodo do pitne jakosti.
7. člen
(kakovost žganja)
Dolenjski sadjevec mora ustrezati minimalni kakovosti
za žganje iz sadja v skladu s predpisom, ki ureja žgane
pijače, in naslednjim parametrom:
– etanol: 37,5–48 vol%;
– acetaldehid: 200–1000 mg/l a.a.;
– etilacetat: 200–2500 mg/l a.a.;
– biti mora brezbarven, bister in imeti izrazit vonj in
okus po sadju.
8. člen
(pogoji za pridobitev uporabe označbe)
Pravico uporabe označbe geografskega porekla Dolenjski sadjevec pridobi proizvajalec na podlagi vloge iz
9. člena tega pravilnika, če mu certifikacijski organ, ki mora
biti akreditiran v skladu s standardom SIST EN ISO 45 011,
izda certifikat o izpolnjevanju pogojev za uporabo označbe
geografskega porekla iz tega pravilnika.
9. člen
(vloga za certificiranje)
Vloga za certificiranje mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o proizvajalcu (ime in naslov
oziroma firmo in sedež, enotno matično številko občana
oziroma matično številko poslovnega subjekta, davčno številko, za kmetijsko gospodarstvo, ki se ukvarja s kmetijsko
dejavnostjo, pa tudi KMG-MID);
– identifikacijske podatke o pridelovalcu sadja (ime in
naslov oziroma firmo in sedež, enotno matično številko občana oziroma matično številko poslovnega subjekta, davčno
številko, KMG-MID);
– ime žgane pijače z označbo geografskega porekla;
– dokumentacijo, ki dokazuje, da proizvodni obrati zadostujejo vsem sanitarno-tehničnim predpisom ter dokazilo,
da je registriran za proizvodnjo alkoholnih pijač oziroma, da
lahko opravlja dejavnost žganjekuhe kot obrt ali kot dopolnilno dejavnost;
– opis notranje kontrole;
– način vodenja proizvodne dokumentacije.
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12. člen
(prehodna določba)
Do imenovanja certifikacijskega organa iz 8. člena tega pravilnika izdaja certifikat o izpolnjevanju pogojev za uporabo označbe iz tega pravilnika Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
13. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-11/2003
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
EVA 2002-2311-0246
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

3319.

Pravilnik o označbi geografskega porekla
Gorenjski tepkovec

Na podlagi četrtega odstavka 47. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02
– ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o označbi geografskega porekla Gorenjski
tepkovec
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa označbo geografskega porekla Gorenjski tepkovec ter pogoje za njeno uporabo.
2. člen
(označevanje)
Gorenjski tepkovec je lahko v prometu le kot predpakiran izdelek, ki mora biti označen v skladu s predpisom, ki
ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in s tem pravilnikom.
Z označbo geografskega porekla Gorenjski tepkovec
se lahko označi le žganje iz sadja v skladu s predpisom, ki
ureja žgane pijače, in s tem pravilnikom.

10. člen
(vpis v register)
Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil vpiše Dolenjski sadjevec v register označb geografskega porekla za žgane pijače.

3. člen
(definicija)
Gorenjski tepkovec je naravno žganje iz sadja, ki je
proizvedeno z destilacijo fermentirane drozge iz hrušk sorte
tepka (moštnica), pridelanih in predelanih na geografskem
območju Gorenjske, določenem v 4. člena tega pravilnika.
Gorenjskemu tepkovcu dajejo tepke specifično sladkast vonj
in okus.

11. člen
(evidenca o proizvajalcih)
Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil, na podlagi predloga certifikacijskega organa,
vpiše proizvajalca v evidenco proizvajalcev Dolenjskega
sadjevca.

4. člen
(geografsko območje)
Geografsko območje Gorenjske obsega področje od
podalpskih dolin na severu do ljubljanske kotline na jugu,
od Tuhinjske doline na vzhodu do Trnovskega gozda na
zahodu.
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5. člen
(kakovost sadja)
Gorenjski tepkovec se izdeluje iz plodov tepk (moštnic), ki se ločijo na črne in bele tepke. Plodovi črne tepke
so primerni za predelavo, ko spremenijo barvo lupine in
potemnijo, meso plodov pa se omehča (zmedi). Plodovi
bele tepke so primerni za predelavo, ko spremenijo teksturo
mesa plodov, ostanejo pa svetlejše barve.
6. člen
(tehnološki postopek)
Primerno zrele tepke se zmeljejo ali zmečkajo v kašo, v
katero se doda vrelni nastavek in drozga anaerobno fermentira tri do štiri tedne. Fermentirana drozga se destilira v
bakrenih kotlih za žganjekuho. Dobljena nanga ali mehko
žganje se ponovno destilira, odstrani se 1,5 do 2,0 odstotka prvenca ali cveta, srednji tok destilata pa se zbira do
vsebnosti 45 vol% alkohola. Ostanek destilata se vrne v
fermentirano drozgo za naslednjo destilacijo. Srednji tok
destilacije se nato razredči z vodo do pitne jakosti.
7. člen
(kakovost žganja)
Gorenjski tepkovec mora ustrezati minimalni kakovosti
za žganje iz sadja v skladu s predpisom, ki ureja žgane
pijače, in naslednjim parametrom:
– etanol: 37,5 do 48,0 vol%;
– acetaldehid: 500 do 800 mg/l a.a.;
– etilacetat: 600 do 2500 mg/l a.a.;
– mora biti brezbarven, bister, z izrazitim vonjem in
okusom po tepkah.
8. člen
(pogoji za pridobitev uporabe označbe)
Pravico uporabe označbe geografskega porekla Gorenjski tepkovec pridobi proizvajalec na podlagi vloge iz
9. člena tega pravilnika, če mu certifikacijski organ, ki mora
biti akreditiran v skladu s standardom SIST EN ISO 45 011,
izda certifikat o izpolnjevanju pogojev za uporabo označbe
geografskega porekla iz tega pravilnika.
9. člen
(vloga za certificiranje)
Vloga za certificiranje mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o proizvajalcu (ime in naslov
oziroma firmo in sedež, enotno matično številko občana
oziroma matično številko poslovnega subjekta, davčno številko, za kmetijsko gospodarstvo, ki se ukvarja s kmetijsko
dejavnostjo, pa tudi KMG-MID);
– identifikacijske podatke o pridelovalcu sadja (ime in
naslov oziroma firmo in sedež, enotno matično številko občana oziroma matično številko poslovnega subjekta, davčno
številko, KMG-MID);
– ime žgane pijače z označbo geografskega porekla;
– dokumentacijo, ki dokazuje, da proizvodni obrati zadostujejo vsem sanitarno-tehničnim predpisom ter dokazilo,
da je registriran za proizvodnjo alkoholnih pijač oziroma, da
lahko opravlja dejavnost žganjekuhe kot obrt ali kot dopolnilno dejavnost;
– opis notranje kontrole;
– način vodenja proizvodne dokumentacije.
10. člen
(vpis v register)
Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil vpiše Gorenjski tepkovec v register označb geografskega porekla za žgane pijače.
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11. člen
(evidenca o proizvajalcih)
Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil, na podlagi predloga cerifikacijskega organa,
vpiše proizvajalca v evidenco proizvajalcev Gorenjskega
tepkovca.
12. člen
(prehodna določba)
Do imenovanja certifikacijskega organa iz 8. člena tega pravilnika izdaja certifikat o izpolnjevanju pogojev za uporabo označbe geografskega porekla Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
13. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-9/2003
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
EVA 2002-2311-0248
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

3320.

Pravilnik o označbi geografskega porekla
Brkinski slivovec

Na podlagi četrtega odstavka 47. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02
– ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o označbi geografskega porekla Brkinski
slivovec
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa označbo geografskega porekla Brkinski slivovec ter pogoje za njeno uporabo.
2. člen
(označevanje)
Brkinski slivovec je lahko v prometu le kot predpakiran
izdelek, ki mora biti označen v skladu s predpisom, ki ureja
splošno označevanje predpakiranih živil, in s tem pravilnikom.
Z označbo geografskega porekla Brkinski slivovec se
lahko označi le žganje iz sadja v skladu s predpisom, ki
ureja žgane pijače, in s tem pravilnikom.
3. člen
(definicija)
Brkinski slivovec je naravno žganje, ki je proizvedeno z
destilacijo fermentirane drozge iz avtohtonih sort češpelj,
pridelanih in predelanih na geografskem območju Brkinov,
določenem v 4. člena tega pravilnika. Brkinski slivovec ima
zaradi značilne tehnologije in uporabe različnih avtohtonih
sort češpelj specifične senzorične lastnosti, ki se kažejo v
prepoznavni cvetici prijetnega vonja in okusa.
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4. člen
(geografsko območje)
Meja geografskega območja Brkinov se prične na državni meji s Hrvaško v naselju Jelšane, nadaljuje po SV
pobočju Slavnika do Prešnice in vasi Petrinje, nadaljuje čez
cesto Kozina–Koper, preko vasi Ocizla in Beka do državne
meje z Italijo. Meja poteka naprej po državni meji do Krvavega potoka, čez vzpetino Gradišče, vključuje naselje Lokev,
se nadaljuje čez Strmec proti Povirju, zajame vas Povir ter
nadaljuje do Brestovice pri Povirju, kjer se obrne in nadaljuje po cesti do Divače in naprej čez Vremščico do naselij
Volče in Kal pri Pivki. Nadaljuje se do Šembij in Ilirske
Bistrice, dalje po vznožju Snežnika do naselja Zabiče in do
državne meje s Hrvaško ter naprej po državni meji do izhodiščne točke pri Jelšanah.
5. člen
(kakovost sadja)
Brkinski slivovec se proizvaja iz plodov avtohtonih sort
češpelj, ki se tradicionalno pridelujejo na območju iz prejšnjega člena ter se obirajo s tresenjem v času optimalne
tehnološke zrelosti.
6. člen
(tehnološki postopek)
Tehnološki postopek poteka po klasičnem načinu predelave v bakrenih kotlih z dvakratno destilacijo.
Postopek predelave češpelj se prične s čiščenjem sadja, sledi mletje in fermentacija. Takoj po končanem vrenju
oziroma fermentaciji se fermentirana sadna drozga destilira
v sadni destilat. Za destilacijo se uporabljajo le bakreni kotli,
ki so namenjeni žganjekuhi za dvakratno destilacijo. Srednji
tok destilata se z vodo korigira do ustrezne vsebnosti alkohola oziroma do pitne jakosti.
Brkinski slivovec je lahko proizveden tudi po tradicionalnem postopku v brkinskem kotlu z enkratno destilacijo in
se lahko označi z dodatno navedbo “tradicionalna predelava“.
Staranje Brkinskega slivovca lahko poteka v steklenih
posodah ali lesenih sodih, izdelanih iz ustreznih vrst lesa,
kot so murva, jesen, ipd.
7. člen
(kakovost žganja)
Brkinski slivovec mora ustrezati minimalni kakovosti za
žganje iz sadja v skladu s predpisom, ki ureja žgane pijače,
in naslednjim parametrom:
– etanol: od 37,5 do 44 vol%;
– acetaldehid: od 500 do 800 mg/l a. a.;
– skupne kisline, kot ocetna kislina: največ 1500mg/l;
– etilacetat: 600- 2500mg/l a.a.;
– cianovodikova kislina: do 100 mg/l a.a.;
– biti mora brezbarven, bister in imeti izrazit sadni vonj
in okus po češpljah.
Razlika v vonju in okusu je v prepoznavni cvetici, ki je
posledica mešanja prve in druge prekuhe oziroma pri enkratni destilaciji pravilnega odvzema srednjega toka.
8. člen
(pogoji za pridobitev označbe)
Pravico uporabe označbe geografskega porekla Brkinski slivovec pridobi proizvajalec na podlagi vloge iz 9. člena
tega pravilnika, če mu certifikacijski organ, ki mora biti akreditiran v skladu s standardom SIST EN ISO 45 011, izda
certifikat o izpolnjevanju pogojev za uporabo označbe geografskega porekla iz tega pravilnika.
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9. člen
(vloga za certificiranje)
Vloga za certificiranje mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o proizvajalcu (ime in naslov
oziroma firmo in sedež, enotno matično številko občana
oziroma matično številko poslovnega subjekta, davčno številko, za kmetijsko gospodarstvo, ki se ukvarja s kmetijsko
dejavnostjo, pa tudi KMG-MID);
– identifikacijske podatke o pridelovalcu sadja (ime in
naslov oziroma firmo in sedež, enotno matično številko občana oziroma matično številko poslovnega subjekta, davčno
številko, KMG-MID);
– ime žgane pijače z označbo geografskega porekla;
– dokumentacijo, ki dokazuje, da proizvodni obrati zadostujejo vsem sanitarno-tehničnim predpisom ter dokazilo,
da je registriran za proizvodnjo alkoholnih pijač oziroma, da
lahko opravlja dejavnost žganjekuhe kot obrt ali kot dopolnilno dejavnost;
– opis notranje kontrole;
– način vodenja proizvodne dokumentacije.
10. člen
(vpis v register)
Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil vpiše Brkinski slivovec v register označb geografskega porekla za žgane pijače.
11. člen
(evidenca o proizvajalcih)
Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil, na podlagi predloga cerifikacijskega organa, vpiše
proizvajalca v evidenco proizvajalcev Brkinskega slivovca.
12. člen
(prehodna določba)
Do imenovanja certifikacijskega organa iz 8. člena tega pravilnika izdaja certifikat o izpolnjevanju pogojev za uporabo označbe geografskega porekla iz tega pravilnika Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
13. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-8/2003
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
EVA 2002-2311-0245
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

3321.

Pravilnik o označbi geografskega porekla Kraški
brinjevec

Na podlagi četrtega odstavka 47. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02
– ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o označbi geografskega porekla Kraški brinjevec

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa označbo geografskega porekla Kraški brinjevec ter pogoje za njeno uporabo.
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Druga destilacija mora potekati zelo počasi. Harmonično
aromo dobi Kraški brinovec šele po šestmesečnem zorenju.

2. člen
(označevanje)
Kraški brinjevec je lahko v prometu le kot predpakiran
izdelek, ki mora biti označen v skladu s predpisom, ki ureja
splošno označevanje predpakiranih živil, in s tem pravilnikom.
Z označbo geografskega porekla Kraški brinjevec se
lahko označi le žganje iz brinja v skladu s predpisom, ki
ureja žgane pijače, in s tem pravilnikom.

7. člen
(kakovost žganja)
Kraški brinjevec mora ustrezati minimalni kakovosti za
žganje iz brinja v skladu s predpisom, ki ureja žgane pijače,
in naslednjim parametrom:
– etanol: 40 – 50 vol%;
– acetaldehid: 500 – 800 mg/l a.a.;
– skupne kisline, izražene kot ocetna: 300–1200
mg/l;
– mora biti brezbarven, bister in imeti tipičen vonj po
brinju.

3. člen
(definicija)
Kraški brinjevec je naravno žganje, proizvedeno po
posebnem tehnološkem postopku iz brinja, ki raste in se
predeluje na geografskem območju Krasa, določenem v 4.
členu tega pravilnika. Kraški brinjevec ima zaradi uporabe
posebnega tehnološkega postopka specifične senzorične
lastnosti, ki se kažejo v prepoznavni cvetici prijetnega vonja
in okusa.

8. člen
(pogoji za pridobitev označbe)
Pravico uporabe označbe geografskega porekla Kraški brinjevec pridobi proizvajalec na podlagi vloge iz 9. člena tega pravilnika, če mu certifikacijski organ, ki mora biti
akreditiran v skladu s standardom SIST EN ISO 45 011,
izda certifikat o izpolnjevanju pogojev za uporabo označbe
geografskega porekla iz tega pravilnika.

4. člen
(geografsko območje)
Geografsko območje Krasa se začne na meji z Italijo v
Socerbu, vključuje vas Kastelec, gre po kraškem robu, vključuje naselja Črnotiče, Podpeč, Zazid in Rakitovec. Meja se
nadaljuje do državne meje s Hrvaško in poteka naprej po
državni meji do Gomanc in gre po JZ pobočju Snežnika,
vključuje vasi Koritnice, Jurišče, Palčje in Trnje, poteka po
JZ strani pobočja Javornikov, zajame Postojno in gre naprej
do Ravbarkomande. Meja se nadaljuje po južnem obrobju
planote Hrušice, zajema naselja Studeno, Bukovje, Predjamo, Šmihel pod Nanosom in Strane ter gre po cesti do
Razdrtega in naprej do Senožeč v smeri Vrhov ter zajame
vasi Dolenjo vas, Veliko polje, Vrabče, Sela, Stomaž, Razguri, Griže in Majcne. Nato gre meja do Kazelj in naprej do
Gradenj, tam se obrne proti Ponikvam, zajame vasi Ponikve,
Ravnje, Krtinovica, Kobdilj in Štanjel ter se nadaljuje proti
zahodu, zajame vasi Kobjeglava, Mali dol, Škrbina, Lipa,
Temnica in se nadaljuje mimo Kostanjevice na Krasu do
Opatjega sela in do državne meje z Italijo ter po njej do
Socerba.

9. člen
(vloga za certificiranje)
Vloga za certificiranje mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o predelovalcu (ime in naslov oziroma firmo in sedež, enotno matično številko občana oziroma matično številko poslovnega subjekta, davčno
številko, za kmetijsko gospodarstvo, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, pa tudi KMG-MID);
– identifikacijske podatke o pridelovalcu (ime in naslov
oziroma firmo in sedež, enotno matično številko občana
oziroma matično številko poslovnega subjekta, davčno številko, KMG-MID);
– ime žgane pijače z označbo geografskega porekla;
– dokumentacijo, ki dokazuje, da proizvodni obrati zadostujejo vsem sanitarno-tehničnim predpisom ter dokazilo,
da je registriran za proizvodnjo alkoholnih pijač oziroma, da
lahko opravlja dejavnost žganjekuhe kot obrt ali kot dopolnilno dejavnost;
– opis notranje kontrole;
– način vodenja proizvodne dokumentacije.

5. člen
(kakovost brinja)
Kraški brinjevec se pridobiva iz plodov navadnega brina oziroma brinovih jagod. Brinove jagode za obiranje morajo biti ustrezne tehnološke zrelosti, kar dosežejo v obdobju
med avgustom in novembrom.
Prepovedana je uporaba jagod smrdljivega brina.
6. člen
(tehnološki postopek)
Kraški brinjevec se izdeluje po specifičnem postopku
predelave, ki temelji na osnovi mletja brinovih jagod, redčenju zmletih brinovih jagod z vodo zaradi visoke vsebosti
sladkorja, dodatku vrelnega nastavka in hrane za kvasovke
ter alkoholni fermentaciji drozge, ki poteka približno 4 tedne. Destilacija poteka v bakrenih kotlih, ki so namenjeni
žganjekuhi za dvakratno destilacijo. Pri prvi destilaciji je
nangi ali mehkemu žganju potrebno odvzeti eterično olje.

10. člen
(vpis v register)
Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil vpiše Kraški brinjevec v register označb geografskega porekla za žgane pijače.
11. člen
(evidenca o proizvajalcih)
Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil, na podlagi predloga cerifikacijskega organa, vpiše
proizvajalca v evidenco proizvajalcev Kraškega brinjevca.
12. člen
(prehodna določba)
Do imenovanja certifikacijskega organa iz 8. člena tega pravilnika izdaja certifikat o izpolnjevanju pogojev za uporabo označbe geografskega porekla iz tega pravilnika Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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13. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-10/2003
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
EVA 2002-2311-0249
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

3322.

Pravilnik o označbi geografskega porekla
Kostelska rakija

Na podlagi četrtega odstavka 47. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02
– ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o označbi geografskega porekla Kostelska rakija
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa označbo geografskega porekla Kostelska rakija ter pogoje za njeno uporabo.
2. člen
(označevanje)
Kostelska rakija je lahko v prometu le kot predpakiran
izdelek, ki mora biti označen v skladu s predpisom, ki ureja
splošno označevanje predpakiranih živil, in tem pravilnikom.
Z označbo geografskega porekla Kostelska rakija se
lahko označi le žganje iz sadja v skladu s predpisom, ki
ureja žgane pijače, in s tem pravilnikom.
Glede na vrsto uporabljenega sadja se Kostelska rakija
poimenuje kot jabolčno žganje, hruškovo žganje, slivovo
žganje ali slivovka in sadno žganje ali sadjevec.
3. člen
(definicija)
Kostelska rakija je naravno žganje, ki je proizvedeno
z destilacijo fermentirane drozge, dobljene iz avtohtonih
sort jabolk, hrušk in sliv, ki so pridelane in predelane na
geografskem območju Kostela, določenem v 4. člena tega
pravilnika.
4. člen
(geografsko območje)
Geografsko območje Kostela zajema Regijski park Kočevsko–Kolpa, ki na jugu meji na reko Kolpo in Hrvaško, na
vzhodu na Občine Črnomelj, Semič in Dolenjske Toplice,
na severu na Občino Žužemberk, na severozahodu na Ribnico in na zahodu na Občino Loški Potok.
5. člen
(kakovost sadja)
Kostelska rakija se prideluje iz plodov avtohtonih sort
jabolk, hrušk in sliv, ki se tradicionalno pridelujejo na navedenem območju iz travniških nasadov. Sadje mora biti pravilne tehnološke zrelosti, zdravo, čisto in brez gnilobe. Te-
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hnološka zrelost sadja se določi s pomočjo Streifovega indeksa (območje 0,05-0,20) z namenom, da sadje ni prezrelo in ne vsebuje več škroba.
Avtohtone sorte sadja so naslednje:
– jabolka: krivopecelj, bobovec, carjevič, kanadka, kosmač, beličnik, zlata parmena, voščenka, čebulnik, maškotela, pisanka in podobne avtohtone sorte;
– hruške: tepka, moštanka, preška, štajerka, in podobne sorte;
– slive: kostelska češplja.
6. člen
(tehnološki postopek)
Po obiranju se sadje zmelje ter doda vrelni nastavek.
Alkoholno vrenje mora potekati v anaerobnih pogojih 3 do 4
tedne, tako da je ves sladkor prevret. Po končanem alkoholnem vretju se opravi destilacija v bakrenih kotlih. Po prvi
destilaciji se pridobi nanga ali mehko žganje. Pri ponovni
destilaciji nange je potrebno odločiti 1,5-2,0% prvenca ali
cveta, srednji tok pa zbirati do vsebnosti alkohola 45 vol%.
Zadnji tok se lahko vrača k fermentirani drozgi za naslednjo
destilacijo. Srednji tok destilata se nato razredči z vodo na
pitno jakost.
7. člen
(kakovost žganja)
Kostelska rakija mora ustrezati minimalni kakovosti za
žganje iz sadja v skladu s predpisom, ki ureja žgane pijače,
in naslednjim parametrom:
– etanol: najmanj 37,5 do 48 vol%;
– acetaldehid: 300-800 mg/l a.a.;
– etilacetat 500-2500 mg/l a.a.;
– biti mora brezbarvna, bistra in imeti izrazit vonj in
okus po sadju, iz katerega je izdelana.
8. člen
(pogoji za pridobitev uporabe označbe)
Pravico uporabe označbe geografskega porekla Kostelska rakija pridobi proizvajalec na podlagi vloge iz 9.
člena tega pravilnika, če mu certifikacijski organ, ki mora
biti akreditiran v skladu s standardom SIST EN ISO 45 011,
izda certifikat o izpolnjevanju pogojev za uporabo označbe
geografskega porekla iz tega pravilnika.
9. člen
(vloga za certificiranje)
Vloga za certificiranje mora vsebovati:
– identifikacijske podatke o proizvajalcu (ime in naslov
oziroma firmo in sedež, enotno matično številko občana
oziroma matično številko poslovnega subjekta, davčno številko, za kmetijsko gospodarstvo, ki se ukvarja s kmetijsko
dejavnostjo, pa tudi KMG-MID);
– identifikacijske podatke o pridelovalcu sadja (ime in
naslov oziroma firmo in sedež, enotno matično številko občana oziroma matično številko poslovnega subjekta, davčno
številko, KMG-MID);
– ime žgane pijače z označbo geografskega porekla;
– dokumentacijo, ki dokazuje, da proizvodni obrati zadostujejo vsem sanitarno-tehničnim predpisom ter dokazilo,
da je registriran za proizvodnjo alkoholnih pijač oziroma, da
lahko opravlja dejavnost žganjekuhe kot obrt ali kot dopolnilno dejavnost;
– opis notranje kontrole;
– način vodenja proizvodne dokumentacije.
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10. člen
(vpis v register)
Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil vpiše označbo geografskega porekla Kostelska rakija v register označb geografskega porekla za žgane pijače.
11. člen
(evidenca o proizvajalcih)
Urad za priznavanje kmetijskih pridelkov oziroma živil,
na podlagi predloga cerifikacijskega organa, vpiše proizvajalca v evidenco proizvajalcev Kostelske rakije.
12. člen
(prehodna določba)
Do imenovanja certifikacijskega organa iz 8. člena tega pravilnika izdaja certifikat o izpolnjevanju pogojev za uporabo geografske označbe iz tega pravilnika Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
13. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-7/2003
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
EVA 2002-2311-0247
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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3. člen
Vsebnost onesnaževalca v živilu mora biti tako nizka,
kot jo je mogoče razumno doseči z uporabo dobre kmetijske in proizvodne prakse v vseh fazah živilske verige.
V prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika, so določene
ZMV nekaterih onesnaževalcev v živilih. Živila, ki vsebujejo
višje vrednosti onesnaževalcev, ne smejo v promet oziroma
se umaknejo iz prometa.
Živila, pri katerih so presežene ZMV onesnaževalcev iz
priloge, je prepovedano uporabljati kot surovine za proizvodnjo drugih živil.
Če za posamezne onesnaževalce niso predpisane ZMV,
živilo pa vsebuje onesnaževalec v količini, ki glede na analizo
in oceno tveganja za zdravje ljudi ni sprejemljiva, takšno živilo
ne sme v promet oziroma se umakne iz prometa.
4. člen
Za sušena, razredčena, predelana živila ali živila, sestavljena iz več kot ene sestavine, za katere ZMV onesnaževalcev niso določene s tem pravilnikom, veljajo ZMV iz priloge za enaka živila v izvirni obliki in nepredelana živila, ob
upoštevanju:
– spremembe vsebnosti onesnaževalca zaradi postopkov sušenja ali razredčevanja,
– spremembe vsebnosti onesnaževalca zaradi postopkov predelave,
– relativnih sorazmerij sestavin v izdelku,
– meje določanja analitske metode.
Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za živila iz
2.1.1.1 in 2.1.2.1. točke priloge.
ZMV onesnaževalcev, določene v prilogi, ob upoštevanju prvega odstavka tega člena, veljajo tudi za živila, namenjena dojenčkom in malim otrokom, razen če s tem pravilnikom ali s posebnim predpisom ni drugače določeno.

PRAVILNIK
o onesnaževalcih v živilih

5. člen
Kadar, na podlagi novih podatkov in spoznanj, obstaja
utemeljen sum, da onesnaževalec, katerega vsebnost v živilih je sicer v skladu s tem pravilnikom, predstavlja nevarnost
za zdravje ljudi, lahko pristojni minister začasno prepove ali
omeji promet z živili.
Na podlagi ocen tveganja za zdravje ljudi, lahko minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejme tudi druge ukrepe, ki
se nanašajo na onesnaževalce v živilih.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

II. NITRATI

1. člen
Ta pravilnik ureja onesnaževalce (kontaminante) v živilih in določa zgornje mejne vrednosti (v nadaljnjem besedilu: ZMV) posameznih onesnaževalcev v užitnem delu živil,
zaradi zaščite javnega zdravja in zdravja posameznika.
Metode vzorčenja in analize onesnaževalcev v živilih
urejajo drugi predpisi.

6. člen
Živila v prometu, ki so namenjena končnemu potrošniku, morajo glede ZMV nitratov ustrezati pogojem iz 1. točke
priloge.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za
zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

2. člen
Onesnaževalec v smislu tega pravilnika je katerikoli
kemijski agens, ki je nenamensko prisoten v živilu kot posledica postopkov pridelave kmetijskih pridelkov in surovin živalskega izvora, oziroma proizvodnje in prometa živil, ali kot
posledica onesnaženja okolja.
Za onesnaževalce v smislu tega pravilnika se štejejo
tudi ostanki hormonov, antibiotikov in drugih zdravil za veterinarsko uporabo v živilih živalskega izvora, za katere v prometu veljajo ZMV, ki so določene v veterinarskih predpisih.

7. člen
Za solato, gojeno na prostem, so določene nižje ZMV
nitratov, kot za gojeno v rastlinjakih. V primeru, da solata ni
opremljena z natančno oznako izvora, se za potrebe uradnega nadzora v prometu uporabljajo ZMV nitratov, določene za solato, gojeno na prostem.
8. člen
V žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in
malim otrokom, pripravljenih kot gotov obrok, vsebnost nitratov (izraženo kot nitratni ion) ne sme preseči 100 mg/kg
gotovega obroka. V primeru, če je obrok sestavljen iz zelenjave, vsebnost nitratov ne sme preseči:
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– 750 mg/kg gotovega obroka, če je sestavljen iz špinače ali solate,
– 250 mg/kg gotovega obroka, če je sestavljen iz druge zelenjave.
III. NITRITI
9. člen
V žitnih kašicah in živilih, namenjenih dojenčkom in
malim otrokom, pripravljenih kot gotov obrok, vsebnost nitritov (izraženo kot nitritni ion) ne sme preseči 0,1 mg/kg
gotovega obroka.
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VI. DIOKSINI
13. člen
Živila v prometu, ki so namenjena končnemu potrošniku,
morajo glede ZMV dioksinov, ustrezati pogojem iz priloge.
Glede na ZMV dioksinov v živilih, navedenih v prilogi,
je prepovedano:
– mešati živila, ki ne presegajo ZMV, z živili, ki jih
presegajo,
– uporabljati živila, ki presegajo ZMV, kot sestavino za
proizvodnjo drugih živil.
ZMV dioksinov v živilih iz 5.1., 5.2., 5.4. in 5.5. točke
priloge, se ne uporabljajo kadar živila vsebujejo manj kot
1 masni % maščobe.

IV. AFLATOKSINI IN OHRATOKSIN A
10. člen
Živila v prometu, ki so namenjena končnemu potrošniku, morajo glede ZMV aflatoksinov in ohratoksina A ustrezati pogojem iz 2. točke priloge.
ZMV aflatoksinov so določene za aflatoksin B1, za skupno vsebnost aflatoksinov (B +B +G +G ) in za aflatoksin
1
2
1
2
M , ki je metabolni produkt aflatoksina B .
1

1

11. člen
ZMV aflatoksinov in ohratoksina A v živilih iz 2.1.1.1. in
2.1.2.1. točke priloge se uporabljajo tudi za predelana živila,
dokler ne bodo določene ZMV za takšna predelana živila.
Glede ZMV aflatoksinov in ohratoksina A v živilih iz 2.1.
in 2.2. točke priloge je prepovedano:
– mešanje živil, ki ustrezajo ZMV, določenim v prilogi,
z živili, ki te vrednosti presegajo, ter mešanje živil, ki so
namenjena sortiranju ali drugi mehanski obdelavi, z živili, ki
so namenjena neposredno za prehrano ljudi ali kot sestavine za izdelavo drugih živil,
– uporabljanje živil, ki ne ustrezajo ZMV, določenim v
2.1.1.1., 2.1.2.1. in 2.1.3., 2.1.4., 2.2.1 in 2.2.2. točkah
priloge, kot sestavine za izdelavo drugih živil,
– razstrupljevanje živil s kemijskimi postopki.
Zemeljski oreški, lupinarji in suho sadje, ki presegajo
ZMV aflatoksinov, določenih v 2.1.1.1. točki priloge, in žita,
ki presegajo ZMV aflatoksinov, določenih v 2.1.2.1. točki
priloge, smejo v promet pod pogojem, da:
– niso namenjeni neposredni prehrani ljudi in se ne
uporabljajo kot sestavina živil,
– ustrezajo ZMV, določenim v 2.1.1.2. točki priloge za
zemeljske oreške in 2.1.1.3. točki priloge za lupinarje in
suho sadje,
– so namenjeni nadaljnji obdelavi, ki vključuje sortiranje ali drug način mehanske obdelave in da po tej obdelavi
ZMV, določene v 2.1.1.1. in 2.1.2.1. točkah priloge, niso
presežene ter v njih ne nastanejo drugi škodljivi ostanki,
– je na njih jasno označen namen uporabe in da so
opremljeni z označbo “Pred uporabo izdelka za prehrano
ljudi ali kot sestavine za izdelavo drugih živil se mora izdelek
sortirati ali drugače mehansko obdelati z namenom zmanjšanja kontaminacije z aflatoksini.”
V. DRUGI ONESNAŽEVALCI
12. člen
Živila v prometu, ki so namenjena končnemu potrošniku, morajo glede ZMV za težke kovine in 3-monokloropropan-1, 2-diol (3-MCPD), ustrezati pogojem iz priloge.
Težke kovine v smislu tega pravilnika so svinec, kadmij
in živo srebro.

VII. NADZOR IN MEDSEBOJNO OBVEŠČANJE
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo zdravstveni, kmetijski in veterinarski inšpektorji, vsak v okviru
svojih pristojnosti.
Pri izvajanju nadzora iz prejšnjega odstavka se o ugotovljenih preseženih ZMV onesnaževalcev pristojni inšpektorati med seboj obveščajo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Živila, ki so proizvedena pred dnem uveljavitve tega
pravilnika in dana v promet pred ali po njegovi uveljavitvi ter
izpolnjujejo pogoje v skladu z dosedanjimi predpisi, so lahko v prometu do prodaje zalog oziroma do prenehanja njihovega roka uporabnosti.
Ne glede na prejšnji odstavek so lahko špinača in
solate, pridelane in namenjene za uporabo v Republiki Sloveniji, v prometu do 31. 12. 2004 tudi v primeru, ko ZMV
nitratov ne ustrezajo pogojem, določenim v 1.1.,1.3. in 1.4.
točkah priloge, pod pogojem, da se v tem obdobju izvaja
dobra kmetijska praksa s ciljem doseganja ZMV nitratov,
določenih s tem pravilnikom, vendar ZMV za špinačo iz 1.1.
točke priloge ne sme preseči 3000 mg NO3/kg in ZMV za
solate iz 1.3. ter 1.4. točke priloge ne 4500 NO /kg.
3

16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o količinah pesticidov in drugih strupenih snovi, hormonov, antibiotikov in mikotoksinov, ki smejo biti v
živilih (Uradni list SFRJ, št. 59/83 in 79/87) v delu, ki se
nanaša na svinec, kadmij, živo srebro in aflatoksine za živila,
ki so našteta v prilogi tega pravilnika.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ZMV dioksinov iz 5.5.1. točke priloge pa se začnejo uporabljati 10. 1. 2004.
Št. 0220-21/2003
Ljubljana, dne 16. junija 2003.
EVA 1999-2711-0051
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister za zdravje
Soglašam!
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA

ZGORNJE MEJNE VREDNOSTI NEKATERIH ONESNAŽEVALCEV V ŽIVILIH

1. Nitrati

1.1.

Živilo
sveža špinača (Spinacia oleracea)

1.2.

konzervirana, globoko zamrznjena ali zamrznjena špinača

1.3.

sveža zelena solata (Lactuca sativa L.) razen solate
pod točko 1.4.
– gojena v rastlinjakih oziroma
drugih zavarovanih prostorih
– gojena na prostem

1.4.

Zgornja mejna vrednost (mg NO3/kg)
spravilo od 1. novembra do 31. marca
spravilo od 1. aprila do 31. oktobra

3000
2500
2000

spravilo od 1. oktobra do 31. marca
spravilo od 1. aprila do 30. septembra
spravilo od 1. oktobra do 31. marca
spravilo od 1. aprila do 30. septembra

solata tipa “Ledenka”
– gojena v rastlinjakih oziroma
drugih zavarovanih prostorih
– gojena na prostem

4500
3500
4000
2500
2500
2000

2. Mikotoksini
2.1. AFLATOKSINI
Živilo

B1
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.3.
2.1.4.

zemeljski oreški, lupinarji in suho sadje
zemeljski oreški, lupinarji in suho sadje ter predelana našteta živila,
namenjena neposredni prehrani ljudi ali kot sestavina živil
zemeljski oreški, namenjeni sortiranju ali drugemu načinu
mehanske obdelave, preden se uporabijo za prehrano ljudi ali
kot sestavina živil
lupinarji in suho sadje, ki so namenjeni sortiranju
ali drugemu načinu mehanske obdelave, preden se uporabijo
za prehrano ljudi ali kot sestavina živil
žita (vključno z ajdo, Fagopyrum sp.)
žita (vključno z ajdo, Fagopyrum sp.) in predelana živila na osnovi žit,
namenjena neposredni prehrani ljudi ali kot sestavina živil
žita (vključno z ajdo, Fagopyrum sp.), razen koruze,
ki so namenjena sortiranju ali drugemu načinu mehanske obdelave,
preden se uporabijo za prehrano ljudi ali kot sestavina živil
koruza, ki je namenjena sortiranju ali drugemu načinu mehanske
obdelave, preden se uporabi za prehrano ljudi ali kot sestavina živil
mleko (surovo mleko, mleko za izdelavo mlečnih izdelkov ter
toplotno obdelano mleko)
začimbe:
– Capiscum spp. (posušeni plodovi, celi ali mleti, vključno s papriko,
čilijem in kajenskim poprom),
– Piper spp. (plodovi, vključno z belim in črnim poprom),
– Myristica fragrans (muškatni orešek),
– Zingiber officinale (ingver),
– Curcuma longa (kurkuma).

Zgornja mejna vrednost
(µg / kg)
vrsta aflatoksina
B 1 + B 2 + G 1 + G2
M1

2(1)

4(1)

–

8(1)

15(1)

–

5(1)

10(1)

–

2

4

–

2

4

–

–(2)

–(2)

–

–

–

0,05

5

10

__
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2.2. OHRATOKSIN A
Živilo
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.2.
2.2.3.

Zgornja mejna
vrednost (µg/kg)
žita (vključno z rižem in ajdo) in izdelki iz žit
surova zrna žit (vključno z rižem in ajdo)
izdelki iz žit (vključno z žiti v zrnju in predelanimi žiti, namenjenih neposredni prehrani ljudi )
sušeno grozdje (korinte, rozine, sultanine)
surova in pražena kava in izdelki iz kave, vino, pivo, grozdni sok, kakav
in izdelki iz kakava, začimbe

5
3
10
__

3. Težke kovine
3.1. SVINEC (Pb)
Živilo

Zgornja mejna
vrednost (mg/kg)
3.1.1.
kravje mleko (surovo mleko, mleko za izdelavo mlečnih izdelkov in toplotno obdelano mleko)
0,02
3.1.2.
začetne in nadaljevalne formule za dojenčke
0,02
3.1.3.
meso govedi, ovac, svinj in perutnine, razen drobovine
0,1
3.1.3.1. užitna drobovina govedi, ovac, svinj in perutnine
0,5
3.1.4.
mišičnina rib, razen navedenih v točki 3.1.4.1.
0,2
3.1.4.1
mišičnina rib:
– palamide (Sarda sarda),
– fratrca (Diplodus vulgaris),
– jegulje (Anguilla anguilla),
– debeloustega ciplja (Mugil labrosus labrosus),
– grunta (Pomadasys benneti),
– šura (Trachurus trachurus),
– sardele (Sardina pilchardus),
– sardel rodu Sardinops,
– pikastega brancina (Dicentrarchus punctatus),
– tunov (Thunnus species in Euthynnus species),
– klinastega lista (Dicologoglossa cuneata).
0,4
3.1.5.
raki, razen rjavega mesa rakov
0,5
3.1.6.
školjke
1,5
3.1.7.
glavonožci (brez drobovine)
1,0
3.1.8.
žita (vključno z ajdo), stročnice in zrna stročnic
0,2
3.1.9.
zelenjava, razen kapusnic, listnate zelenjave in gojenih gob. Pri krompirju velja ZMV za olupljeni krompir.0,1
3.1.9.1. kapusnice, listnata zelenjava in gojene gobe
0,3
3.1.10.
sadje, razen jagodičja in drobnega sadja
0,1
3.1.10.1. jagodičje in drobno sadje
0,2
3.1.11.
maščobe in olja, vključno z mlečno maščobo
0,1
3.1.12.
sadni sokovi, zgoščeni sadni sokovi (za neposredno uporabo) in sadni nektarji
0,05
3.1.13.
vina (vključno s penečimi vini, razen likerskih vin), aromatizirana vina, aromatizirane pijače
na osnovi vina in aromatizirani vinski koktajli, ter jabolčni mošt, hruškov mošt in sadna vina.
ZMV velja za živila, proizvedena iz pridelkov sadja letine 2003 in dalje.
0,2
3.2.

KADMIJ (Cd)
Živilo

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.5.1.

meso govedi, ovac, svinj in perutnine, razen drobovine
konjsko meso
jetra govedi, ovac, svinj in perutnine
ledvice govedi, ovac, svinj in perutnine
mišičnina rib, razen navedenih v točki 3.2.5.1.
mišičnina rib:
- palamide (Sarda sarda),
- fratrca (Diplodus vulgaris),
- jegulje (Anguilla anguilla),
- sardona (Engraulis encrasicholus),
- debeloustega ciplja (Mugil labrosus labrosus),
- šura (Trachurus trachurus),

Zgornja mejna
vrednost (mg/kg)
0,05
0,2
0,5
1,0
0,05
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Zgornja mejna
vrednost (mg/kg)

- petelinke (Luvarus imperialis),
- sardele (Sardina pilchardus),
- sardel rodu Sardinops,
- tunov (Thunnus species in Euthynnus species,
- klinastega lista (Dicologoglossa cuneata).
3.2.6.
raki, razen rjavega mesa rakov, glave in prsnega koša jastoga in podobnih velikih rakov
(Nephropidae in Palinuridae)
3.2.7.
školjke
3.2.8.
glavonožci (brez drobovine)
3.2.9.
žita, razen otrobov, kalčkov, pšeničnih zrn in riža
3.2.9.1. otrobi, kalčki, pšenična zrna in riž
3.2.10. soja
3.2.11.
zelenjava in sadje, razen listnate zelenjave, svežih zelišč, gojenih gob, stebelne zelenjave, korenovk
in krompirja
3.2.11.1. listnata zelenjava, sveža zelišča, gomoljna zelena in gojene gobe
3.2.11.2. stebelna zelenjava, korenovke, razen gomoljne zelene in krompir.
Pri krompirju velja ZMV za olupljeni krompir.

0,1
0,5
1,0
1,0
0,1
0,2
0,2
0,05
0,2
0,1

3.3. ŽIVO SREBRO (Hg)
Živilo
3.3.1.
3.3.1.1.

mišičnina rib in ribji izdelki, razen tistih iz točke 3.3.1.1.
mišičnina rib in ribji izdelki: morskih spak (Lophius spp.),
ostrigarja (Anarhichas lupus),
brancina (Dicentrarchus labrax),
modrega lenga (Molva dipterygia),
palamide (Sarda sarda),
jegulij (Anguilla spp.),
oranžne sluzoglavke (Hoplostethus atlanticus),
okroglonosega repaka (Coryphaenoides rupestris),
navadnega jezika (Hippoglossus hippoglossus),
jadrovnic (Makaira spp.),
ščuke (Esox lucius),
bele palamide (Orcynopsis unicolor),
morske mačke (Centroscymnes coelolepsis),
pravih raž (Raja spp.),
rdečih okunov (Sebastes marinus, S. mentella, S. vivaparus),
pacifiške pahljačaste mečarice (Istiophorus platypterus),
morskih mečov (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo),
morskih psov (vse vrste),
mečakov (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus,
Gempylus serpens),
jesetrov (Acipenser spp.),
mečarice (Xiphias gladius),
tunov (Thunnus species in Euthynnus species).

Zgornja mejna
vrednost (mg/kg)
0,5

1,0

4. 3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD)

Živilo
4.1. hidrolizirani rastlinski proteini (3)
4.2. sojina omaka (3)

Zgornja mejna
vrednost (mg/kg)
0,02
0,02
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5. Dioksin

(vsota polikloriranih dibenzo-para-dioksinov (PCDD-ji) in polikloriranih dibenzofuranov (PCDF-ji), izražen v
ekvivalentih toksičnosti Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) z uporabo WHO-TEF-jev (ekvivalenti faktorjev
toksičnosti)
Živilo

Zgornja mejna vrednost
(PCDD + PCDF)(pg WHO-PCDD/F-TEQ(4)/g
maščobe ali živila)

5.1.

meso in mesni izdelki:
– prežvekovalcev (govedo, ovce)
3 pg /g maščobe
– perutnine in gojene divjadi
2 pg /g maščobe
– prašičev
1 pg /g maščobe
5.2. jetra in izdelki iz jeter
6 pg /g maščobe
5.3. mišičnina rib in ribji izdelki, razen rjavega mesa rakov in glavonožcev brez drobovine
4 pg /g živila
5.4. mleko in mlečni izdelki, vključno z mlečno maščobo
3 pg /g maščobe
5.5. kokošja jajca in izdelki iz jajc
3 pg /g maščobe
5.5.1. kokošja jajca iz proste ali polintenzivne reje
3 pg /g maščobe
5.6. olja in maščobe:
– maščobe živalskega izvora:
– prežvekovalcev
3 pg /g maščobe
– perutnine in gojene divjadi
2 pg /g maščobe
– prašičev
1 pg /g maščobe
– mešane živalske maščobe
2 pg /g maščobe
– rastlinska olja
0,75 pg /g maščobe
– ribje olje za prehrano ljudi
2 pg /g maščobe
Opombe:
_ ZMV onesnaževalca ni predpisana
(1) ZMV aflatoksinov velja za užitni del zemeljskih oreškov, lupinarjev in suhega sadja. V primeru analize neoluščenih
lupinarjev se pri izračunavanju vsebnosti predpostavlja, da se vsa kontaminacija nahaja v jedrcu.
(2) Do določitve ZMV aflatoksinov se upošteva ZMV pod točko 2.1.2.1.
(3) ZMV 3-MCDP-ja se nanaša na izdelek v tekočem stanju, ki vsebuje 40 masnih % suhe snovi, kar ustreza ZMV 0,05
mg/kg suhe snovi živila. ZMV se sorazmerno preračuna glede na vsebnost suhe snovi v živilu.
(4) TEQ pomeni ekvivalent toksične koncentracije za TCDD (2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin).

3324.

Pravilnik o športnem, podvodnem športnem in
rekreacijskem ribolovu na morju

Na podlagi drugega odstavka 6. člena, petega in šestega odstavka 28. člena, sedmega in osmega odstavka 29.
člena zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02)
ter drugega odstavka 15. člena zakona o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 in 119/02-ZON-A) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter minister za
okolje, prostor in energijo v soglasju izdajata

PRAVILNIK
o športnem, podvodnem športnem
in rekreacijskem ribolovu na morju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obvezna pravila ravnanja pri izvajanju športnega in rekreacijskega ribolova na morju ter športnega ribolova s podvodno puško (v nadaljnjem besedilu:
podvodni športni ribolov), ki se nanašajo na določitev:

– ribiške opreme za športni, podvodni športni in rekreacijski ribolov;
– načina izvajanja športnega, podvodnega športnega
in rekreacijskega ribolova;
– dovoljene količine dnevnega ulova;
– vsebine, oblike in načina izdaje dovoljenja za športni
in podvodni športni ribolov;
– vsebine, oblike in načina izdaje dnevne ali tedenske
karte za rekreacijski ribolov;
– pristojbine za športni, podvodni športni in rekreacijski ribolov;
– spremljanja in nadzora športnega, podvodnega športnega in rekreacijskega ribolova na morju.
II. RIBIŠKA OPREMA
2. člen
(dovoljena ribiška oprema)
(1) Dovoljena ribiška oprema za športni in rekreativni
ribolov so:
– ribiške palice;
– ribiške vrvice vseh tipov, za ribolov na dnu in vlek.
(2) Dovoljena ribiška oprema za podvodni športni ribolov so:
– sulice z ostmi oziroma harpuno brez eksplozivnega
naboja;
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– podvodne puške brez eksplozivnega polnjenja s harpunami brez eksplozivnega naboja.
(3) Ob izvajanju športnega in rekreacijskega ribolova
zlasti ni dovoljena uporaba:
– harpun, parangalov in osti z uporabo ali brez uporabe svetilke;
– mrež vseh tipov, vrš in drugih tipov živolovnih pasti.
(4) Dovoljena je uporaba vseh vrst umetnih vab in vseh
vrst vab naravnega izvora, razen živih rib.
III. ŠPORTNI IN REKREACIJSKI RIBOLOV
3. člen
(obvezna pravila izvajanja športnega in rekreacijskega
ribolova)
(1) Športni in rekreacijski ribolov se lahko izvajata z
obale ali s plovila.
(2) Pri izvajanju športnega in rekreacijskega ribolova
sme posamezen ribič hkrati uporabljati največ tri ribiške
vrvice tunje s po največ tremi navezanimi trnki ali dve ribiški
vrvici panuli s po eno navezano vabo ali dve ribiški palici s
po največ tremi navezanimi trnki.
(3) Športni in rekreativni ribiči ne smejo pri izvajanju
športnega in rekreativnega ribolova namenoma motiti ali
ovirati izvajanja gospodarskega ribolova in ribogojstva.
(4) Športnega in rekreacijskega ribolova ni dovoljeno
izvajati:
– bliže kot 200 metrov od označenih ribogojskih objektov – kletk za vzrejo rib in školjčišč;
– bliže kot 50 metrov od stoječih mrež, ki so predpisano označene;
– bližje kot 300 metrov od ribiškega plovila, ko ta sveti
oziroma izvaja ribolov z obkroževalno mrežo.
(5) Plovilo, s katerega se na predpisan način že izvaja
športni ali rekreacijski ribolov, ima pri izvajanju navedenega
ribolova prednost pred plovilom, ki šele prihaja na ribolovno
mesto.
4. člen
(ribolovne evidence)
(1) Športni ribiči na morju so dolžni voditi evidenco
ujetih ribolovnih morskih organizmov po ribolovnem datumu, vrsti in masi za vsak ribolovni dan posebej in so zahtevane podatke dolžni vpisati na ribolovni dan.
(2) Športni ribiči na morju sporočajo podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka društvom za športni ribolov na
morju.
(3) Društva za športni ribolov na morju sporočajo zbrane podatke o doseženem ulovu svojih članov zvezi za športni ribolov na morju.
(4) Zveza iz prejšnjega odstavka poroča o doseženem
ulovu vseh članov Zavodu za ribištvo Slovenije najpozneje
do 31. decembra za vsako tekoče ribolovno leto.
IV. PODVODNI ŠPORTNI RIBOLOV
5. člen
(obvezna pravila izvajanja podvodnega športnega ribolova)
(1) Podvodni športni ribolov se lahko izvaja z uporabo
ali brez uporabe plovila.
(2) Podvodni športni ribolov se lahko izvaja le z lastno
močjo, brez uporabe podvodnih vlečnih vozil oziroma brez
pomoči vleke s površinskim plovilom in brez naprav, ki omogočajo dihanje pod vodo.
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(3) Podvodni športni ribiči morajo biti označeni v skladu s predpisi, ki urejajo potapljanje.
(4) Pri izvajanju podvodnega športnega ribolova sme
posameznik hkrati uporabljati največ eno sulico ali podvodno puško.
(5) Ob izvajanju podvodnega športnega ribolova podvodni športni ribiči ne smejo namenoma motiti ali ovirati
izvajanja gospodarskega ribolova in ribogojstva.
(6) Podvodnega športnega ribolova ni dovoljeno izvajati:
– bliže kot 200 metrov od označenih ribogojskih objektov – kletk za vzrejo rib in školjčišč;
– bliže kot 50 metrov od stoječih mrež, ki so predpisano označene.
6. člen
(ribolovne evidence)
(1) Podvodni športni ribiči so dolžni voditi evidenco
ujetih ribolovnih morskih organizmov po ribolovnem datumu, vrsti in masi za vsak ribolovni dan posebej in so zahtevane podatke dolžni vpisati na ribolovni dan.
(2) Podvodni športni ribiči sporočajo podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka društvom za podvodni športni
ribolov.
(3) Društva za podvodni športni ribolov sporočajo zbrane podatke o doseženem ulovu svojih članov zvezi za športni ribolov na morju.
(4) Zveza iz prejšnjega odstavka poroča o doseženem
ulovu vseh članov Zavodu za ribištvo Slovenije najpozneje
do 31. decembra za vsako tekoče ribolovno leto.
7. člen
(ravnanje z morskimi organizmi vrst, ki so zavarovane in jih
ni dovoljeno loviti)
(1) Ob nenamernem ulovu morskega organizma, ki ga
ni dovoljeno nabirati ali loviti na podlagi predpisov, ki urejajo
zavarovanje ogroženih živalskih vrst, je športni oziroma rekreativni ribič dolžan tak organizem čim manj poškodovan
spustiti nazaj v morje.
(2) Ujete ribe, ki je ni dovoljeno loviti, ribič ne sme
prijemati s suho roko, ko jo osvobaja s trnka. Če je trnek
pregloboko in ga ribič ne more odstraniti, ne da bi ribo
poškodoval, ga je dolžan odrezati tako, da ribiška (pred)vrvica ne sega iz gobca.
V. DOVOLJENA KOLIČINA DNEVNEGA ULOVA
8. člen
(dovoljen ulov)
(1) Pri izvajanju športnega, podvodnega športnega in
rekreacijskega ribolova je dovoljen dnevni ulov do 5 kg
ribolovnih morskih organizmov.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljen dnevni ulov enega ribolovnega morskega organizma z
maso nad 5 kg oziroma dveh ribolovnih morskih organizmov
s skupno maso nad 5 kg.
(3) Večji ulov ribolovnih morskih organizmov, kot je
določen v prejšnjih dveh odstavkih, je ob izvajanju športnega oziroma podvodnega športnega ribolova dovoljen samo
v primerih organiziranih športnih aktivnosti, ki jih organizira
zveza za športni ribolov na morju.
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VI. DOVOLJENJE ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU
IN DOVOLJENJE ZA PODVODNI ŠPORTNI RIBOLOV
NA MORJU
9. člen
(način izdaje dovoljenja)
(1) Dovoljenje za športni ribolov na morju in dovoljenje
za podvodni športni ribolov na morju se izda na pisno vlogo
stranke. Vloga se vloži na ministrstvo, pristojno za ribištvo (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Za svoje člane poda zveza društev za športni ribolov na morju skupinsko vlogo za dovoljenje iz prejšnjega
odstavka.
(3) V vlogi iz prejšnjega odstavka je za vsakega posameznega športnega ribiča potrebno navesti najmanj naslednje podatke:
– ime in priimek;
– naslov stalnega prebivališča;
– potrdilo o vplačani članarini za tekoče ribolovno leto,
za katero se podaja vloga za izdajo dovoljenja;
– potrdilo o vplačani pristojbini za izdajo dovoljenja.
(4) Vlogi iz drugega odstavka tega člena je treba priložiti upravne koleke za vsakega športnega ribiča, za katerega
se podaja vloga za izdajo dovoljenja v višini, določeni s
predpisi, ki urejajo upravne takse.
10. člen
(narava in način rabe dovoljenja)
(1) Dovoljenji za športni in podvodni športni ribolov na
morju nista prenosljivi, prav tako ni prenosljiva ribolovna
pravica, ki izvira iz njiju, na drugo osebo.
(2) Ob izvajanju športnega ribolova s plovila mora imeti
nosilec dovoljenje vedno pri sebi na krovu plovila.
(3) Ob izvajanju podvodnega športnega ribolova mora
imeti nosilec dovoljenje vedno pri sebi oziroma ga mora
imeti na krovu plovila, ko izvaja ribolov s plovila.
VII. DNEVNE ALI TEDENSKE KARTE ZA REKREACIJSKI
RIBOLOV
11. člen
(vsebina in oblika dnevne ali tedenske karte)
(1) Dnevna oziroma tedenska karta za rekreacijski ribolov vsebuje najmanj naslednje podatke:
– ime in priimek imetnika karte;
– rok veljavnosti karte.
(2) Vsebina in oblika dnevne oziroma tedenske karte
za rekreacijski ribolov sta predpisani z obrazcem, ki je kot
priloga sestavni del tega pravilnika.
12. člen
(način izdaje dnevne ali tedenske karte)
(1) Zveza društev za športni ribolov na morju prodaja
dnevne oziroma tedenske karte za rekreacijski ribolov na
morju in ob prodaji pobira pristojbine za te karte.
(2) Medsebojna razmerja glede prodaje dnevnih oziroma tedenskih kart ministrstvo z zvezo iz prejšnjega odstavka
podrobneje uredi s pogodbo.
13. člen
(narava in način rabe dnevne ali tedenske karte)
(1) Dnevna oziroma tedenska karta za rekreacijski ribolov ni prenosljiva, prav tako ni prenosljiva ribolovna pravica, ki izvira iz nje, na drugo osebo.
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(2) Ob izvajanju rekreacijskega ribolova s plovila mora
imeti imetnik dnevne ali tedenske karte za rekreacijski ribolov karto vedno pri sebi na krovu plovila.
VIII. PRISTOJBINE ZA ŠPORTNI, PODVODNI ŠPORTNI
IN REKREACIJSKI RIBOLOV NA MORJU
14. člen
(višina pristojbine)
(1) Pristojbina za izdano letno dovoljenje za športni
ribolov na morju in pristojbina za izdano letno dovoljenje za
podvodni športni ribolov na morju znašata 5.000 SIT.
(2) Pristojbina za dnevno karto za rekreacijski ribolov
na morju znaša 1.500 SIT.
(3) Pristojbina za tedensko karto za rekreacijski ribolov
na morju znaša 7.500 SIT.
(4) Pristojbine za letna dovoljenja za športni in podvodni športni ter za karte za rekreacijski ribolov na morju so
prihodek proračuna Republike Slovenije.
(5) Pristojbine za športni, podvodni športni in rekreacijski ribolov na morju se plačujejo na podračun, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.
IX. SPREMLJANJE
15. člen
(spremljanje športnega, podvodnega športnega
in rekreacijskega ribolova na morju)
Športni, podvodni športni in rekreacijski ribolov na morju spremljajo pristaniški nadzorniki pristojnega organa za
pomorstvo v skladu s pooblastili, ki jih imajo po zakonu, ki
ureja pomorstvo, in po zakonu, ki ureja morsko ribištvo.
X. NADZOR
16. člen
(nadzor nad športnim, podvodnim športnim in
rekreacijskim ribolovom na morju)
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo pristojni inšpektorji in policija skladno z zakonom, ki ureja morsko ribištvo.
(2) Neposredni nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika v zvezi z izvajanjem 2., 3., 5., 7. in 8. člena tega
pravilnika izvajajo naravovarstveni nadzorniki skladno s predpisi o ohranjanju narave.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati odredba o določitvi pristojbin za morski športni ribolov (Uradni list RS, št. 34/96).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo
uporabljati določbe:
– pravilnika o pogojih in načinu opravljanja gospodarskega in športnega ribolova (Uradni list SRS, št. 20/77,
27/87 in Uradni list RS, št. 36/96) in
– pravilnika o načinu vodenja ribiškega registra in o
obrazcu dovoljenj za gospodarski oziroma športni ribolov
(Uradni list SRS, št. 20/77, 27/87 in Uradni list RS, št.
36/96), ki urejajo športni ribolov.
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Št.

18. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-14-241/2002
Ljubljana, dne 1. julija 2003.
EVA 2002-2311-0254
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec junij 2003
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00,
52/01, 109/01) in pravilnika o izračunu povprečnega donosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št.
21/01) za mesec junij 2003 znaša 6,70% na letni ravni,
oziroma 0,53% na mesečni ravni.
Št. 71235/03
Ljubljana, dne 2. julija 2003.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

PRILOGA
Obrazec dnevne oziroma tedenske karte za rekreacijski
ribolov na morju
Zveza za športni
ribolov na morju

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo
in prehrano

KARTA
za rekreacijski ribolov na morju
(Zakon o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02) –
tretji odstavek 27. člena)
Zaporedna številka karte: …………….
Ime in priimek imetnika karte, ki je z njo upravičen do enodnevnega oziroma enotedenskega izvajanja rekreacijskega
ribolova na morju.
Veljavnost karte: za dan ……… oziroma za teden od dne
……. do dne ………
Za to karto je bila plačana pristojbina v višini: ……… SIT.
Karta velja za vse notranje morske in teritorialne vode Republike Slovenije, razen tam, kjer je ribolov prepovedan na
podlagi predpisov, ki urejajo morsko ribištvo, plovbo in ohranjanje narave.
Rekreacijski ribič se je ob izvajanju ribolova dolžan ravnati v
skladu s predpisi, ki ta ribolov urejajo.
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dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance

3326.

Odločba o spremembi odločbe o prepovedi
uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa bovine spongiforme encefalopatije (BSE)

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja vršilka dolžnosti
generalne direktorice Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih
kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

ODLOČBO
o spremembi odločbe o prepovedi uvoza
določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine
spongiforme encefalopatije (BSE)
I
V odločbi o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi
preprečitve vnosa bovine spongiforme encefalopatije (BSE)
(Uradni list RS, št. 37/03) se v prvem odstavku VIII. točke
besedilo »Teleta, ki se uvažajo« nadomesti z besedilom »Teleta, uvožena«.
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-304/2003-1
Ljubljana, dne 7. julija 2003.
EVA 2003-2311-0215
mag. Simona Salamon, dr. vet. med. l. r.
v.d. generalne direktorice VURS

Ime in priimek
Predsednik zveze za športni ribolov na morju

3327.
3325.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec junij 2003

Na podlagi šestega odstavka 298. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 52/01, 109/01) objavlja
minister za finance

Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o
prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk iz
Republike Nemčije zaradi preprečitve vnosa
kokošje kuge – aviarna influenza

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja vršilka dolžnosti
generalne direktorice Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih
kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji
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SKLEP
o prenehanju veljavnosti sklepa o prepovedi
uvoza in prevoza določenih pošiljk iz Republike
Nemčije zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge –
aviarna influenza
I
Sklep o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk
iz Republike Nemčije zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge – aviarna influenza (Uradni list RS, št. 55/03) preneha
veljati.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-61/2003-1
Ljubljana, dne 3. julija 2003.
EVA 2003-2311-0219
mag. Simona Salamon, dr. vet. med. l. r.
v.d. generalne direktorice VURS

3328.

Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o
prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk iz
Kraljevine Nizozemske in Kraljevine Belgije
zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge – aviarna
influenza

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja vršilka dolžnosti
generalne direktorice Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih
kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3329.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični
urad Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, junij 2003
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih junija 2003 v primerjavi z majem 2003 je bil
0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do junija 2003 je bil 0,010.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do junija
2003 je bil 0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih junija 2003 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,027.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
junija 2003 v primerjavi z majem 2003 je bil 0,003.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2003 je bil 0,035.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do junija 2003 je bil 0,006.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija
2003 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,060.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do junija 2003 v primerjavi s povprečjem leta 2002 je bil 0,047.
Št. 941-04-15/03
Ljubljana, dne 8. julija 2003.
mag. Irena Križman l. r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

SKLEP
o prenehanju veljavnosti sklepa o prepovedi
uvoza in prevoza določenih pošiljk iz Kraljevine
Nizozemske in Kraljevine Belgije zaradi
preprečitve vnosa kokošje kuge – aviarna
influenza
I
Sklep o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk
iz Kraljevine Nizozemske in Kraljevine Belgije zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge – aviarna influenza (Uradni list RS,
št. 47/03) preneha veljati.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-62/2003-1
Ljubljana, dne 3. julija 2003.
EVA 2003-2311-0220
mag. Simona Salamon, dr. vet. med. l. r.
v.d. generalne direktorice VURS

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij
2003

3330.

Razlaga o uporabi Kolektivne pogodbe
dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
(KPDb)

Komisija za razlago Kolektivne pogodbe dejavnosti
bank in hranilnic v Republiki Sloveniji je na podlagi določil
Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 36/98 in 86/99) in glede na
svoj poslovnik na svoji 19. seji dne 19. 6. 2003 in 3. 7.
2003 soglasno sprejela

RAZLAGO
o uporabi Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in
hranilnic v Republiki Sloveniji (KPDb)
v zvezi z uveljavitvijo zakona o delovnih razmerjih (ZDR,
Uradni list RS, št. 42/02)
Komisija je sprejela razlago, s katero je določila, katera
izmed določil veljavne Kolektivne pogodbe dejavnosti bank

Uradni list Republike Slovenije
in hranilnic v RS se po 1. 1. 2003, ko je pričel veljati nov
zakon o delovnih razmerjih, uporabljajo do sklenitve nove
kolektivne pogodbe dejavnosti, in katerih po 1. 1. 2003 ni
več moč uporabljati:
I
Po 1. 1. 2003 se v celoti uporabljajo naslednja poglavja oziroma določila kolektivne pogodbe:
– določila o strankah kolektivne pogodbe, njeni veljavnosti (krajevna, stvarna, osebna in časovna), enotnih minimalnih standardih, razvrstitvi delovnih mest (1., 2., 3., 4.,
6., 7., 8. in 9. člen),
– določila o pogojih za sklenitev delovnega razmerja in
objave delovnega mesta (10., 11. in 12. člen),
– določilo o delu na domu (15. člen),
– določilo o razporejanju delavca iz kraja v kraj brez
njegove privolitve, pri čemer se pojem razporejanja uporablja v smislu napotitve na delo v drug kraj (20. člen),
– določilo, ki opredeljuje pojem »edini skrbnik otroka«
(21. člen),
– določilo o interni ponudbi v postopku ugotavljanja
presežnih delavcev (24. člen),
– določilo o trajnih presežkih delavcev (28. člen, vendar le za primere odpovedi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov po 96. členu zakona o delovnih razmerjih),
– določilo o obveznostih delodajalca pred ugotavljanjem presežnih delavcev (29. člen),
– poglavje o programu razreševanja presežnih delavcev (30., 31., 32., 33. in 34. člen),
– določilo o odločanju o delovnem času (39. člen),
– določila o tedenskem, dnevnem, izmenskem, deljenem in popoldanskem delovnem času, o pripravljenosti na
domu, o dežurstvu, o delovnem času, krajšem od polnega
(40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47. in 48. člen),
– določilo o načinu evidentiranja in obračunavanja delovnega časa (52. člen),
– poglavje o odsotnosti z dela brez nadomestila plače
(62. člen),
– določilo o varstvu invalidnih oseb (70. člen),
– določilo o varstvu starejših delavcev (71. člen),
– določilo o pravicah delavcev, ki s svojim delom izjemno prispevajo k povečanju produktivnosti (72. člen),
– poglavje o usposabljanju in izobraževanju delavcev
(od 73. do vključno 88. člena),
– določilo o prenehanju delovnega razmerja (109.
člen),
– določilo o pravici delavca do zavarovanja osebnih
podatkov (116. člen),
– poglavje o obveščanju delavcev (118. in 119. člen),
– poglavje o pogojih za delovanje sindikata (od 151.
do vključno 159. člena),
– poglavje o pravicah in obveznostih pogodbenih strank
in reševanju sporov (od 160. do vključno 172. člena),
– prehodna določba (173. člen).
II
Po 1. 1. 2003 se deloma uporabljajo naslednja poglavja oziroma določila kolektivne pogodbe:
– določilo o pomenu izrazov v kolektivni pogodbi
(5. člen – uporabljajo se tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in
osmi odstavek, ne uporabljajo pa se prvi, drugi in deveti
odstavek),
– določilo o pogodbi o zaposlitvi (13. člen – uporabljajo se prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ne uporabljata
se šesti in sedmi odstavek),
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– določilo o poskusnem delu (14. člen – uporabljata
se drugi in tretji odstavek, ne uporablja pa se prvi odstavek),
– poglavje o kriterijih za ohranitev zaposlitve (uporabljata se 35. in 36. člen, ne uporabljata se 37. in 38. člen),
– poglavje o letnem dopustu (uporabljajo se prvi in
drugi odstavek 53. člena, 54., 55., 56. in 57. člen, ne
uporabljajo pa se tretji odstavek 53. člena in 58. člen, pri
čemer je v 3. točki 56. člena potrebno upoštevati, da delovnim invalidom III. kategorije (druga alinea) in delavcem, ki
negujejo in varujejo težje telesno ali zmerno, težje in težko
duševno prizadeto osebo pripadajo 3 dnevi letnega dopusta
(četrta alinea), po šesti alinei pa pripada 1 dan za vsakega
otroka do 15. leta starosti),
– poglavje o odsotnosti z dela z nadomestilom plače
(uporabljata se 59. in 61. člen, ne uporablja se 60. člen),
– poglavje o varstvu pri delu (uporabljajo se 63. člen –
razen tretjega odstavka, 64. člen – razen tretjega odstavka,
65., 66., 67., 68. in 69. člen),
– določilo o pravici delavcev ob stavki (uporablja se
prvi odstavek 117. člena, ne uporablja se drugi odstavek
117. člena),
– poglavje o plačah in drugih prejemkih, (uporabljajo
se členi od 120. do vključno 150. člena – razen prvi odstavek 122. člena, 133. člena in 134. člena).
III
Po 1. 1. 2003 se ne uporabljajo naslednja poglavja
oziroma določila kolektivne pogodbe:
– določila o razporejanju delavcev (16., 17., 18. in
19. člen),
– določilo o prevzemu na delo v drugo organizacijo
oziroma k zasebnemu delodajalcu (22. člen),
– določilo o postopku ugotavljanja znanja in zmožnosti
za opravljanje del in postopku ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela (23. člen),
– določila o začasnih presežkih (25., 26. in 27. člen),
– določila o delu preko polnega delovnega časa (49.,
50., 51. člen),
– poglavje o odgovornosti za delovne obveznosti (od
89. do vključno 100. člena),
– poglavje o odškodninski odgovornosti (od 101. do
vključno 106. člena),
– poglavje o odstranitvi delavca z dela (107. in 108.
člen),
– poglavje o odločanju o pravicah delavcev na drugi
stopnji (od 110. do vključno 115. člena).
IV
Po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih se uporabljajo samo razlage, priporočila in stališča za tiste določbe
Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v RS, ki se
v skladu s to razlago uporabljajo po 1. 1. 2003 in niso v
nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih.
V
Navedena stališča oziroma razlage se objavijo v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 7. julija 2003.
Predsednik Komisije
Danilo Kline l. r.
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Splošni pogoji poslovanja Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada

Uprava Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada je na podlagi 6. in 16. člena zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in osme alinee prvega
odstavka 12. člena sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št.
96/00, 111/00 in 66/01, 84/01 in 85/02) ter zakona o
Filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
17/94, 22/00 in 59/01), po predhodnem soglasju nadzornega sveta z dne 30. 6. 2003, sprejela

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA
Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S splošnimi pogoji poslovanja (v nadaljevanju: SPP)
Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v
nadaljevanju: sklad) se določijo načini pridobivanja in razpolaganja s sredstvi za sofinanciranje programov in projektov,
dajanje poroštev in drugih oblik spodbud na področju filmske ustvarjalnosti v Republiki Sloveniji, način imenovanja in
sestavo strokovno programskih komisij (v nadaljevanju:
SPK), promocija in eksploatacija posameznih projektov,
omogočanje izvedbe Festivala slovenskega filma (v nadaljevanju: festival), nadzor nad izvajanjem programov in projektov, ki jih sklad sofinancira ali financira, način in postopek
prenehanja (so)financiranja programov in projektov in pritožbeni postopek v postopku odločanja o (so)financiranju programa ali projekta.
Sklad (so)financira posamezne programe in projekte v
okviru odobrenih sredstev iz finančnega načrta za posamezno proračunsko leto.
Iz lastnih prihodkov pokriva sklad nastale dodatne stroške promocije programov, projektov ali sklada, stroške nepredvidenih dodatnih filmskih kopij ali druge nepredvidene
neprogramske stroške povezane z vzpodbudami za razvoj
filmskega okolja v Sloveniji in nepredvidene stroške mednarodnega sodelovanja sklada.
Postopek za zbiranje predlogov za (so)financiranje programov in projektov se izvede kot javni poziv ali javni razpis.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko uprava izjemoma izda odločbo o (so)financiranju določenega
programa ali projekta brez javnega poziva ali javnega razpisa, če se financira iz »nerazporejenih« sredstev sklada in če
je to neogibno nujno zaradi kratkega časa, ki je na razpolago za odločitev o financiranju; odločbo izda uprava na način, določen s SPP.
I.1. Pomen izrazov
2. člen
Posamezni izrazi v poslovanju sklada in v tem aktu
imajo naslednji pomen:
– celovečerni film: je film, ki je posnet v času enakovrednem posnetku najmanj 1900 m na 35 mm filmskem
traku oziroma najmanj 70 min;
– srednjemetražni film: je film, ki je posnet v času enakovrednem posnetku 1200 do 1900 m na 35 mm filmskem
traku oziroma od 44 do 70 min;
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– kratek film: je film, ki je posnet v času krajšem od
enakovrednega posnetka srednjemetražnega filma, kot je
določen v prejšnji alinei, oziroma največ 44 min;
– film: splošni pojem za celovečerni, srednjemetražni
ali kratek oziroma videogram;
– videogram: vsebuje posnete informacije, z ali brez
zvoka, z načinom predvajanja na elektronskih napravah;
– javni poziv: je postopek, ki se uporabi takrat, ko je
mogoče jasno vnaprej določiti umetniške, kulturnopolitične,
strokovne in druge kriterije ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati program ali projekt za (so)financiranje iz sredstev sklada; (so)financirajo pa se programi oziroma projekti, ki te
kriterije in zahteve izpolnjujejo, in sicer po vrstnem redu
prispetja predlogov do porabe sredstev;
– javni razpis: je postopek, ki se uporabi takrat, ko je
mogoče vnaprej določiti le kriterije za ocenjevanje in vrednotenje predlogov programov ali projektov, (so)financirajo
pa se tisti programi oziroma projekti, ki so v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje;
– natečaj: je skupni naziv za javni poziv in javni razpis;
– producent: je fizična ali pravna oseba kot to določa
133. člen zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list
RS, št. 21/95, 9/01 in 30/01);
– program je: filmska dejavnost izvajalcev, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo
delovanje v javnem interesu do te mere, da ga sklad lahko
(so)financira;
– projekt: je celovečerni film, kratki film, dokumentarni
film, videogram, animirani film ali drugi film, ki ga (so)financira sklad;
– razvoj projekta: čas, v katerem producent pridobiva
avtorske pravice, razvija scenarij in išče lokacije za snemanje;
– razvoj scenarija: ožji pojem od pojma iz prejšnje alinee in se nanaša izključno na razvijanje scenarija;
– izvajalci: so skupni naziv za vse, ki sodelujejo pri
izvajanju nekega programa ali projekta;
– slovenski film: film, ki ga je produciral slovenski producent in v katerem nastopa več kot 50% slovenskih soavtorjev ali drugih oseb, ki sodelujejo pri produkciji filma. Film,
ki nima slovenskega producenta, se lahko šteje za slovenskega, če je vsaj 10% produkcijskih stroškov (so)financirano s slovenskim kapitalom ali če je primeren odstotek slovenskih soavtorjev ali drugih oseb, ki sodelujejo pri produkciji
filma;
– slovenski soavtor ali druga oseba, ki sodeluje pri
produkciji filma ali slovenski producent: je fizična ali pravna
oseba, ki ima prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji;
– financiranje: pomeni, kadar se uporablja samostojno, tako financiranje kot sofinanciranje (v nadaljevanju tega
akta se uporabljata oba pojma, ki pomenita sofinanciranje
ali financiranje);
– finančni načrt je: akt, s katerim so predvideni skladovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za
eno leto.
3. člen
Za sredstva sklada in poroštva se lahko poteguje neodvisni producent (v nadaljevanju: producent), ki je pravna ali
fizična oseba, če izpolnjuje naslednje štiri pogoje:
– da je registriran za izvajanje dejavnosti produkcije
avdiovizualnih del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni
izmed držav, članic EU, v skladu z 20. členom zakona o
Filmskem skladu Republike Slovenije;
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– da ni vključen v organizacijsko strukturo oziroma pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa;
– da ima izdajatelj televizijskega programa največ 25odstotni delež kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic v njenem premoženju;
– da po naročilu posameznega izdajatelja televizijskega programa ustvari največ polovico svoje produkcije na
leto.
Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije avdiovizualnih del in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če evropska
dela tvorijo večinski delež njegove avdiovizualne produkcije
v zadnjih treh letih in ob tem ravna v skladu z 20. členom
zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije in izpolnjuje
pogoja iz druge ter tretje alinee prejšnjega odstavka.
Neodvisni producent ne more biti pravna in fizična oseba, katere povprečni delež finančnih sredstev za kritje celotnih stroškov produkcij oziroma koprodukcij, pri katerih je
sodeloval v zadnjih treh letih, ne presega 10-odstotkov.
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niji, se lahko z istim programom ali projektom poteguje na
natečajih sklada zgolj za sredstva potrebna za kinematografsko eksploatacijo avdiovizualnega dela.
9. člen
Nosilci programa ali projekta lahko večkrat ponudijo
svoj program ali projekt na natečajih, v odvisnosti od vrste
natečaja. Pri potegovanju na naslednjem istovrstnem natečaju mora nosilec programa ali projekta priložiti obrazložitev
spremembe programa ali projekta, glede na prvo prijavo na
natečaj. Če SPK tudi pri naslednjem istovrstnem natečaju
programa ali projekta ne izbere v ožji izbor, lahko sklad
naslednjo in vse nadaljnje prijave istega programa ali projekta na natečaj zavrne brez obrazložitve.
II.1.2. Odločanje o izboru programov in projektov
10. člen
O izbiri programov in projektov odloča direktor sklada.
Direktor lahko imenuje tričlanske SPK za področja:
– scenaristike,
– distribucije in prikazovanja filmov,
– akcij (štipendije, nagrade, spodbude, izobraževanje,

II. NAČINI PRIDOBITVE SREDSTEV, POROŠTEV
IN DRUGIH OBLIK SPODBUD
idr.).
II.1. Pridobitev sredstev prek javnih pozivov ali javnih
razpisov
II.1.1. Splošno
4. člen
Postopek pridobivanja sredstev preko javnega poziva
ali javnega razpisa je smiselno določen z zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi.
Sklad izjemoma financira posamezni program ali projekt brez natečaja, če lahko zagotovi sredstva in če gre za
posebno pomemben projekt, ki ga ni bilo mogoče vnaprej
načrtovati.
5. člen
Natečaj za zbiranje ponudb za financiranje:
– razvoja scenarijev in projektov,
– realizacije filmskih programov ali projektov,
je odprt celoletno, z dvema datumima odločanja, ki se
določita vsako leto in sta časovno ločena vsaj 5 mesecev.
Sklad praviloma enkrat letno objavi natečaj drugih projektov kot so distribucija, prikazovanje, akcije (štipendije,
nagrade, spodbude, izobraževanje) idr.
6. člen
Na natečaju lahko sodelujejo osebe iz 3. člena SPP,
če poleg pogojev določenih v SPP izpolnjujejo tudi pogoje
objavljene v natečaju, kar izkažejo s predložitvijo v natečaju
zahtevane dokumentacije.
7. člen
Na natečaju za sredstva sklada se ne morejo potegovati osebe, programi in projekti, ki so namenjeni marketingu
in ekonomski propagandi.
8. člen
Oseba, ki se poteguje za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne more z istim programom ali projektom potegovati na natečajih za sredstva sklada.
Oseba, ki je pridobila proračunska sredstva drugega
sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Slove-

Način imenovanja članov, postopek ustanovitve, način
dela in naloge SPK podrobneje določa poslovnik, ki je v
skladu s 17. in 18. členom sklepa o ustanovitvi Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada.
11. člen
Po opravljenem izboru programov ali projektov posamezna SPK iz 10. člena SPP predloži direktorju pisno mnenje o posameznem programu ali projektu.
Vsi programi ali projekti, ki jih sklad sprejme za realizacijo v okviru nacionalnega kulturnega programa in jih financira v okviru svojega letnega programa imajo pravico do
uporabe tehnične opreme in storitev FS Viba film, pod pogoji, ki mu jih predpisuje ustanovitelj.
12. člen
Direktor na podlagi mnenja SPK in finančnih predlogov
posameznih programov ali projektov odloči o sofinanciranju
v skladu s finančnim načrtom, ki ga je sprejel nadzorni svet,
če znaša finančni predlog manj kot 10 milijonov SIT.
V primeru, ko znaša finančni predlog več kot 10 milijonov SIT, mora direktor za odločitev o sofinanciranju projekta
pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Pri izboru kakovostno enakovrednih programov ali projektov za sofinanciranje imajo prednost tisti programi ali
projekti, katerih finančni predlog vsebuje delež sofinanciranja koproducenta oziroma tujega sklada, pri čemer se delež
koproducentov oziroma tujih skladov izkazuje z verodostojnimi dokumenti.
V primeru, da gre za projekt, ki nastaja v koprodukciji s
televizijsko družbo, ima pri izboru za sofinanciranje prednost tisti program ali projekt, v katerem si je producent, ki
ni televizijska družba, pridržal status glavnega producenta.
13. člen
Sklad bo praviloma sofinanciral programe ali projekte
tistih oseb iz 3. člena SPP, ki izpolnjujejo vse pogodbene in
finančne obveznosti do sklada.
14. člen
Direktor izda odločbo o sofinanciranju programa ali
projekta po sprejetju proračuna Republike Slovenije in po
prejemu odločbe o financiranju FS s strani MzK za leto v
katerem se izdaja odločba na podlagi 12. in 13. člena SPP.
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Direktor lahko načrtuje dvoletni ciklus financiranja programov ali projektov v skladu z zakonom, ki ureja proračunsko financiranje.
II.1.3. Sofinanciranje filmov
15. člen
Sklad zagotavlja sredstva za produkcijo slovenskega
filma, kot ga definira petnajsta alinea 2. člena SPP.
Sklad sme praviloma uporabiti sredstva za produkcijo
ali koprodukcijo filma, ki izpolnjuje najmanj enega od naslednjih pogojev:
– film je posnet v slovenskem jeziku
– delež slovenskih soavtorjev zagotavlja kakovostno
promocijo slovenske kinematografije
– film predstavlja bistven prispevek za razvoj slovenske
kinematografije.
Bistveni prispevek za razvoj slovenske kinematografije
pomeni, da po mnenju direktorja predlagani scenarij oziroma izbor soavtorjev za realizacijo filma obeta estetsko-umetniški potencial filma; ali uporabo tehnično-storitvene baze
oziroma strokovnega znanja slovenske filmske industrije; ali
da po predlaganem scenariju oziroma izboru soavtorjev po
utemeljenih pričakovanjih lahko film doseže skupaj najmanj
15.000 gledalcev v kinematografih v Republiki Sloveniji.
Omejitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne velja za
podpiranje kinematografske dejavnosti avtohtonih narodnostnih manjšin in Romov.
16. člen
Po sprejemu finančnega načrta in pridobitvi soglasja k
programu dela s strani nadzornega sveta sklene sklad s
producentom predpogodbo o sofinanciranju filma.
Predpogodba se sklene na podlagi določil zakona, ki
ureja obligacijska razmerja.
V primeru, da producent ne izpolni pogojev navedenih
v predpogodbi sklad lahko odloči, da ne bo sofinanciral
projekta, kar se določi v predpogodbi.
Izjemoma lahko sklad s producentom sklene pogodbo
o sofinanciranju filma, če slednji ni predložil vseh dokazil iz
17. člena SPP oziroma če je film predhodno že realiziran
brez finančne pomoči sklada, pa še ni primeren za kinematografsko prikazovanje.
17. člen
Pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju filma mora
producent predložiti zaključeno finančno konstrukcijo filma
in terminski načrt skupaj s pisnimi dokazili, kot so predpogodbe, pogodbe, med katere spadajo tudi predpogodbe ali
pogodbe, ki jih je sklenil s pomembnejšimi soavtorji, pisma
o nameri in podobno o sofinanciranju produkcije in kinematografski distribuciji filma v Sloveniji oziroma, če je film že
realiziran na nosilcu, ki ni 35 mm filmski trak, s predvajanjem filma direktorju in strokovno-programski(m) komisiji(am).
18. člen
Producent je pri produkciji filma upravičen do producentske provizije in sicer, če je delež sofinanciranja s strani
sklada,
– manjši od 50%, znaša producentska provizija 10%
od zneska, ki ga sofinancira sklad,
– večji od 50%, znaša producentska provizija 7,5% od
zneska, ki ga sofinancira sklad.
Produkcijsko administrativne stroške projekta bo sklad
upošteval v obračunski dokumentaciji projekta.
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19. člen
Sklad sofinancira filme, katerih izvorni material je posnet na 35 mm filmskem traku.
Sklad sofinancira tudi filme, katerih izvorni material ni
posnet na 35 mm filmskem traku; v takšnih primerih mora
producent navesti ekonomske, tehnične, estetske in druge
razloge za format, ki ni 35 mm.
Končna verzija filma se vedno izdela na 35 mm filmskem traku z optičnim ali digitalnim zapisom tona.
Direktor v soglasju z nadzornim svetom lahko dovoli,
da se končna verzija filma izdela v drugačnem formatu, kot
je določen v prejšnjem odstavku.
20. člen
Sklad lahko nameni sredstva za filmsko produkcijo v
višini do 100% celotne predračunske vrednosti posameznega projekta, ki ga predlaga producent. V delež producenta
na projektu se ne vštevajo sredstva, ki jih zagotavlja sklad,
državni organ ali druga oseba javnega prava, prav tako se v
ta delež ne vštevajo sredstva, ki jih je sklad vložil v razvoj in
dodelavo scenarija oziroma projekta
V delež producenta na projektu se lahko vštejejo sponzorska in donatorska sredstva oseb, ki niso osebe navedene v prejšnjem odstavku, ki jih pridobi producent. Ta sredstva mora producent natančno opredeliti v končnem
obračunu projekta in jih prikazati z ustrezno pogodbeno
dokumentacijo.
21. člen
Razliko med celotno vrednostjo predračuna projekta in
sredstvi sklada zagotovi producent.
Po sklenitvi pogodbe iz 17. člena SPP sklad ne bo
zagotavljal dodatnih denarnih ali drugih sredstev. O izjemi
odloči direktor, če obstajajo posebej utemeljeni razlogi.
22. člen
V primeru, ko je skladov delež v produkciji filma večji
od 50% sredstev namenjenih za produkcijo filma, se producentu glede na utemeljenost njegove zahteve dovoli poraba
20% sredstev, ki jih sklad nameni za produkcijo filma, na
območju izven Republike Slovenije.
O utemeljenosti zahteve in izjemi od odstotka določenega s prejšnjim odstavkom odloči direktor.
23. člen
S pogodbo o sofinanciranju filma, ki jo skleneta sklad
in producent, se podrobneje uredi način sofinanciranja; plačila se vršijo po tranšah, skladno s finančnim načrtom sklada za posamezno leto.
Prva tranša, ki je avans, v predpogodbi ali pogodbi
znaša največ 25% celotne obveznosti sklada.
Izplačila tranš se izvršujejo v skladu s predpisi o izplačilih iz proračuna.
24. člen
Najpozneje deset dni pred izplačilom zadnje tranše
mora producent predložiti skladu končni obračun projekta
po pogodbi o sofinanciranju projekta ter dokumentacijo, iz
katere so razvidni finančni tokovi projekta (dokazila o plačilu
računov, pogodb…), izjavo, da je projekt končan in drugo
dokumentacijo določeno v pogodbi. Pred nakazilom zadnje
tranše mora sklad pregledati dokumentacijo o finančnih tokovih projekta. Z nakazilom zadnje tranše je sklad poravnal
vse obveznosti do producenta.
Če producent ne predloži dokumentacije iz prejšnjega
odstavka, sklad ne izplača zadnje tranše.
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25. člen
Če je producent pridobil koproducenta po sklenitvi
pogodbe o sofinanciranju s skladom in v končnem obračunu prikaže koproducentov delež, ki pomeni dodatna sredstva projektu (sredstva izven predračuna in finančne konstrukcije), se skladov delež lahko spremeni za največ 5%,
ne glede na dodatna sredstva oziroma delež koproducenta,
vendar le v primeru, da se razmerja v deležih bistveno ne
spremenijo v škodo sklada glede na razmerja določena ob
podpisu pogodbe.
26. člen
Sklad pridobi lastninsko pravico na nosilcih slike in
zvoka ter promocijskem materialu filma, kot se določijo s
pogodbo, in pravico do prihodkov od filma v deležu kot je
film sofinanciral.
II.1.4. Zavarovanje
27. člen
Pred prvim nakazilom denarnih sredstev mora producent predložiti skladu listino o zavarovanju glede na oceno
rizičnosti projekta.
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33. člen
Kolikor se film realizira brez pomoči sklada, je producent dolžan vrniti sredstva, ki jih je sklad vložil v razvoj
scenarija in/ali razvoj projekta.
Sklad se mora o financiranju realizacije filma odločiti v
roku 2 let po poteku roka izpolnitve medsebojnih pogodbenih obveznostih o razvoju scenarija in/ali razvoju projekta.
II.3. Pridobitev poroštev
II.3.1. Splošno
34. člen
Sklad lahko daje poroštva na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo dajanje poroštev javnih skladov.
Za poroštvo lahko zaprosijo osebe iz 3. člena SPP.
Sklad daje poroštva z namenom zagotavljanja finančnih sredstev za produkcijo, distribucijo, promocijo in prikazovanje filmov. Poroštva sklada morajo biti ustrezno zavarovana.
35. člen
Izjemoma lahko sklad za izvajanje poroštvenih poslov
najame pravno osebo specializirano za finančne posle.

II.1.5. Filmski napisi
II.3.2. Poroštvena pogodba
28. člen
V uvodnih in zaključnih filmskih napisih ter na promocijskih materialih mora biti na posebej izpostavljenem in dobro
vidnem mestu navedeno, da je film nastal s pomočjo Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada. V primeru, da je sklad financiral več kot 50% delež filma, se
njegovo ime oziroma znak zapiše takoj za producentovim
imenom v enaki velikosti kot producentovo in v večjih črkah,
kot se navajajo koproducentska in sponzorska imena ali
znaki.
Podrobnosti se lahko določijo s pogodbo o sofinanciranju.
II.2. Sofinanciranje – razvoj in dodelava scenarijev
in razvoj projektov
29. člen
Sklad producentu lahko sofinancira razvoj scenarija
in/ali razvoj projekta.
Sklad fizični osebi lahko sofinancira razvoj scenarija.
30. člen
Sklad ni dolžan sofinancirati realizacije filma, če je
sofinanciral razvoj scenarija ali razvoj projekta.
31. člen
V primeru, da scenarij ni končan in izročen skladu v
roku določenem v pogodbi o sofinanciranju razvoja scenarija, je druga pogodbena stranka dolžna vrniti celoten pogodbeni znesek vključno z zamudnimi obrestmi, ki se štejejo od
dne, ko je druga pogodbena stranka pogodbeni znesek
prejela.
32. člen
Sredstva, ki jih je sklad vložil v razvoj scenarija in/ali
razvoj projekta, se v primeru realizacije filma vštevajo v delež
sklada.

36. člen
Sklad sklene poroštveno pogodbo s prosilcem poroštva v znesku največ do 10,000.000 SIT ali največ do vrednosti prosilčevega premoženja na podlagi veljavnih predpisov in primernega zavarovanja.
Za primerno zavarovanje se štejejo finančna zavarovanja, kot so zastava vrednostnih papirjev ali drugih predmetov, hipoteke, jamstva, ki jih izdajajo zasebne družbe ali
druge pravne osebe z ustrezno finančno boniteto, bančne
garancije, zavarovanja pri zavarovalnicah in podobno.
37. člen
Prosilec poroštva mora poleg pogoja iz prvega odstavka 36. člena SPP in vseh ostalih pogojev iz poroštvene
pogodbe izpolnjevati še posebne pogoje:
– producent:
– da je v zadnjih treh letih realiziral vsaj en celovečerni igrani ali dokumentarni film ali vsaj tri kratke igrane
filme;
– distributer:
– da je v zadnjih treh letih distribuiral vsaj osem slovenskih filmov ali petnajst evropskih ali drugih nekomercialnih filmov;
– prikazovalec:
– da je v zadnjih treh letih prikazal vsaj osem slovenskih filmov ali petnajst evropskih ali drugih nekomercialnih
filmov.
38. člen
Sredstva, zaradi katerih je dano poroštvo, mora prosilec poroštva porabiti izključno za namen dogovorjen s poroštveno pogodbo.
39. člen
Prosilec poroštva mora znesek, za katerega želi pridobiti poroštvo, določiti v prošnji in v okviru finančnega predloga projekta.
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40. člen
Če filmski sklad tako odloči, lahko pogodbo s prosilcem poroštva sklene pravna oseba iz 35. člena SPP, in
sicer v imenu in za račun sklada.
Vse posle, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe iz prejšnjega odstavka, lahko opravlja pravna oseba iz 35. člena SPP.
II.3.3. Omejitve pri dajanju poroštev
41. člen
Sklad mora pri dodeljevanju poroštev upoštevati naslednje omejitve:
– izdano poroštvo eni osebi ne sme presegati zneska
določenega v 36. členu SPP oziroma ne sme presegati 5%
vrednosti namenskega premoženja sklada oziroma skupni
obseg danih poroštev ne sme presegati 10% vrednosti namenskega premoženja sklada.
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Sklad skupaj s producentom izvaja promocijo v medijih, na festivalih doma in v tujini, na filmskih sejmih in na
posebej organiziranih nacionalnih in mednarodnih filmskih
prireditvah.
Sklad in producent se lahko s posebno pogodbo dogovorita, da bo promocijo opravila za to usposobljena pravna oseba.
Če sklad zagotavlja promocijska sredstva, se producent in distributer morata v medsebojni pogodbi zavezati, da
bodo promocijska sredstva porabljena izključno za namene
promocije filma. Nadzor nad porabo teh sredstev opravlja
sklad.
46. člen
Sklad za namene promocije lahko omogoči prisotnost
soavtorja ali soavtorjev filma na tekmovalnih festivalih vseh
kategorij, če se je njegov oziroma njihov film uvrstil v tekmovalni program festivala.

II.3.4. Obvladovanje kreditnih (poroštvenih) tveganj

III.2. Eksploatacija filma

42. člen
Kreditno (poroštveno) tveganje je tveganje nastanka
izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do sklada, ki
je nastala na podlagi poroštva.
Sklad mora obvladovati kreditna (poroštvena) tveganja
z izvajanjem naslednjih ukrepov:
– s spremljanjem in ocenjevanjem dolžnikove sposobnosti izpolnjevanja obveznosti in z ustreznimi zavarovanji za
izpolnitev dolžnikove obveznosti,
– s spremljanjem in ocenjevanjem skupnih kreditnih
(poroštvenih) tveganj.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko opravlja tudi pravna oseba iz 35. člena SPP.
Za obvladovanje kreditnih tveganj se smiselno uporabljajo predpisi, izdani na podlagi 74. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99).

47. člen
Producent eksploatira film, ki ga je sofinanciral sklad,
kot dober gospodar.
Sklad in producent se o načinu eksploatacije dogovorita s posebno pogodbo ali v pogodbi o sofinanciranju filma;
v navedeni pogodbi se določi med ostalim tudi obveznost
producenta, da pred podpisom distribucijske pogodbe za
njegov film, v primeru, da je delež sklada pri sofinanciranju
filma večji od 50%, pridobi soglasje sklada k navedeni pogodbi.
Če producent prekrši določilo iz predhodnega odstavka, izgubi pravico do sredstev za distribucijo filma.

II.4. Pridobitev drugih oblik spodbud
43. člen
Sklad sklepa pogodbe o sofinanciranju tudi v primerih,
ko zagotavlja sredstva za štipendije, šolnine, nagrade in
druge oblike spodbud, kot je npr. zagotavljanje denarnih
sredstev za predvajanje filmov, ki jih je sofinanciral sklad, na
filmskih festivalih.
O sklenitvi posamezne pogodbe odloči direktor, v skladu z določili SPP.
44. člen
V primerih navedenih v 43. členu SPP in v vseh drugih
primerih, ko so fizične ali pravne osebe zainteresirane, da
pridobijo izjavo o naklonjenosti projektu ali da bo sklad
sofinanciral določeni projekt v skladu z veljavnimi predpisi,
lahko direktor sklada izdaja pisma o interesu ali o nameri ali
druge oblike spodbud.
III. PROMOCIJA IN EKSPLOATACIJA FILMOV
III.1. Promocija
45. člen
Sklad skrbi za promocijo projektov, ki jih je sofinanciral, na način dogovorjen s producentom v posebni pogodbi
oziroma v pogodbi o sofinanciranju filma.

48. člen
Sklad lahko krije stroške eksploatacije filma v celoti ali
delno, vendar za potrebe kinematografske distribucije v Sloveniji do 5,000.000 SIT. Sredstva, ki jih sklad nameni za
eksploatacijo filma, se štejejo za vložek sklada v distribucijsko vrednost filma in so osnova za določitev deleža prihodka od filma. Sklad ne krije stroškov za kinematografsko
distribucijo v tujini.
Distribucijska vrednost filma je seštevek končnega
obračuna projekta, kot je določena v 24. členu SPP in
stroškov eksploatacije filma.
49. člen
Sklad in producent si čisti prihodek od eksploatacije
filma v Republiki Sloveniji in v tujini delita v razmerju vloženih
deležev. V primeru mednarodnih koprodukcij, če obstaja
poslovni interes, lahko o izjemah od te delitve prihodkov
odloči direktor.
50. člen
Z namenom vzpodbujanja večje gledanosti slovenskega filma v Republiki Sloveniji pripada producentu za doseženo število kinematografskih gledalcev določen delež skladovega prihodka, glede na vložena sredstva, na naslednji
način:
število gledalcev:
10.000-20.000
20.000-30.000
30.000-40.000
40.000-50.000
nad 50.000

10%
15%
20%
25%
30%
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V primeru, da film prejme nagrado katerekoli festivalske žirije na mednarodnih festivalih A kategorije oziroma na
festivalih B kategorije najmanj dve nagradi s strani glavne
festivalske žirije, pripada producentu polovica deleža skladovega prihodka, glede na vložena sredstva, za obdobje 5
let od kinematografske premiere filma v Republiki Sloveniji.
Producent mora sredstva, ki jih pridobi na podlagi prejšnjih dveh odstavkov, vložiti v svoj naslednji projekt, ki ga
sofinancira sklad.
51. člen
Pogodbe, ki jih v verigi sklepajo sklad, producent, distributer in prikazovalci, se sklenejo na naslednji način: od
cene prodane vstopnice si prikazovalec zadrži del prihodka
v skladu z določili pogodbe, ki jo sklene z distributerjem. S
preostalim delom cene prodane vstopnice distributer poravna stroške določene s pogodbo o distribuciji in zadrži svoj
pogodbeno določeni delež, preostanek, ki pomeni čisti prihodek, pa nakaže na račun, ki ga določi producent.
Producent iz sredstev, ki jih prejme od distributerja v
Republiki Sloveniji ali od eksploatacije filma v tujini, plača
nadomestilo soavtorjem, vendar največ do višine 20% čistega prihodka, če je tako dogovorjeno v pogodbah sklenjenih
s soavtorji, in sicer v skladu z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Ostanek čistega prihodka nakaže skladu.
Davek na dodano vrednost med osebami navedenimi v
tem členu se obračunava v skladu z veljavnimi predpisi.
IV. FESTIVAL SLOVENSKEGA FILMA
52. člen
Sklad omogoči izvedbo festivala slovenskega filma na
podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije.
Način organizacije filmskega festivala se določi s pravilnikom.
V. NADZOR
53. člen
Nadzor nad izvajanjem pogodbenih določil opravlja
sklad. V ta namen lahko sklad zahteva od druge pogodbene
stranke pisna poročila o načinu izvajanja pogodbenih določil, lahko pa tudi opravlja nadzor na drug primeren način.
Skladova pogodbena stranka mora skladu na njegovo
zahtevo dati na razpolago vso zahtevano dokumentacijo, ki
se nanaša na projekt, katerega sklad financira.
VI. PRENEHANJE SOFINANCIRANJA
54. člen
Sklad s pogodbo določi načine prenehanja sofinanciranja projekta.
VII. PRITOŽBENI POSTOPEK
55. člen
Zoper odločitev sklada, sprejeto v postopku odločanja
o sofinanciranju projekta, je možen ugovor v roku 8 dni od
dneva vročitve odločbe. Ugovor se vloži pisno v enem izvo-
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du na naslov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada. O ugovoru odloča direktor. Šteje se, da je ugovor
pravočasno vložen, če je oddan zadnji dan roka priporočeno po pošti ali oddan neposredno na sklad.
Zoper odločitev direktorja o ugovoru je možna pritožba
na ministrstvo, pristojno za kulturo.
Pritožba se vloži pri Skladu v dveh pisnih izvodih v roku
15 dni od vročitve sklepa. Popolno in pravočasno pritožbo
sklad takoj posreduje na ministrstvo, pristojno za kulturo.
Nepopolno in prepozno vložena pritožba ali pritožba vložena
po neupravičeni osebi, se zavrže.
Odločba direktorja ima vse bistvene sestavine, razen v
primeru, ko gre za odločbo, s katero direktor na podlagi
javnega poziva ali javnega razpisa odloči, da se posamezni
projekt sprejme v sofinanciranje.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
Sklad do vpisa dejavnosti opravljanja poroštvenih poslov v sodni register ne izvaja namena iz prvega odstavka
2. člena sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada dajanja poroštev producentom,
distributerjem in prikazovalcem filmov oziroma ne opravlja
dejavnosti poroštvenih poslov, kot jo določata navedeni
sklep in SPP, in sicer na podlagi zakona o sodnem registru
(Uradni list RS, št. 13/94).
Vpis dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena v
sodni register se opravi na podlagi spremembe drugega
odstavka 4. člena sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada.
57. člen
Sklad lahko posamezna poglavja SPP oziroma delovna
področja sklada podrobneje uredi s pravilnikom ali drugim
aktom.
58. člen
Postopki natečajev, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo teh SPP, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
59. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati splošni
pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije –
javnega sklada z dne 27. 9. 2001.
60. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 26. junija 2003.
Saša Jovanović l. r.
direktor
Nadzorni svet Filmskega sklada Republike Slovenije –
javnega sklada je dal soglasje dne 30. 6. 2003.
Predsednik NS
Stojan Pelko l. r.
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OBČINE

CELJE
3332.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta Sončni park in sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Dolgo polje III

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta Mestne
občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta
Sončni park in sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta Dolgo polje III
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka zazidalnega načrta Sončni park, ki ga je izdelal
načrtovalec Razvojni center IUP, Inštitut za urejanje prostora
d.o.o. Celje, pod št. 075/02 in je v skladu z odlokom o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Mestne občine Celje–Celjski prostorski plan
(Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91,
54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet obravnave zazidalnega načrta Sončni park je
delno izgrajeno, zvečine pa nepozidano območje, ki je v
naravi omejeno na severu s strugo Koprivnice, na zahodu s
podaljškom Čopove ulice, na vzhodu s Cesto v Lokrovec in
na jugu s potjo med Čopovo in Cesto v Lokrovec. Območje
je namenjeno izgradnji soseske enodružinskih stanovanjskih hiš in komunalni asanaciji območja obstoječih objektov. Zaradi spremenjene meje območja Sončni park se spreminja tudi meja območja soseske Dolgo polje III, kot je
opredeljena z veljavnim zazidalnim načrtom.
III
Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta Sončni
park se začne osem dni po objavi v Uradnem listu RS na
sedežu Mestne četrti Lava in Mestne četrti Dolgo polje ter v
prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in
izgradnjo Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka
bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za
planiranje in izgradnjo Celje. Datum in kraj javne obravnave
bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave mora
organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane. Vse lastnike zemljišč iz obravnavanega območja bodo
obveščeni osebno.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve morata
pristojna organa mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku
pripomb ni, se šteje, da se mestne četrti strinjata z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-23/2001-8
Celje, dne 27. junija 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

KOBARID
3333.

Sklep o ekonomski ceni vrtca

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02) je Občinski svet
občine Kobarid na 6. redni seji dne 17. 6. 2003 sprejel

SKLEP
o ekonomski ceni vrtca
I
Občinski svet je sprejel ekonomske cene vrtca in so
izračunane na 12 mesecev ter znašajo:
– celodnevni program: 66.900 SIT,
– poldnevni program (s kosilom): 61.600 SIT,
– poldnevni program (brez kosila): 53.100 SIT,
– jasli – celodnevni program: 73.300 SIT,
– jasli – poldnevni program: 63.600 SIT,
– 3/4 program: 30.300 SIT.
II
Ekonomska cena ne vključuje regresa za letni dopust,
jubilejnih nagrad, amortizacije, investicijskega vzdrževanja
in ne upošteva izpisov otrok v poletnih mesecih. Ti stroški
se v proračunu predvidijo posebej.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati s 1. 9. 2003.
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Št.

Št. 640-5/03
Kobarid, dne 17. junija 2003.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

3334.

Sklep o ceni šolskih prevozov

Na podlagi 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02) je Občinski svet
občine Kobarid na 6. redni seji dne 17. 6. 2003 sprejel

SKLEP
o ceni šolskih prevozov
I
Cene šolskih prevozov, ki se obračunavajo v slovenskih tolarjih/kilometer se s 1. 9. 2003 povišajo za 3,02% in
znašajo največ:
– kombi 8 sedežev 148,10 SIT/km (brez DDV),
– minibus nad 8 do vključno 24 sedežev 200,24
SIT/km (brez DDV),
– avtobus s 25 ali več sedeži 225,12 SIT/km (brez
DDV).
Za relacijo Kobarid – Logje, kjer se cena obračunava
za avtodan, se cena s 1. 9. 2003 poviša za 1,51% in znaša
36.911,70 SIT oziroma 447,63 SIT/km (brez DDV).
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 640-07/01
Kobarid, dne 17. junija 2003.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

3335.

Sprememba pravilnika o sofinanciranju
programov športa v Občini Kobarid

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 70/00) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02) je Občinski svet
občine Kobarid na 6. seji dne 17. 6. 2003 sprejel

SPREMEMBO PRAVILNIKA
o sofinanciranju programov športa v Občini
Kobarid
1. člen
PRILOGA
POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA VREDNOTENJE
PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI KOBARID
A) DEJAVNOST
V prvem odstavku:
– se spremeni druga alinea, ki se glasi;
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– za objekt1:
– za programe rekreacije 1 ura = 1 točka,
– za programe kakovostnega športa 1 ura = 3 točke,
pri čemer pa višina sofinanciranja objekta ne sme presegati dejanske cene najema objekta.
točka 1.2.2.
– spremeni se zadnji stavek prvega odstavka in se
glasi »Prijavi je potrebno predložiti seznam tekmovalcev s
številko registracije pri panožni športni zvezi, če le-ta zahteva registracijo športnika.«
– na koncu se doda tekst: »Klub oziroma društvo prejme za vsakega svojega člana, ki s pionirsko državno reprezentanco sodeluje na svetovnem ali evropskem prvenstvu
ali na svetovnem ali evropskem pokalu, dodatnih 2,5 točk
na mesec. Prijavi je potrebno priložiti potrdilo panožne zveze o članstvu v reprezentanci in sodelovanju na teh tekmah.«
točka 1.3.2.
– na koncu se doda tekst: »Klub oziroma društvo prejme za vsakega svojega člana, ki z mladinsko ali kadetsko
državno reprezentanco sodeluje na svetovnem ali evropskem prvenstvu ali na svetovnem ali evropskem pokalu,
dodatnih 2,5 točk na mesec. Prijavi je potrebno priložiti
potrdilo panožne zveze, o članstvu v reprezentanci in sodelovanju na teh tekmah.«
točka 4
– na koncu se doda tekst: »Klub oziroma društvo prejme za vsakega svojega člana, ki s člansko ali veteransko
državno reprezentanco sodeluje na svetovnem ali evropskem prvenstvu ali na svetovnem ali evropskem pokalu,
dodatne 3 točke na mesec za člane in dodatni 2 točki na
mesec za veterane. Prijavi je potrebno priložiti potrdilo panožne zveze o članstvu v reprezentanci in sodelovanju na
teh tekmah.«
B) SOFINANCIRANJE STROKOVNIH IN RAZVOJNIH
NALOG
točka 1
– v prvem stavku se na koncu, za besedo »zveze«,
doda: »in niso že financirane oziroma sofinancirane iz občinskega proračuna Občine Kobarid.«
– na koncu se doda tekst: »Priznane stroške Občina
Kobarid povrne po predložitvi poročila o izvedbi z rezultati.«
točka 3
– spremeni se tekst in se glasi «Ta del sredstev se
nameni za delovanje društev in se razdeli po naslednjem
ključu:
– 30% društvom in klubom, ki so izbrana za izvajalca
programa športa, v enakem znesku,
– 70% društvom in klubom, ki so izbrana za izvajalca
programa športa, v sorazmernem delu z na javnem razpisu
pridobljenimi sredstvi.«
2. člen
Te spremembe pravilnika se objavijo v Uradnem listu
Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 650-3/02
Kobarid, dne 17. junija 2003.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič inž. l. r.
1 Če objekt ni plačan neposredno iz proračuna Občine
Kobarid
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LJUBLJANA
3336.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območja
urejanja v mestnem središču (za območje
urejanja CO 7/1 Barvarska steza)

Na podlagi 23. člena in 175. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01
in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 9.
izredni seji dne 19. 5. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območja
urejanja v mestnem središču (za območje
urejanja CO 7/1 Barvarska steza)
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88,
21/90 in Uradni list RS, št. 16/91, 35/92, 15/93, 61/94,
34/96, 22/98, 68/99 in 77/02) se 1. člen spremeni tako,
da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda
naslednje besedilo:
“Genius loci pod št. naloge 147/01 v septembru
2001.”.
2. člen
V 5. členu se pri planski prostorski celoti C 7 Poljane
na koncu vrstice CO 7/1 Barvarska steza črta številka “6” in
nadomesti s številko “5”.
3. člen
Na koncu 33. člena se dodata nova odstavka, ki se
glasita:
»Pojem »FSI«, to je indeks intenzivnosti izrabe zemljišča, pomeni razmerje med bruto etažnimi površinami objekta nad nivojem terena (oziroma koto 0,0) in površino gradbene parcele. V bruto etažne površine za izračun tega
indeksa se ne upoštevajo podstrešja in kletne etaže, namenjene pomožnim prostorom, kot so parkirna mesta, shrambe, sušilnice, tehnični prostori ipd., podstrešja izkoriščena
za stanovanja ali poslovne prostore pa le v delu, ki je višji od
minimalno določene višine za posamezno rabo.
Izvedba kleti je dopustna povsod, kjer to dopuščajo
rezultati geomehanskih raziskav in pogoji zaščite podtalnice.«
4. člen
Tabele meril in pogojev za posege v prostor po posameznih funkcionalnih enotah iz 77. člena za območje urejanja CO 7/1 se spremenijo in dopolnijo tako, da se glasijo:
»1. funkcionalna enota 1 (f.e.1): 1.1.K, 1.3.B, 1.4.A,
2.1.Y, 3.1.O, 3.2.G, 3.4.A, 4.2.F, 7.1B;
2. funkcionalna enota 2 (f.e.2): 1.1.C, 1.2.C, 1.4.A,
2.1.J, 2.2.G, 2.3.C, 2.4.D, 3.1.H, 3.2.B, 3.3.C, 3.4. A,
4.1.A, 4.3.E, 4.4.B, 6.1.D, 6.2.B, 7.2. H;
3. funkcionalna enota 3 (f.e.3): 1.1.C, 1.2.C, 1.4.A,
2.1.B, 2.3.B, 2.4.D, 3.1.H, 3.2.B, 3.3.C, 4.1.B, 4.3.F,
6.1.D, 6.2.B, 7.2.H;
4. funkcionalna enota 4 (f.e.4): 1.1.L, 1.2.L, 1.4.G,
2.4.D, 3.3.C, 3.4.A, 4.4.B, 6.1.G, 6.2.C;
5. funkcionalna enota 5 (f.e.5): 1.1.F, 1.2.A, 1.4.G,
2.1.B, 2.2.C, 2.3.B, 2.4.D, 3.1.K, 3.2.G, 3.3.C, 4.1.B,
4.3.E, 5.2.B, 5.3.B, 5.5.B, 5.6.B, 6.1.D, 6.2.B, 7.2. H,
7.3.C;

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
V 78. členu se doda nova 6. točka, ki se glasi:
“6. CO 7/1 Barvarska steza:
Gradbena linija novega objekta v funkcionalni enoti 5
poteka na severovzhodni strani po severnem robu parcel št.
220/1 in 217/1; gradbena meja novega objekta poteka na
vzhodni, južni in zahodni strani po robu parcelnih mej parcel
št.: 220/1, 221, 222, 216, 217/1, 217/2, 223; na zahodni strani mora biti nov objekt umaknjen od obstoječega
objekta Kapitelj I. toliko, da je zagotovljena požarna varnost.
Kleti objekta smejo segati pod Barvarsko stezo na parceli št. 231/1.
Kota pritličja: 290.35 n.v.; etažnost: 3K + P+Mez
+5+M.
Maksimalne višine vencev:
– višina venca nad poslovnim delom (pritličje, mezzanin): 298,85 m n.v. oziroma 8,50 m (±1.00m)
– višina venca stanovanjskega dela objektov ob Poljanskem nasipu in v sredini območja (5 nadstropje – odmik
5,5 m od gradbene meje): 315,35 n.v. oziroma 25 m (±1m)
– višina venca mansarde objektov ob Poljanskem nasipu in v sredini območja: 318,85 m n.v. oziroma 28,5 m
(±1 m)
– višina venca objekta ob Kapiteljski ulici 304,35 m
n.v. oziroma 14 m.
Na vogalu Barvarske steze in Poljanskega nasipa bo v
vseh stanovanjskih etažah konzolni pomol, v pritličju prostorska dominanta. Glavni vhod v poslovni dvoetažni parter
je iz vogala Poljanskega nasipa in Barvarske ulice. Vhodi za
stanovalce so iz obodnih ulic. Uvoz v kletne etaže je iz
Poljanskega nasipa, po Barvarski stezi je dopusten interventni promet in odvoz smeti. Fasade morajo biti iz trajnih,
kakovostnih materialov. Strehe so ravne, deloma ozelenjene. Uvoz v kletne etaže je iz Poljanskega nasipa.
Stavbna struktura novega objekta sme biti nad dvoetažnim parternim delom členjena v tri stavbne mase. Severni in južni del sledita gradbenim linijam Poljanskega nasipa
in Kapiteljske ulice, členitve v osrednjem delu so pravokotne na Barvarsko stezo.
Gradnja novega objekta v obsegu dveh glavnih stavbnih delov, (»vila urbana«) v funkcionalni enoti 5 in ureditev
Barvarske steze – funkcionalna enota 4, je enotna gradbena faza. Ločeno se sme izvesti novogradnjo oziroma rekonstrukcijo južnega roba ob Kapiteljski ulici.
Pri izvedbi so dovoljena odstopanja:
– v javnem poslovnem parternem delu, pritličju in mezzaninu, se sme urediti program široke potrošnje (2.1.D).«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-23/01-8
Ljubljana, dne 19. maja 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

3337.

Obvezna razlaga poslovnika Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana

Na podlagi 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in 122. člena poslovnika Mestnega sveta mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 84/02) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 3. seji
dne 30. 6. 2003 sprejel
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OBVEZNO RAZLAGO POSLOVNIKA
Mestnega sveta mestne občine Ljubljana
I
Prvi odstavek 133. člena in drugi odstavek 146. člena
poslovnika Mestnega sveta mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 84/02; v nadaljevanju: poslovnik) se razlagata tako, da morajo biti amandmaji, vloženi k predlogu odloka
o proračunu Mestne občine Ljubljana, obrazloženi, saj je pri
njihovi pripravi poleg posebnega določila iz drugega odstavka 146. člena poslovnika treba upoštevati tudi splošno določilo iz prvega odstavka 133. člena poslovnika.
II
Ta obvezna razlaga poslovnika se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 011-3/2003-2
Ljubljana, dne 30. junija 2003.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

3338.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 27. člena statuta Mestne občine Ljubljane
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 3. seji dne 30. 6. 2003 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom zemljišče s parc. št. 1532/9 pot 35 m2
k. o. Slape, ki je vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št.
1357, ki je družbena lastnina v splošni rabi, preneha biti
javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa, v smislu zakona
o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list
RS, št. 44/97 in 59/01), postane lastnina Mestne občine
Ljubljana.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 721-2/01-6
Ljubljana, dne 30. junija 2003.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

Št.
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MAJŠPERK

3339.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Majšperk

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96 in 36/00), 40., 41. in 42. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 55/03) 8. in 9.
člena 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 in 27/99) in 17. člena statuta
Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski
svet občine Majšperk na 7. redni seji dne 3. julija 2003
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Majšperk
1. člen
Prvi odstavek 6. člena odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk
(Uradni list RS, št. 21/97, 43/97, 58/98 in 65/00) se
spremeni in glasi:
Zavod ima in uporablja svoje pečate okrogle oblike,
premera 35 mm, v katerih sredini je grb Republike Slovenije
na zunanjem obodu pa je izpisano:
– za matično šolo: Osnovna šola Majšperk, Majšperk
39,
– za podružnico Ptujska Gora: Osnovna šola Majšperk,
Podružnica Ptujska Gora, Ptujska Gora 74,
– za podružnico Stoperce: Osnovna šola Majšperk,
Podružnica Stoperce, Stoperce 12 in
– za enoto Vrtec Majšperk: Osnovna šola Majšperk,
Enota vrtec Majšperk, Breg 6 a.
2. člen
V celotnem besedilu odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk,
se besedi »centralna šola«, nadomesti z besedami »matična šola«.
3. člen
V tretjem odstavku 10. člena se beseda »in« nadomesti z vejico, na koncu stavka pa se dodajo besede »in Bolečka vas«.
4. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 640-06/03-01
Majšperk, dne 3. julija 2003.

Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

Stran
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3340.

Sklep o določitvi upravljavca odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda na območju Občine Majšperk

Na podlagi 3. člena odloka o odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/01) in 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski
svet občine Majšperk na 7. redni seji dne 3. julija 2003
sprejel

SKLEP
o določitvi upravljavca odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih in padavinskih voda na
območju Občine Majšperk
I
Občinski svet občine Majšperk določi za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Majšperk:
Komunalno podjetje Ptuj d.d., Žnidaričevo nabrežje 3,
Ptuj.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Spremeni se 5. člen in se glasi:
Dejavnosti vrtca so:
55.510 dejavnost menz
55.520 priprava in dostava hrane (catering)
74.120
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje razen revizijske
dejavnosti
80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
4. člen
Spremeni se druga alinea 15. člena in se glasi:
– mandat ravnatelja traja pet let.
5. člen
Te spremembe odloka pričnejo veljati z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-4/03-11
Ravne na Koroškem, dne 26. junija 2003.

II
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem
svetu občine Majšperk in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine
Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

Št. 352-06/01-02
Majšperk, dne 3. julija 2003.

3342.
Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM
3341.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem

Na podlagi 70. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 64/2001), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), 35. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 51/02) ter 16. člena
statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na
7. seji dne 26. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se spremenijo posamezna določila
odloka o ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 67/00).
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka, tako da se glasi:
Vrtec posluje pod imenom: Vrtec Ravne na Koroškem.
Sedež vrtca je: Gledališka pot 4, Ravne na Koroškem.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca
Ravne na Koroškem

Na podlagi 70. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 64/01), 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), 35. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 51/02) in 16.
člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na
7. seji dne 26. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca
Ravne na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se spremenijo posamezna določila
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca.
2. člen
Spremeni se 1. člen odloka, tako da se glasi:
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem, s sedežem Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem (v nadaljevanju:
ustanovitelj), ustanavlja na področju osnovnega šolstva
Osnovno šolo Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem (v
nadaljevanju: zavod).

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Spremeni se 2. člen odloka, tako da se glasi:
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Prežihovega Voranca.
Sedež zavoda: Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem
4. člen
Spremeni se 6. člen odloka, tako da se glasi:
Šola ima pečata okrogle oblike s premerom 35 mm in
premerom 20 mm. Vsak pečat vsebuje ime šole in sedež
šole. Sredi vsakega pečata je grb Republike Slovenije.
5. člen
Spremeni se 12. člen, ki se glasi:
Dejavnosti zavoda so:
M/80.103
osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.4
izobraževanje odraslih
K/74
računovodske, knjigovodske dejavnosti
H/55.510
storitve menz
K/70.20
dajanje lastnih nepremičnin v najem
O/92.511
dejavnost knjižnic
G/52.62
trgovina na drobno na tržnicah
DD/20.510 proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
DD/20.520 proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja
DE/21.250 proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona
DB/17.400 proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
DJ/28.750 proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
G/52.620
trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
6. člen
Te spremembe odloka pričnejo veljati z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-2/03-11
Ravne na Koroškem, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine
Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

Št.
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1. člen
S tem odlokom se spremenijo posamezna določila
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji.
2. člen
Spremeni se 1. člen odloka, tako da se glasi:
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem, s sedežem Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem (v nadaljevanju:
ustanovitelj), ustanavlja na področju osnovnega šolstva
Osnovno šolo Koroški jeklarji Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: zavod).
3. člen
Spremeni se 6. člen, tako da se na novo glasi:
Šola ima pečata okrogle oblike s premerom 35 mm in
premerom 20 mm. Vsak pečat vsebuje ime šole in sedež
šole. Sredi vsakega pečata je grb Republike Slovenije.
4. člen
Spremeni se 12. člen, ki se na novo glasi:
Dejavnosti zavoda so:
M/80.103
osnovnošolsko splošno izobraževanje
M/80.4
izobraževanje odraslih
K/74
računovodske, knjigovodske dejavnosti
H/55.510
storitve menz
K/70.20
dajanje lastnih nepremičnin v najem
O/92.511
dejavnost knjižnic
G/52.62
trgovina na drobno na tržnicah
DD/20.510 proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
DD/20.520 proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
DE/21.250 proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona
DB/17.400 proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
DJ/28.750 proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
G/52.620
trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
5. člen
Te spremembe odloka pričnejo veljati z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-3/03-11
Ravne na Koroškem, dne 26. junija 2003.

3343.

Župan
Občine
Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na
Koroškem

Na podlagi 70. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 64/01), 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), 35. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 51/02) in 16.
člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na
7. seji dne 26. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne
na Koroškem

3344.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne
na Koroškem

Na podlagi 70. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,
23/96, 64/01), 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), 35. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 51/02) in 16.
člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na
7. seji dne 26. 6. 2003 sprejel

Stran
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne
na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se spremenijo posamezna določila
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka.
2. člen
Spremeni se 6. člen odloka, tako da se glasi:
Šola ima pečata okrogle oblike s premerom 35 mm in
premerom 20 mm. Vsak pečat vsebuje ime šole in sedež
šole. Sredi vsakega pečata je grb Republike Slovenije.
3. člen
Ta sprememba odloka prične veljati z dnem objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-5/03-11
Ravne na Koroškem, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine
Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

3346.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Navrški vrh

Na podlagi 35. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00,
100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02) ter 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je
Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 6. redni seji
dne 29. 5. 2003 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Navrški vrh
I
Nepremičnini parc. št. 550/11 – pot v izmeri 107 m2,
pripisani pri seznamu 15 k.o. Navrški vrh se ukine status
nepremičnine v splošni rabi – javno dobro.
II
Nepremičnina preneha imeti značaj nepremičnine v
splošni rabi – javnega dobra in postane last Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
III
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-03-8/03-36
Ravne na Koroškem, dne 29. maja 2003.

3345.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Novrški vrh

Na podlagi 35. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00,
100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02) ter 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je
Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 6. redni seji
dne 29. 5. 2003 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Navrški vrh
I
Nepremičnini parc. št. 550/5 – pot v izmeri 366 m2,
pripisani pri seznamu 15 k.o. Navrški vrh se ukine status
nepremičnine v splošni rabi – javno dobro.
II
Nepremičnina preneha imeti značaj nepremičnine v
splošni rabi – javnega dobra in postane last Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-03-6/03-36
Ravne na Koroškem, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

3347.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne

Na podlagi 35. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99) ter 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na
15. redni seji dne 14. 9. 2000 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
I
Nepremičnini parc. št. 1203/4 – travnik v izmeri
49 m2, pripisani pri zemljiškoknjižnemu vložku 268 k.o.
Ravne se ukine status javnega dobra.
II
Nepremičnina preneha imeti značaj javnega dobra in
postane last Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 465-03-27/98-31
Ravne na Koroškem, dne 14. septembra 2000.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

RIBNICA
3348.

Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za
novorojence

Št.

7. člen
Višina denarnega prispevka za novorojenca znaša
50.000 SIT. O spremembi višine prispevka odloča občinski
svet s posebnim sklepom.
Sredstva za izplačilo prispevka zagotovi Občina Ribnica iz proračuna.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za vse novorojence rojene
od 1. januarja 2003 dalje.
Za rojene od 1. 1. 2003 do uveljavitve tega pravilnika
začne teči rok iz 4. člena z dnem uveljavitve pravilnika.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) ter 7. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 5. redni seji dne 29. 5. 2003 sprejel

Št. 01-152-02-1/2003
Ribnica, dne 29. maja 2003.
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l. r.

PRAVILNIK
o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega
denarnega prispevka za novorojence družinam z območja
Občine Ribnica, določa upravičence, višino pomoči ter pogoje in postopek za uveljavitev te pravice.
2. člen
Enkratni denarni prispevek za novorojenca (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna socialna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovi dopolnilni
prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom
otroka.
3. člen
Upravičenec do prispevka je eden od staršev novorojenca, če sta oba z otrokom državljana Republike Slovenije
in imata stalno prebivališče na območju Občine Ribnica.
Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do prispevka tisti, pri katerem otrok živi.
4. člen
Pravica do prispevka se uveljavlja s posebno pisno
vlogo. Rok za vložitev vloge je najkasneje štiri mesece po
rojstvu otroka. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot
prepozna.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega člena morajo biti navedeni podatki
o rojstvu otroka in o stalnem prebivališču otroka, o stalnem
prebivališču staršev (ali enega od njiju) in številka tekočega
računa oziroma hranilne knjižice, kamor se nakaže prispevek ter davčna številka.
Vlogi je potrebno priložiti kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za otroka, dokazilo o državljanstvu staršev ter
dokazilo o stalnem prebivališču staršev in otroka.
6. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Zoper odločbo je možna pritožba pri županu občine.
Občinska uprava nakaže prispevek najkasneje v tridesetih
dneh po vročitvi dokončne odločbe.
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ROGAŠKA SLATINA
3349.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška
Slatina za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in na
podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni
list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 7. redni seji dne 2. 7. 2003 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina
za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2003 (Uradni list RS, št. 96/02).
»2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina

Podskupina

I.
70
700
703
704
71
710
711
712
714
72
720

Rebalans proračuna 2003

Skupaj prihodki
(70+71+72+73+74)
1.217,442.000
Tekoči prihodki (70+71)
874,097.000
Davčni prihodki
792,731.000
Davki na dohodek in dobiček
488,235.000
Davki na premoženje
190,773.000
Domači davki na blago in storitve 113,723.000
Nedavčni prihodki
81,366.000
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
49,580.000
Takse in pristojbine
5,586.000
Denarne kazni
2,250.000
Drugi nedavčni prihodki
23,950.000
Kapitalski prihodki
10,000.000
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
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Podskupina

Rebalans proračuna 2003

722

Prihodki od prodaje zemljišč in
nemat. premoženja
10,000.000
Prejete donacije
9,546.000
Prejete donacije iz domačih virov
9,546.000
Transferni prihodki
323,799.000
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
323,799.000
Skupaj odhodki (40+41+42+43) 1.217,442.000
Tekoči odhodki
143,823.020
Plače in drugi izdatki zaposlenim
73,282.000
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
10,463.000
Izdatki za blago in storitve
45,128.020
Plačila domačih obresti
4,950.000
Rezerve
10,000.000
Tekoči transferi
731,528.490
Subvencije
22,258.400
Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
89,142.000
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
56,859.390
Drugi tekoči domači transferi
563,268.700
Investicijski odhodki
335,590.490
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
335,590.490
Investicijski transferi
6,500.000
Investicijski transferi
6,500.000
Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)
–

73
730
74
740
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
430
III.

B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina

Podskupina

IV.
75
750
751
752
V.
44
440
441
442
VI.

Rebalans proračuna 2003

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
Prejeta vračila danih posojil
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova privatizacije
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442)
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)

C) Račun financiranja
Skupina

Podskupina

VII.
50
500
VIII.
55
550
IX.
X.
XI.

Rebalans proračuna 2003

Zadolževanje (500)
Zadolževanje
Domače zadolževanje
Odplačila dolga
Odplačila dolga
Odplačila domačega dolga
Sprememba stanja sredstev
na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
Neto financiranje (VI.+X.)

6,200.000
6,200.000
6,200.000
-6,200.000
–
–

2. člen
Dopolni se 3. člen:
»Če se po sprejemu rebalansa proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek,
ki v rebalansu proračuna ni izkazan v zadostni višini, se v

višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračun.«
3. člen
Spremeni se 8. člen in se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini
6,100.000 tolarjev.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-007-09/2003
Rogaška Slatina, dne 2. julija 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

3350.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina, njihovi sestavi, nalogah
in načinu dela

Na podlagi 29. in 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in
28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 7. redni
seji dne 2. 7. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina, njihovi sestavi,
nalogah in načinu dela
1. člen
S tem odlokom se spreminja odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, njihovi
sestavi, nalogah in načinu dela (Uradni list RS, št. 37/95 in
8/99).
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se pri odseku ODBORI črta
točka 3, pri odseku KOMISIJE pa točki 5. in 7.
3. člen
V 10. členu se besedilo tretje in četrte alinee zamenja
s sledečim besedilom:
»– daje predloge za projekte na področju turizma,
– daje mnenje in predloge k aktom za spodbujanje
razvoja malega gospodarstva in mnenja za reševanje težav v
gospodarstvu.«
4. člen
V celoti se črta 12. člen.
5. člen
V 13. členu se črta peta alinea.
6. člen
Besedilo 18. člena se v celoti spremeni tako, da se
glasi:
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»Statutarno pravna komisija šteje pet članov.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v
obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma
stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z
ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne
skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov
občine.
Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje,
če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno
pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.«
7. člen
V celoti se črta besedilo 20. in 22. člena.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-007-06/2003
Rogaška Slatina, dne 2. julija 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

Št.
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5. člen
Besedilo drugega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Volilne enote in število članov svetov krajevnih skupnosti določi občinski svet s svojim aktom.«
6. člen
V drugem odstavku 15. člena se črta besedna zveza
»volivci na zborih volivcev«.
7. člen
V 16. členu se črta druga alinea.
8. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina zagotavlja vsem krajevnim skupnostim, kjer
uspe referendum za uvedbo samoprispevka, v času trajanja
samoprispevka sofinaciranje izgradnje ali rekunstrukcije lokalne javne infrastrukture v deležu do 30% od višine predvideno zbranega samoprispevka.«
9. člen
20. člen se dopolni tako, da se za prvim odstavkom
doda besedilo:
»Krajevne skupnosti morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za
občinski proračun.«
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-007-05/2003
Rogaška Slatina, dne 2. julija 2003.

3351.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
krajevnih skupnostih

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 57. ter 16. člena statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01)
je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 7. redni seji dne
2. 7. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih
skupnostih
1. člen
S tem odlokom se spreminjajo in dopolnjujejo posamezne določbe odloka o krajevnih skupnostih (Uradni list
RS, št. 27/96).
2. člen
V 6. členu v odseku a) se peta alinea spremeni tako,
da se glasi:
»– organizirajo prostovoljno delo in zbirajo finančna
sredstva za urejanje lokalnih potreb na svojem območju.«
3. člen
Besedilo 7. člena se v celoti spremeni, tako, da se
novo besedilo glasi:
»Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.«
4. člen
V 10. členu se črta osma alinea.

3352.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za
Občino Rogaška Slatina

Na podlagi 72. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena statuta Občine
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je
Občinski svet občine Rogaška Slatina na 7. seji dne 2. 7.
2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za
Občino Rogaška Slatina
1. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93 in 37/97) se spremenijo in dopolnijo z določbami, kot so navedene v členih
tega odloka.
2. člen
Za prvim odstavkom 12. člena se dodata drugi in tretji
odstavek, ki se glasita:
»Gradnja objektov se kot izjemen poseg dovoli zunaj
poselitvenih območij, če:
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1. objekti služijo gozdarski dejavnosti, upravljanju voda, športu in rekreaciji, pridobivanju mineralnih surovin ali
izkoriščanju drugih naravnih virov, kakor tudi objektov, ki
služijo varnosti državljanov in njihovega premoženja, obrambi ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
2. gre za prometne in energetske objekte gospodarske javne infrastrukture, objekte telekomunikacijskih omrežij in drugih zvez, kakor tudi, če gre za druge infrastrukturne
in proizvodne objekte, ki zaradi tehničnih, tehnoloških, okoljskih in drugih značilnosti niso primerni na poselitvenih območjih;
3. gre za rekonstrukcije in adaptacije s spremembo
namembnosti ali zmogljivosti, če spremembe ne ovirajo dejavnosti objektov, ki neposredno služijo kmetijski dejavnosti
in ne ovirajo dejavnosti iz prve točke;
4. gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter dopolnilne gradnje objektov, ki pomenijo
zaokrožitev in sanacijo posamičnih skupin objektov zunaj
poselitvenih območij;
5. gre za objekte, ki so namenjeni izvajanju dopolnilne
dejavnosti na kmetiji.
Na najboljših kmetijskih zemljiščih je gradnja objektov
iz prejšnjega odstavka dopustna le, če ni mogoče uporabiti
zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo ob
upoštevanju variantnih predlogov glede na njihov funkcionalni, varstveni in ekonomski vidik ter glede sprejemljivosti v
lokalnem okolju, po podrobnejših kriterijih Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«
3. člen
Besedilo 19. člena odloka se v celoti nadomesti z
naslednjim besedilom:
»V primeru izjemnih gradenj (izjemni posegi v prostor)
mora investitor pred pridobitvijo lokacijske informacije predložiti mnenje Sveta za urbanizem, ki presodi ali je gradnja
skladna z določili 2. člena tega odloka.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-007-07/2003
Rogaška Slatina, dne 2. julija 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

3353.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Rogaška Slatina

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je
Občinski svet občine Rogaška Slatina na 7. redni seji dne
2. 7. 2003 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Rogaška Slatina
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja statut Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in
28/01).
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2. člen
Za prvim odstavkom 39. člena se doda nov odstavek,
ki se glasi:
»Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«
3. člen
V 66. členu se besedilo sedme alinee zamenja z naslednjim besedilom:
»– krajevne skupnosti lahko imajo podračune enotnega zakladniškega računa.«
4. člen
Besedilo tretjega odstavka 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če se
je za uvedbo samoprispevka izrekla večina glasovalnih upravičencev na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.«
5. člen
Besedilo VII. poglavja premoženje in financiranje občine (členi 94. do 115.) se v celoti nadomesti z naslednjim
besedilom posameznih členov:
»94. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremičnine in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober
gospodar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja sprejeme občinski svet. Letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja sprejme občinski svet na
predlog župana. Med izvrševanjem proračuna lahko občinski svet na predlog župana spremeni in dopolni letni program prodaje.
Župan lahko v skladu z načrtom nabav in gradenj stvarnega premoženja odloča o pridobitvi nepremičnega premoženja.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja občine
odloča župan.
Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti
predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s
pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.
95. člen
Odprodaja ali zamenjava finančnega in stvarnega premoženja v lasti občine se izvede po postopku in na način,
kot ga določa zakon in uredba.
96. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je upravičena do finančne izravnave, pod pogoji, določenimi v zakonu.
97. člen
Za pripravo in izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Postopek sprejemanja proračuna se določi s poslovnikom občinskega sveta.
Župan mora predložiti občinskemu svetu predlog proračuna v roku, kot ga določa zakon.
Župan mora predložiti občinskemu svetu:
– predlog proračuna z obrazložitvami,
– predlog prodaje občinskega finančnega in stvarnega
premoženja z obrazložitvami,
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– predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij,
katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami,
– predlog predpisov občine, ki so potrebni za izvrševanje proračuna.
Sestavni del obrazložitve predloga proračuna so načrti
delovnih mest in načrt nabav z obrazložitvami.
Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za
zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.
98. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
občine so predvideni v proračunu občine. Proračun občine
sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
99. člen
Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s prvim januarjem leta, za katerega
se sprejema.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero
se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog
začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in
za iste programe kot v preteklem letu.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki traja največ tri mesece. Če tudi v tem obdobju ni
sprejet proračun občine, se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
100. člen
Občinski svet sprejme proračun z odlokom o proračunu občine.
Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanju sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe za
izvrševanje proračuna.
V odloku o proračunu se določijo tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine in drugi elementi,
ki jih določa zakon ter posebna pooblastila županu pri izvrševanju proračuna.
101. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v
okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.
102. člen
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti
tudi posamezne delavce v občinski upravi.
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103. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok
občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.
104. člen
Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
Če se proračunski uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena
sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.
105. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, ki jih določa zakon in odlok o
proračunu občine.
106. člen
Če se med izvajanjem ukrepov za izvrševanje proračuna le-ta ne more uravnovesiti, mora župan predlagati občinskemu svetu rebalans proračuna.
Rebalans proračuna sprejem občinski svet z odlokom.
107. člen
Župan je dolžan predložiti v obravnavo občinskemu
svetu polletno poročilo o izvrševanju proračuna. Poročilo
mora vsebovati podatke in informacije, ki jih določa zakon.
Ob poročilu o izvrševanju proračuna župan seznani
občinski svet tudi o morebitni kratkoročni zadolžitvi občine.
108. člen
V proračunu se v skladu z zakonom zagotovijo sredstva
za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu,
odloča župan, v drugih primerih pa občinski svet z odlokom.
109. člen
Zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov in uresničevanja posebnega namena lahko občina z
odlokom ustanovi poseben proračunski sklad kot evidenčni
račun v okviru računa proračuna.
110. člen
Župan zagotavlja posebno obliko finančnega nadzora
proračuna v skladu z merili, ki jih predpiše minister za
finance.
111. člen
Župan pripravi predlog zaključnega računa proračuna
za preteklo leto in ga predloži občinskemu svetu v sprejem.
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.
112. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki
jih sprejme občinski svet v skladu s pogoji, ki jih določa
zakon.
113. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le ob soglasju občine.
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O soglasju odloča občinski svet.
Občinski svet odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, določenimi v zakonu.
114. člen
Nabavo blaga, naročanje storitev ter izvedbo gradenj
izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.
115. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba
občine.«
6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-007-03/2003
Rogaška Slatina, dne 2. julija 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
V 61. členu se besedilo tretje in četrte alinee zamenja z
naslednjim besedilom:
»– daje predloga za projekte na področju turizma,
– daje mnenje in predloge k aktom za spodbujanje
razvoja malega gospodarstva in mnenja za reševanje težav v
gospodarstvu.«
6. člen
V 64. členu se črta peta alinea.
7. člen
V 69. členu se besedilo druge alinee zamenja z naslednjim besedilom:
»– daje mnenja k aktom, ki se nanašajo na turistično
dejavnost.«
8. člen
V celoti se črtajo 63., 68. in 70. člen.
9. člen
Poglavje VI. Akti občinskega sveta, podpoglavje 5. Postopek za sprejem proračuna se v celoti spremeni (od 93.
do 100. člen) z naslednjim besedilom:
»5. Postopek sprejemanja proračuna

3354.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Rogaška Slatina

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine
Rogaška Slatina na 7. redni seji dne 2. 7. 2003 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Rogaška Slatina
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se dopolnjuje in
spreminja poslovnik Občinskega sveta občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99).
2. člen
V 28. členu se besedilo petega odstavka nadomesti z
besedilom:
»Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost zagotovljen primeren prostor za spremljanje dela občinskega sveta
ter da pri tem dela ne moti. Prostor za javnost je lahko tudi
prostorsko ločen od prostora, v katerem poteka delo občinskega sveta, če se javnosti z informacijskimi sredstvi zagotovi hkratno spremljanje dela občinskega sveta v besedi in
sliki. Če občan, ki spremlja sejo ali predstavnik sredstva
obveščanja moti delo občinskega sveta, ga predsedujoči
enkrat opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela
občinskega sveta, pa ga odstrani iz prostora.«
3. člen
V tretjem odstavku 58. člena se doda četrta alinea z
besedilom:
»– opravlja naloge s področja ugotavljanja nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.«
Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.
4. člen
V 60. členu se črtajo tretja, osma in deveta alinea.

93. člen
Predlog proračuna občine župan predloži občinskemu
svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru.
Župan pošlje z gradivom članom občinskega sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa
zakon ter vabilo za sejo, na kateri bo občinski svet opravil
splošno razpravo o predlogu proračuna občine.
Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog proračuna občine. Predstavitev ni časovno omejena. Župan
lahko določi, da posamezne dele proračuna predstavijo zaposleni v občinski upravi.
94. člen
Na seji občinskega sveta se opravi splošna razprava o
predlogu proračuna in sprejme sklep, da se da predlog
proračuna v javno razpravo ter določi rok, do katerega lahko
vsi zainteresirani vpogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo svoje pripombe. Predlog proračuna
je v javni razpravi 15 dni na sedežu občine.
Sklep o tem, da je predlog proračuna v javni razpravi,
se objavi na krajevno običajen način.
95. člen
Če občinski svet ne sprejme sklepa, da se da predlog
proračuna v javno razpravo, mora župan v roku 7 dni predložiti občinskemu svetu nov predlog proračuna in sklicati sejo
občinskega sveta. Na tej seji se ponovno opravi splošna
razprava brez predstavitve župana. Župan uvodoma pojasni,
v čem so bistvene spremembe novega predloga glede na
prvotno predlagani predlog.
Če tudi po tej obravnavi občinski svet ne sprejme sklepa, da se da predlog proračuna v javno obravnavo, župan
posreduje skupaj s stališči, ki jih je sprejel občinski svet,
predlog proračuna v javno razpravo.
96. člen
V času javne razprave lahko predlog proračuna obravnavajo delovna telesa občinskega sveta, sveti krajevnih skupnosti ter zainteresirana javnost.
Pripombe in predloge se posredujejo županu.
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97. člen
Najkasneje v petnajstih dneh po poteku roka za javno
razpravo pripravi župan predlog proračuna občine za drugo
obravnavo ter ga z gradivom posreduje vsem članom občinskega sveta skupaj z vabilom za sejo, na kateri bo občinski
svet obravnaval predlog proračuna.
Člani občinskega sveta lahko vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta.
98. člen
V uvodni obrazložitvi predloga proračuna za drugo
obravnavo župan pojasni, katere pripombe iz javne razprave
je sprejel, pojasni, katere je vključil v predlog proračuna za
drugo obravnavo in katerih ni upošteval ter utemeljitve, zakaj
jih ni.
Nadalje župan pojasni, katere amandmaje je sprejel in
katere je možno upoštevati.
Župan lahko na seji vloži svoje amandmaje.
Po obrazložitvi župana lahko predlagatelji umaknejo
svoj amandma.
Če predlagatelj amandmaja ne umakne, se izvede razprava po amandmajih.
Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega
ravnovesja. Predlagatelj amandmaja mora navesti določno,
iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kaj
se namenijo. Če predlagatelj ne pojasni, kako se bo zagotovilo proračunsko ravnovesje, župan amandma umakne iz
razprave in odločanja.
Najprej se glasuje o amandmajih, ki jih je vložil župan,
nato pa o amandmajih, ki so jih vložili drugi predlagatelji, po
vrstnem redu vložitve.
99. člen
Po glasovanju o amandmajih župan ugotovi, kateri
amandmaji so bili sprejeti in vključeni v proračun občine.
Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, ali je proračun medsebojno usklajen glede prihodkov in
odhodkov.
Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o proračunu kot o celoti.
Če župan ugotovi, da sprejeti amandmaji posegajo v
sredstva, ki jih občina mora zagotoviti v skladu z ustavo in
zakonom, v sredstva, ki jih občina mora zagotoviti po sklenjenih pogodbah, ali sodnih in drugih odločbah ali bi sprejeti amandmaji imeli škodljive posledice za izvajanje določenih
dejavnosti, lahko prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in določi rok, v katerem se
pripravi predlog za uskladitev.
Ko je predlog uskladitve pripravljen, ga župan obrazloži.
Če predloga obrazložitve ni mogoče pripraviti na isti
seji, župan določi rok, ko se bo seja nadaljevala.
Občinski svet najprej glasuje o predlogu uskladitve in
če je predlog sprejet, glasuje še o proračunu v celoti.
Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun ni sprejet.
100. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v
katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.
Nov predlog proračuna obravnava občinski svet in o
njem odloča po določbah poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki lahko traja največ tri mesece. Če tudi v tem roku ni
sprejet proračun občine se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta. Sklep
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o začasnem financiranju obravnava občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek.
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po
določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek.«
10. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-07-04/2003
Rogaška Slatina, dne 2. julija 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

3355.

Pravilnik o financiranju športa v Občini Rogaška
Slatina

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00 in ustavne odločbe 6/94, 45/94,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 36/99, 59/99 in
obvezna razlaga 63/95), zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) in določil nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter
16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 31/99 in 28/01) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 7. redni seji dne 2. 7. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o financiranju športa v Občini Rogaška Slatina
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki
jih Občina Rogaška Slatina na podlagi določil zakona o
športu in usmeritev nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, zagotavlja v vsakoletnem proračunu.
S tem pravilnikom Občinski svet občine Rogaška Slatina določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in
razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v
Občini Rogaška Slatina ter opredeljuje ostala sredstva za
šport v občini, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
Občina Rogaška Slatina v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za:
1. izvajanje programov nacionalnega programa športa,
2. delovanje športnih društev in njihovih zvez,
3. športne objekte,
4. ostale naloge.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo
nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Rogaška Slatina,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
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– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih.
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega
proračuna lahko ob upoštevanju zgornjih pogojev kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in Športna zveza na lokalni ravni,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in športna zveza imajo na razpisu ob
enakih pogojih prednost.
4. člen
Občinska proračunska sredstva namenjena športnim
programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi
programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po
posameznih vsebinah, opredeljenih v 15. členu tega pravilnika, kandidirajo na razpisu le enkrat.
Športna zveza lahko za sredstva za športne programe
kandidira le z lastnimi športnimi programi.
III. VSEBINE ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE
SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI
5. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Rogaška Slatina se po tem pravilniku sofinancirajo športni programi z
naslednjimi vsebinami:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstveno-raziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje športnih društev in Športne zveze Rogaška Slatina,
– športni objekti,
– ostale naloge.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN
RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
6. člen
Izvajanje nacionalnega programa se določi z letnim
programom športa. Letni program športa Občine Rogaška
Slatina za posamezno proračunsko leto pripravi strokovna
služba občine na podlagi predloga Športne zveze Rogaška
Slatina, sprejme pa ga občinski svet. V letnem programu
športa se določi:
– športne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika,
ki se v posameznem proračunskem letu sofinancirajo iz
proračuna Občine Rogaška Slatina,
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– delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika.
Delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Rogaška Slatina.
7. člen
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov je Občina Rogaška Slatina. Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Rogaška
Slatina, občina pridobi podatke o načrtovanih programih
športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih
sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede praviloma do 31. decembra za
prihodnje proračunsko obdobje oziroma po sprejetju letnega programa športa. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30
dni in ne daljši kot 45 dni. Razpisna dokumentacija mora biti
pripravljena ločeno za posamezne vsebine in naloge, kot je
opredeljeno v 5. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti
na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov
za vrednotenje športnih programov in nalog. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem javnem mediju na
območju Občine Rogaška Slatina.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem
potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov
fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene
z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje
kot 15 dni po roku za oddajo prijave.
8. člen
Župan pred objavo razpisa s sklepom določi pet člansko strokovno komisijo ter njenega predsednika.
Komisijo sestavljajo:
1 član občinske uprave, zadolžen za področje športa,
1 član občinskega sveta,
1 član, predstavnik Športne zveze in
2 člana, predstavnika športnih društev.
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu
z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja športnih programov in analiza
poročil izvajalcev,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 10. člena tega pravilnika,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe
meril za vrednotenje športnih programov,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za komisijo opravlja Občinska
uprava občine Rogaška Slatina.
Strokovna komisija v skladu z merili iz tega pravilnika in
razpisnimi pogoji zbere in obdela prijavljene programe ter jih
ustrezno točkuje. Pri pripravi predloga razdelitve finančnih
sredstev, komisija pridobi tudi mnenje izvršnega odbora
športne zveze. Komisija županu Občine Rogaška Slatina
poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih športnih programov. Župan vse kandidate s sklepom obvesti o
vrednotenju njihovega športnega programa. Najkasneje v
roku 60 dni po zaključenem roku za prijavo na razpis pa z
vsemi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju programov.
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9. člen
Pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci
športnih programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev
pogodbe, vsebina in obseg programa, čas realizacije programa, rok za oddajo celoletnega poročila, obseg sredstev,
ki se zagotovijo iz proračuna Občine Rogaška Slatina, način
nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice
in obveznosti navedene v pogodbi.
Na podlagi podpisanih pogodb se odobrena sredstva
za sofinanciranje nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov, praviloma po dvanajstinah, razen če je s
pogodbo o sofinanciranju drugače dogovorjeno.
10. člen
Izvajalci programov morajo oddati strokovni komisiji najkasneje do 31. januarja naslednjega leta letno poročilo o
izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da komisija na podlagi podanega letnega
poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem
proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, je sredstva dolžan,
vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski
proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v
primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu
odobrena proračunska sredstva za vsebine in naloge, za
katere stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka,
navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celoletnega
poročila se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa
realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa ni porabil vseh odobrenih sredstev zaradi zmanjšanega obsega dela, prenehanja delovanja itd. se odobrena proračunska sredstva na
koncu leta prerazporedijo drugim izvajalcem programov
športa v Občini Rogaška Slatina.
Komisija je v zvezi z določili tega člena dolžna predlagati ustrezne ukrepe. Komisija na podlagi zadržanih, vrnjenih oziroma neporabljenih sredstev pripravi predlog za prerazporeditev sredstev županu Občine Rogaška Slatina, ki s
sklepom prerazporedi ta sredstva.
V. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
11. člen
Sistem vrednotenja športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v štiri skupine:
1. skupina:
Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih
športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.
2. skupina:
Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka.
3. skupina:
Izvajalci različnih športno-rekreativnih programov.
4. skupina:
Izvajalci miselnih iger.
12. člen
Izvajalce športnih programov razvrščamo v razrede glede na kazalce kakovosti in kazalce razširjenosti, in sicer v
štiri razrede.
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Kazalec kakovosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport ter izvajalcev kakovostnega in vrhunskega
športa v naslednje razrede:
1. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v
vsaj štirih zaporednih starostnih stopnjah in mora redno
nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj dveh starostnih skupinah – korekcijski faktor 1,3;
2. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v
vsaj treh zaporednih starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski
faktor 1;
3. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v
vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na
uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih
zvez v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor 0,8;
4. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v
vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na
uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez vsaj na področnem nivoju v vsaj eni starostni stopnji – korekcijski faktor
0,7.
Korekcijski faktor se lahko upošteva pri končni določitvi točk.
Kazalec razširjenosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športnih programov (društva) v naslednje razrede:
1. razred: izvajalec ima vsaj 80 članov s plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
2. razred: izvajalec ima vsaj 50, a manj kot 80 članov s
plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
3. razred: izvajalec ima vsaj 20, a manj kot 50 članov s
plačano članarino oziroma registriranih igralcev,
4. razred: izvajalec ima manj kot 20 članov s plačano
članarino oziroma registriranih igralcev.
Izvajalec dobi za obseg programa točke na podlagi KF
(Tabela 5).
13. člen
Izvajalcem, ki kandidirajo za proračunska sredstva Občine Rogaška Slatina po posameznih vsebinah, se priznava
programe, kot je navedeno v nadaljevanju.
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva
do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo
programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban
planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci
športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti.
Občina sofinancira: propagandno gradivo, strokovni
kader, najem 60 ur objekta na skupino z največ 20 otroki,
strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na
skupino z največ 10 otroki.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
podlagi točkovanja po Tabeli 1.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno
vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se
izvajajo programi »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih
sposobnosti otrok in mladostnikov.
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Občina sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in udeležbo na občinskih, regijskih in državnih
šolskih prvenstvih (po razpisu zavoda za šport), strokovni
kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z
največ 10 otroki in 80-urnih programov na skupino z največ
20 otroki, objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
podlagi točkovanja po Tabeli 1.
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od
11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi
lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za
strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo
znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – združenjem športnih zvez.
Programi so razdeljeni v tri stopnje.
Občina sofinancira: objekt, strokovni kader, materialne
stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje v naslednjih obsegih programa:
a) cicibani, cicibanke: do 240 ur,
b) mlajši dečki in deklice: do 400 ur,
c) starejši dečki in deklice: do 800 ur.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
podlagi točkovanja po Tabeli 1.
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Občina sofinancira kader za izvedbo 80-urnih programov na skupino z največ 10 otroki in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
podlagi točkovanja po Tabeli 1.
1.5. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih
od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v
športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih
znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanje človekove
potrebe po igri in tekmovalnosti.
Občina sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi, objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
podlagi točkovanja po Tabeli 1.
1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov,
ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: od 400 do
1100 ur.
Programi so razdeljeni v dve skupini:
a) kadeti, kadetinje – do 1100 ur,
b) mladinci, mladinke – do 1100 ur.
Občina sofinancira: objekt, strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
podlagi točkovanja po Tabeli 1.
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20.
leta s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni
lokalne skupnosti se sofinancirajo programi športne vadbe,
tekmovanj in tečajev, v obsegu strokovnega kadra za 80urni program na skupino z največ 10 mladimi in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
podlagi točkovanja po Tabeli 1.
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1.8. Interesna športna dejavnost študentov
Občina sofinancira strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti, objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
podlagi točkovanja po Tabeli 1.
2. Športna rekreacija
Občina sofinancira do 80-urne programe vadbe na
skupino, v različnih športnih panogah, in sicer za najemnino
objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane,
starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
podlagi točkovanja po Tabeli 4.
3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov,
ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki
jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. Občina sofinancira najemnino objekta za 320 ur programa.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na
podlagi točkovanja po Tabeli 2 in 7.
4. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki
imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega
razreda.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah najem objekta za do 320 ur programa,
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani
so kategorizirani vrhunski športniki, najem objekta za do
320 ur programa.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja iz Tabele 2 in 7.
5. Šport invalidov
To so programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije,
razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo
s športom. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira
najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe
na skupino z največ 10 invalidi.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja iz Tabele 3.
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Občina sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
Iz proračuna se lahko financira kotizacija, lahko pa tudi
stroški dnevnic, prevozov in prenočitev za programe izobraževanja.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja iz Tabele 6.
7. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s
področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih
financ občine se lahko sofinancirajo projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, če te raziskave
zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma če je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
8. Založniška dejavnost
Občina lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne
literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do
višine 50% stroškov.
9. Velike mednarodne državne, medobčinske in občinske športne prireditve
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Občina sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja
motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski
učinek za šport, gospodarstvo in turizem.
Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja iz Tabele 7.
10. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranje športa in
športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o
športu. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo
programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
11. Delovanje Športna društva, kot osnovne športne
organizacije, se na lokalni ravni lahko združujejo v športno
zvezo. Športna zveza za svoje osnovno delovanje potrebuje
sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plačo
organizacijskega, tehničnega ter strokovnega kadra, ki se
lahko financira iz proračuna lokalne skupnosti in se vsako
leto ovrednoti na podlagi izhodišč, ki veljajo za pripravo
proračuna lokalne skupnosti. Iz proračuna se sofinancira
tudi program dela športne zveze, ki se ovrednoti po posameznih vsebinah in priloženih tabelah.
Športna društva pridobijo sredstva za delovanje na
podlagi števila članov društva in na podlagi obsega programa – Tabela 5.
12. Športni objekti
S sredstvi za športne objekte se financirajo in sofinancirajo novogradnje in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.
Sofinancira se lahko tudi nabava športne opreme.
13. Ostale naloge
S sredstvi za ostale naloge se financirajo športni programi, prireditve, ki so pomembne za lokalno skupnost, pa
jih ni bilo mogoče predvideti oziroma ob prijavi na razpis še
niso znane.
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S temi sredstvi se sofinancirajo tudi akcije kot so zdravstvena kolonija otrok, plačilo dela stroškov za študente FŠ,
počitniške aktivnosti otrok ipd.
14. člen
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev
opravlja strokovna komisija in drugi pristojni organi Občine
Rogaška Slatina.
15. člen
Tabele za določitev višine sredstev sofinanciranja športnih programov so opredeljene v Prilogi I. Pri urah se kot
osnova upošteva polna ura, to je 60 minut.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik za
sofinanciranje programov športne dejavnosti v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 45/98).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan od dneva objave
v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne pri razdelitvi
sredstev za leto 2004.

Št. 06202-007-08/2003
Rogaška Slatina, dne 2. julija 2003.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

TOýKOVNI SISTEM
TABELA 1: Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom izven obveznega izobraževalnega programa

Programi
Vsi programi
Plavanje
Vsi programi
2.
Plavanje
Cicibanke in cicibani
3. Mlajše deklice in mlajši deþki
Starejše deklice in starejši deþki
4. Vsi programi
5. Vsi programi
Kadetinje in kadeti
6.
Mladinke in mladinci
7. Vsi programi
8. Vsi programi
KF – korekcijski faktor
1.

Velikost
skupine

Max
št. ur

max 20
max 10
max 20
max 10

60
10
80
20
240
400
800
80
80
1100
1100
80
80

max 10
max 20

max 10
max 20

Individualni športi
Zaprti Odprti Strok.
objekt objekt kader
KF
KF
KF
0,6
0,5
0,5
6
4
5
0,6
0,5
0,5
12
8
10
0,8
0,4
0,6
0,8
0,4
0,6
0,8
0,4
0,6
0,6
0,5
0,8
0,6
0,5
0,5
0,8
0,6
0,6
0,8
0,6
0,6
0,6
0,5
0,6
0,6
0,5
0,6

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
4. Športna vzgoja s posebnimi potrebami

Kolektivni športi
Zaprti Odprti Strok.
objekt objekt kader
KF
KF
KF
1,2
0,6
0,5

Miselni in statiþni šport
Zaprti Odprti Strok.
objekt objekt kader
KF
KF
KF
0,5
0
0,5

1,0

0,6

0,5

0,5

0

0,5

1,5
1,5
1,5
1,2
1,2
1,5
1,5
1,2
1,2

1,0
1,0
1,0
0,6
0,6
1,0
1,0
0,6
0,6

1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
1,0
1,0
0,8
0,8

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,5
0,5
0,5
0,8
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8

5. Interesna športna vzgoja mladine
6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
8. Interesna športna vzgoja študentov

Vse oblike športa
Prop.
grad.*

Mat.
str.*

Spr.
tren.*

Nezg.
zava.*

50
60
70

60
60
60

30
40
50

20
20
20
20
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TABELA 1A – Šolska športna tekmovanja
Obþinsko
tekmovanje
Organizacija in izvedba
30
Udeležba
20

Podroþno
polfinale
30
20

Podroþno
finale
30
20

Državno
þetrtfinale
80
30

Državno
polfinale
80
35

Državno
finale
80
40

TABELA 2: Kakovostni in vrhunski šport
Max
št. ur
320
320
320

Programi
Individualni šport
Kolektivni šport
Miselne igre

Zaprti objekt
KF
1
3
0,8

Odprti objekt
KF
0,6
1
0

Državni prvaki
posamezno
ekipno
20
200
300

TABELA 3: Šport invalidov
Programi
Vsi programi

Velikost
skupine
max 10

Max
št. ur
80

Zaprti objekt
KF
1,2

Odprti objekt
KF
0,6

Strokovni kader
KF
1

TABELA 4: Športna rekreacija

vsi programi
starejši od 65 let

Velikost
skupine
min 10
min 10

Zaprti objekt
KF
1,2
1,2

Max
št. ur
80
80

Odprti objekt
KF
0,6
0,6

Strokovni kader
KF
0
0,5

TABELA 5: Delovanje društev na ravni lokalne skupnosti
Število þlanov oz. registriranih igralcev
1. razred
Društva
Zveza

2. razred 3. razred 4. razred

100

90

70

40

Bonus toþke za obseg programa
zelo obsežen
obsežen
manj obsežen
(KF)
(KF)
(KF)
1,5
1
0,2
1,5
1
0,2

TABELA 6: Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Nivo izobraževanja
Obþinsko izobraževanje
Potrjevanje licenc (za sodnike)
Potrjevanje licenc (za vaditelje, uþitelje, planinske vodnike)
Dvodnevno izobraževanje in usposabljanje
Tri do petdnevno izobraževanje in usposabljanje
Veþ kot petdnevno izobraževanje in usposabljanje

Število
toþk
10
20
30
50
60
80

TABELA 7: Množiþne športne prireditve
Predvideno št. udeležencev
Nivo športne prireditve*
Obþinska športna prireditev
Medobþinska športna prireditev
Državna športna prireditev
Mednarodna športna prireditev

Min. 20

20 - 50

10
20
30
40

20
30
50
60

51 - 100 101 - 150
30
40
50
60

151 - 300

301 - 500

veþ kot
500

50
60
90
100

60
70
100
120

70
80
120
140

40
50
80
90

* - v primeru, da je prireditev veþjega pomena za lokalno skupnost, se lahko pridobijo bonus toþke v višini
najveþ do 50% toþk, ki jih izvajalec pridobi na podlagi Tabele 7.
TABELA 8: Bonus toþke za kategorizirane tekmovalce
Bonus toþke
Programi

Individualni šport
Kolektivni šport

Športna vzgoja mladine,
usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
Mladinski razred
10
10

Kakovostni šport
Državni razred
20
20

Vrhunski šport
Perspektivni r.
30
30

Mednarodni r.
40
40

Svetovni r.
50
50
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SEVNICA
3356.

Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Sevnica
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POSLOVNIK
nadzornega odbora Občine Šentjur
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 37. člena statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je
župan Občine Sevnica sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine
Sevnica
I
Javno se razgrne predlog odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica, ki ga je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d., Krško, št. 11102-PU, junij
2003.
II
Predlog bo javno razgrnjen na sedežu Občine Sevnica, Glavni trg 19a in sicer na oddelku za okolje in prostor
in tudi na vseh sedežih krajevnih skupnosti v Občini Sevnica, in sicer od 23. julija 2003 do vključno 9. septembra
2003.
III
Med potekom javne razgrnitve bodo organizirane na
vseh sedežih krajevnih skupnosti javne obravnave. Termin
javnih obravnav bo sporočen naknadno.
IV
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog in sicer jih
vpišejo v knjigo pripomb na sedežih krajevnih skupnosti ali
pošljejo Oddelku za okolje in prostor občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.
Rok za pripombe iz razgrnjenega gradiva poteče zadnji
dan razgrnitve.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija in določa način dela nadzornega odbora ter status članov odbora kot
organa občine.
2. člen
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen, njegovo
delo določajo državni in lokalni predpisi. Na slednjih temelji
tudi razmerje do drugih občinskih organov.
3. člen
Nadzorni odbor pri svojem delu uporablja žig Občine
Šentjur, v notranjem krogu je naziv: Nadzorni odbor.
4. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge strokovno, pošteno, vestno, nepristransko in v skladu z zakonom.
5. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je
pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne,
uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih oseb, ki so tako
opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno
integriteto pravnih in fizičnih oseb.
6. člen
Nadzorni odbor odloča na sejah. Udeležba na sejah
nadzornega odbora je dolžnost članov. V primeru odsotnosti sporočijo občinski upravi.
7. člen
Organi občine in vsi porabniki proračunskih sredstev
so nadzornemu odboru dolžni na njegovo zahtevo predložiti
zahtevane podatke, ki so potrebni za opravljanje nadzora.
Porabniki proračunskih sredstev in strokovni delavci občinske uprave so se na vabilo predsednika nadzornega odbora
dolžni udeležiti seje in poročati o delu in nalogah, ki jih
opravljajo in ki so predmet nadzora.
II. PRISTOJNOST IN NALOGE

Št. 35005-0002/02
Sevnica, dne 11. julija 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

ŠENTJUR
3357.

Poslovnik Nadzornega odbora občine Šentjur

Na podlagi 56. člena statuta Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) je nadzorni odbor Občine Šentjur na 2. seji, dne 3. aprila 2003 sprejel

8. člen
Nadzorni odbor ima v okviru svojih pristojnosti pravico in
dolžnost biti seznanjen s celotnim premoženjsko-pravnim in
finančnim poslovanjem občine, pravico to poslovanje pregledati in ugotavljati njegovo zakonitost in pravilnost ter ocenjevati učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev. V ta namen nadzorni odbor opravlja naslednje naloge:
– nadzoruje odločitve ter izvajanje odločitev občinskega sveta in župana s področja javne porabe,
– nadzoruje namenskost, smotrnost ter gospodarnost
in učinkovitost porabe proračunskih sredstev,
– opravlja računovodski nadzor,
– preverja skladnost proračuna občine s pravnimi predpisi s področja javnih financ in drugih področjih, z odloki,
pravilniki in drugimi akti občinskega sveta,
– preverja skladnost zaključnega računa s proračunom
in odločitvami občinskega sveta,
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– preverja skladnost finančnih načrtov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, društev in organizacij, katerih dejavnost se financira iz občinskega proračuna,
– preverja pravilnost in pravočasnost izvajanja nalog
izvrševanja občinskega proračuna,
– preverja pravilnost in gospodarnost razpolaganja z
občinskim premoženjem,
– proučuje obligacijske in finančne listine, ki nastajajo
ob porabi sredstev (pogodbe, naročila, odredbe, nalogi,
računi, zapisniki ter knjigovodske listine in poslovne knjige),
– izdela nadzorstveni zapisnik in poročilo,
– prouči pripombe strank v postopkih nadzora,
– sprejema poročila ter mnenja in priporočila oziroma
predloge ukrepov,
– obvešča pristojne organe občine in predlaga ukrepe
z njihove pristojnosti,
– obvešča javnost o ugotovitvah,
– če ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti
pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah obvestiti pristojno
ministrstvo in računsko sodišče,
– v primeru utemeljenega suma, da je nadzorovana ali
odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je
dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu
pregona.
9. člen
Nadzorni odbor v skladu z letnim programom nadzora
pregleda finančno poslovanje občinskih organov, občinske
uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij,
društev in organizacij, ki so porabniki proračunskih sredstev
ter drugih uporabnikov sredstev občinskega proračuna in
pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem.
III. ORGANIZACIJA IN PREDSTAVLJANJE NADZORNEGA
ODBORA
10. člen
Nadzorni odbor predstavlja in zastopa predsednik nadzornega odbora. Delo nadzornega odbora vodi in organizira
predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik. Predsednika in podpredsednika nadzornega odbora izvolijo izmed sebe člani na konstitutivni seji.
Predsednik in podpredsednik je izvoljen, če zanj glasuje
več kot polovica vseh članov nadzornega odbora. Če predsednika in podpredsednika ni možno izvoliti niti po ponovljenem glasovanju, zadostuje za izvolitev večina opredeljenih
članov nadzornega odbora.
11. člen
Predsednik nadzornega odbora:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– predlaga dnevni red za seje nadzornega odbora,
– pripravlja, sklicuje in vodi seje nadzornega odbora,
– predstavlja nadzorni odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred organi občine in
pri nadzorovanih osebah,
– podpisuje pisne odpravke in zapisnike nadzornega
odbora,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega
odbora,
– pripravi predlog potrebnih sredstev za delo nadzornega odbora,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko
upravo.
Predsednik nadzornega odbora ali od njega pooblaščeni član se udeležuje sej občinskega sveta, zastopa stali-
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šča nadzornega odbora in po potrebi sodeluje v razpravah
iz pristojnosti nadzornega odbora. O tem je dolžan poročati
na naslednji seji nadzornega odbora.
12. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja občinska uprava. Občinska uprava
opravlja naslednje naloge:
– skrbi za pripravo gradiva za seje nadzornega odbora,
– pripravlja vabila in opravlja organizacijsko-tehnično
opravila za sklic in potek seje,
– sestavlja zapisnik nadzornega odbora in izdeluje akte
nadzornega odbora (pisni odpravki sklepov, poročil in drugo),
– vodi evidenco aktivnosti članov,
– skrbi za arhiviranje dokumentacije nadzornega odbora,
– opravlja druge naloge za katere ga zadolži nadzorni
odbor ali predsednik nadzornega odbora.
IV. NAČIN DELA
13. člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah. Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik praviloma enkrat na tri
mesece, najmanj pa vsakih šest mesecev. Predsednik mora
sklicati sejo, če to zahteva občinski svet ali župan ali najmanj 3 člani nadzornega odbora. Če predsednik ne skliče
seje v petnajstih dneh po podani zahtevi občinskega sveta
ali župana, jo lahko skliče župan. O poteku seje se vodi
zapisnik. Konstitutivno sejo skliče župan in jo vodi do izvolitve predsednika nadzornega odbora.
14. člen
Sejo vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa ga nadomešča podpredsednik. V primeru odsotnosti predsednika
oziroma podpredsednika prisotni člani izmed sebe z večino
opredeljenih glasov izvolijo predsedujočega.
15. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča
večina vseh članov. Odločitev je sprejeta, z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Glasovanje na sejah je praviloma javno.
16. člen
Nadzorni odbor se samostojno odloča o povabljenih
na sejo odbora.
17. člen
Vabilo za sejo se skupaj z gradivom posreduje članom
nadzornega odbora praviloma sedem dni pred dnevom predvidene seje.
18. člen
Na začetku seje predsednik nadzornega odbora poroča o realizaciji sklepov predhodne seje. Preden nadzorni
odbor preide k odločitvi dnevnega reda, odloča o sprejemu
zapisnika prejšnje seje. Člani imajo pravico dati pripombe k
zapisniku prejšnje seje in lahko zahtevajo, da se zapisnik
ustrezno spremeni in dopolni. Zapisnik se lahko sprejme z
ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se
sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.
19. člen
Pri določanju dnevnega reda nadzorni odbor najprej
ugotavlja o morebitnem predlogu za razširitev dnevnega re-
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da in o predlogu za umik točke, za katero gradivo ni dovolj
temeljito pripravljeno ali pa ni pristojnega poročevalca. Po
ugotovitvah za umik oziroma sprejetih odločitvah za razširitev dnevnega reda, da predsednik na glasovanje predlog
dnevnega reda v celoti.
20. člen
Predsednik nadzornega odbora po opravljeni razpravi
oblikuje k posamezni točki dnevnega reda sklep in ga da na
glasovanje. Sejo zaključi, ko so bile obravnavane vse točke
dnevnega reda. Predsednik nadzornega odbora lahko prekine sejo, kadar meni, da je to potrebno. Prekinjena seja se
nadaljuje na dan, ki ga določijo člani nadzornega odbora.
21. člen
Zapisnik seje nadzornega odbora vsebuje:
– zaporedno številko seje, datum in kraj seje ter čas
začetka in zaključka seje in morebitne prekinitve,
– evidenco prisotnosti oziroma odsotnosti članov nadzornega odbora in vabljenih na sejo,
– ugotovitev sklepčnosti in sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov in sklep o potrditvi zapisnika prejšnje seje,
– potek seje z navedbo poročevalcev ter kratkim povzetkom razprave,
– izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik,
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih sklepih,
– sklep nadzornega odbora.
Zapisnik podpišeta predsednik in zapisnikar.
22. člen
Dokumentarno gradivo nadzornega odbora mora vsebovati izvirnik zapisnika in vsa gradiva, ki so bila predložena
za sejo.
Zapisnik in gradiva nadzornega odbora se po končanem mandatu arhivirajo na občini.
23. člen
Predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko to
zahteva nujnost in ekonomičnost postopka, opravi korespondenčno sejo.
Korespondenčna seja lahko poteka po telefonu tako,
da vsak član glasujejo o predlaganem sklepu. O korespondenčni seji, opravljeni po telefonu, se zapiše zapisnik, ki
ga potrdijo člani na naslednji redni seji. Korespondenčna
seja se lahko opravi tudi tako, da se gradivo in predlogi
sklepov posredujejo članom po pošti ali faksu. Člani takoj
po prejemu gradiva izpolnjeno izjavo o glasovanju vrnejo
pošiljatelju. O tako opravljeni korespondenčni seji se napiše zapisnik, ki ga člani nadzornega odbora potrdijo na
naslednji seji. Sklepi sprejeti na korespondenčni seji so
veljavni, če je zanje glasovala večina članov nadzornega
odbora.
V. POSTOPEK NADZORA
24. člen
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora in pregleda po
tem poslovniku in predpisih, ki urejajo javne finance v občini. Stranka v postopku je porabnik sredstev občinskih financ (stranka v nadzorovanju, to je nadzorovana stranka).
25. člen
Nadzorni odbor opravlja redne in občasne nadzore. O
izboru nadzorovane stranke se nadzorni odbor odloča sa-
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mostojno in izda o tem ustrezen sklep, ki se dostavi nadzorovani stranki.
26. člen
Redne nadzore si nadzorni odbor določi z letnim
načrtom tako, da so na daljši rok zajeti vsi uporabniki
(občinskih) proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz različnih dejavnosti.
27. člen
Občasne nadzore si nadzorni odbor določi sproti po
lastni presoji na podlagi:
– pobud občinskega sveta;
– pobud župana;
– pobud članov nadzornega odbora;
– na podlagi zahtev 5% volilcev v občini.
28. člen
Nadzor opravijo člani nadzornega odbora oziroma
izvedenec, ki ga na podlagi predloga nadzornega odbora
imenuje občinski svet.
Dokumenti poleg ostalega določajo vrsto, čas in obseg nadzora.
29. člen
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega
odbora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda ugotovitve, ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor
in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku
petnajst dni od prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru
odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti
pristojno ministrstvo in računsko sodišče. V primeru, da
nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je
nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek
ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenje,
priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski
svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih
sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
30. člen
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati izvajanje nadzora.
31. člen
O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse beležke in druge merodajne listine ter zapisnik,
predhodno poročilo, eventuelni ugovor in končno poročilo.
32. člen
Poročilo izvedenca obravnava nadzorni odbor in na
podlagi tega oblikuje predhodno poročilo in ga pošlje
nadzorovani stranki. Stranka lahko v roku petnajst dni od
dneva prejema predhodnega poročila pri nadzornem od-
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boru vloži pisni ugovor, o katerem le-ta odloči v roku
petnajst dni.
33. člen
Nadzorni odbor v teku postopka opozori nadzorovano
stranko, da odpravi morebitna protipredpisna dejanja in
ravnanja. Če nadzirana stranka opozorila ne upošteva, se
to navede v poročilu.
34. člen
Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz
posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki
vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.
Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za
izločitev.
35. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o
svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Pri obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo,
dobro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih
oseb.
36. člen
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.
37. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko
opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora
imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan. Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo
občinskemu proračunu, na podlagi izdelanega lastnega
programa nadzora.
VI. KONČNI DOLOČBI
38. člen
Poslovnik nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov nadzornega odbora in ga
posreduje občinskemu svetu v seznanitev. Poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
39. člen
Te spremembe poslovnika se sprejmejo po enakem
postopku kot poslovnik.
Št. 020-6/2003-100
Šentjur, dne 3. aprila 2003.
Predsednik
nadzornega odbora
Simon Zdolšek l. r.
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TIŠINA
3358.

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Tišina

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine
Tišina na 5. seji dne 13. 6. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen, upravičenci, pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Tišina (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Tišina se zagotavljajo iz občinskega proračuna,
njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
Občine Tišina se usmerijo v naslednje namene:
A) Subvencije:
– izboljšanju genetskega potenciala v živinoreji,
– preventivnim ukrepom na področju zdravstvenega
varstva domačih živali in rastlin,
– izboljšanje in posodobitev mlekovodov, molzišč in
pripadajoče hladilne tehnike
– spodbujanju razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– izboljšanju rodovitnosti tal z vključevanjem alternativnih poljščin in ugodilk v kolobar,
– sofinanciranju analiz zemlje in krme,
– spodbujanju preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (ustaljenega) načina kmetovanja v integrirano in ekološko usmerjeno kmetovanje,
– testiranju škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov,
– spodbujanju različnih oblik izobraževanja kmečkega
prebivalstva,
– uvajanje novih tehnologij in dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah,
– sofinanciranje posameznih ukrepov, katerih namen
je kompenzirati izpad prihodka zaradi elementarnih nesreč v
kmetijstvu ter zavarovanje posevkov in plodov,
– sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev.
B) Subvencioniranje realne obrestne mere:
– za nakup in izboljšanje obdelovalnih kmetijskih površin,
– za gradnjo, obnovo ali adaptacijo gospodarskih objektov kmetije,
– za nakup kmetijske mehanizacije,
– nakup kakovostnih plemenskih živali (samo, če je to
v sklopu financiranja celotne investicije - ko gre za tehnološke posodobitve),
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– pospeševanju društvene dejavnosti, povezane s promocijo kmetijstva in podeželja
– projektom razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega
in regionalnega značaja (CRPOV) in trženja kmetijske proizvodnje,
– razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– urejanju kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture.
4. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva so:
– fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim
prebivališčem oziroma sedežem v Občini Tišina (so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem
organu), ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane,
dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se
izvajajo na območju Občine Tišina.
– Strokovne službe, društva, krožki, združenja, ki delujejo v Občini Tišina na področju kmetijstva.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Tišina se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij, regresov, dotacij, plačil storitev in investicijskih odhodkov.
Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za
izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 3. členu
tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso
pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih
virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen
namen že prejeli. Višina skupne dodeljene pomoči iz vseh
virov ne sme presegati dovoljene intenzivnosti oziroma višine pomoči po posameznih namenih, kot so opredeljene v
tem pravilniku.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone
del potrebno nujno pričeti že prej. Podana mora biti ocena
možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe.
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Tišina v
obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni
deski občine oziroma na krajevno običajen način, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.
Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati:
– ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji
vodi komisija za kmetijstvo v Občini Tišina, ki jo imenuje
župan. O odpiranju vlog in dodelitvi sredstev komisija vodi
zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. Komisija za
kmetijstvo v Občini Tišina izdela poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev odboru za gospodarstvo in gospodarske javne službe Občine Tišina.
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8. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča odbor za
gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno pozove tiste prosilce, katerih vloge
niso popolne, da jih v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne
vloge, ki jih prosilec v navedenem roku ni dopolnil, se zavržejo. Popolne vloge odbor za gospodarstvo in gospodarske
javne službe pregleda, jih oceni na podlagi dokumentacije
ter sprejme odločitev o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve
sredstev. Sklep o dodelitvi oziroma zavrnitvi dodelitve sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva mora biti prosilcem
vročen.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Odobrena sredstva se dodelijo na podlagi pravnomočnega sklepa.
Če načrtovana sredstva za ohranitev in razvoj kmetijstva po posameznem namenu presegajo realizirana, o preostanku odloča župan. Predlog prerazporeditve skladno s
tem pravilnikom pripravi odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe.
II. UKREPI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
9. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
so razdeljeni na naslednja področja:
1. Živinoreja
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji –
umetno osemenjevanje
Namen ukrepa
Namen ukrepa je skozi program umetnega osemenjevanja s strani pooblaščene veterinarske organizacije izboljšati prirejo mleka in mesa na kmetijah z uporabo semena
kvalitetnih plemenjakov.
Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj,
– do 50% upravičenih stroškov za nabavo semena kvalitetnih plemenjakov za kmete, ki imajo koncesijo.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji,
– za sofinanciranje nakupa semena: kopija odločbe o
koncesiji in predložen račun o nakupu semena.
1.2. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene
zaščite čebel
Namen ukrepa
Namen ukrepa je zatiranje najbolj pogostih bolezni čebel (preventivni in kurativni ukrepi) in spodbujanje razvoja
čebelarstva zaradi njegove večnamenske vloge (ohranjanje
biološke pestrosti kmetijskega prostora z razmnoževanjem
in širjenjem medovitih rastlin kot sta npr. ajda in facelija).
Višina pomoči
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki
predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
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1.3. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je z izvedbo preventivnih ukrepov pri
živalih izboljšati njihovo zdravje, dolgoživost in kondicijo s
ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah. Sofinancirajo se naslednji ukrepi:
– analize blata,
– preventivno zatiranje parazitov pri govedu, konjih in
drobnici (dehelmentizacija),
– analize krvi,
– antibiogrami.
Višina pomoči
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov za
izvedbo navedenih preventivnih ukrepov.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve preventivnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve).
1.4. Preprečevanje prašičje enzootske pneumonije
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje zdravstvenega stanja, prirasta in zmanjšanje dovzetnosti prašičev za druga respiratorna obolenja ter izboljšanje ekonomičnosti prašičereje.
Predmet podpore je financiranje stroškov vakcinacije
proti prašičji enzootski pneumoniji.
Upravičenci do subvencije so fizične osebe s stalnim
prebivališčem in opravljanjem kmetijske dejavnosti v Občini Tišina.
Višina pomoči
Delež dodeljenih sredstev znaša do 50% vrednosti
plačanega računa stroškov opravljene storitve, vendar ne
več kot 90.000 SIT letno na rejo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– subvencija se uveljavlja na podlagi zahtevka, predloženega računa organizacije za izvajanje veterinarske službe.
1.5. Pregledi molznih strojev
Namen ukrepa
Namen ukrepa je s pregledi molznih strojev zmanjšanje števila somatskih celic in ohranjanje zdravega vimena
krav.
Višina ukrepa
Subvencija zanaša do 30% upravičenih stroškov pregleda molznega stroja.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedeno storitev pooblaščene organizacije – servisa molznih strojev (iz računa mora biti razvidna
vrsta opravljene storitve).
1.6. Nakup mlekovodov in posodobitev mlekovodov,
molzišč in pripadajoče hladilne tehnike ter pripadajoče
opreme
Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje in posodobitev mlekovodov, molzišč in pripadajoče hladilne tehnike in zadostiti
višjim potrebam po kvaliteti mleka.
Višina ukrepa
– subvencija znaša do 30% (brez DDV) upravičenih
stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedeno storitev in materiala pooblaščene
organizacije - servisa molznih strojev (iz računa mora biti
razvidno vrsta opravljene storitve).
2. Rastlinska pridelava
2.1. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti tal z vključevanjem ugodilk in alternativnih (pozabljenih) poljščin v kolobar
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Namen ukrepa
Namen ukrepa je izboljšanje kolobarja z vključevanjem
ugodilk (okopavine oziroma listanke, detelje ali travno-deteljne mešanice) in t.i. alternativnih poljščin, ki smo jih v preteklosti že pridelovali (pira, rž, tritikala, oves, sirek, proso,
ajda, sončnica, oljna ogrščica, repica, gorjušica, krmni grah,
grašica, bob, leča, čičerika, buča, lan, mak, konoplja ipd.).
Navedene poljščine izboljšujejo lastnosti tal (grudičavost tal),
kar ima za posledico vzpostavitev, ohranjanje in vzdrževanje
naravne rodovitnost tal.
Višina pomoči
– do 10.000 SIT/ha upravičenih stroškov dodatnih
agrotehničnih ukrepov izvajanja načrtnega kolobarjenja za
njive pod poljščinami oziroma vrtninami, ki so v sistemu
kolobarja (po definiciji so poljščine vse kmetijske rastline, ki
jih pridelujemo na njivah).
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vse njivske površine, na katerih se ukrep izvaja (v
ha),
– na kmetijskem gospodarstvu mora biti najmanj 0,50
ha njiv,
– v petletno kolobarjenje morajo biti vključene najmanj
3 poljščine, od tega vsaj 2 od zgoraj navedenih ugodilk ali
alternativnih poljščin,
– upravičenec je dolžan predložiti gnojilni načrt na podlagi analize zemlje v roku petih let od prvega prejetja finančnih sredstev za ta ukrep (izjava),
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev na podlagi prognoze (izjava).
2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov in
silažnih kombajnov ter sofinanciranje analiz zemlje in krme
Namen ukrepa
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna
raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
Testiranje silažnih kombajnov se izvaja z namenom racionalnejše uporabe navedenih kmetijskih strojev in s tem
zmanjševanja stroškov pridelave po hektarju.
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih
načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil
posameznim kmetijskim kulturam. Analiza krme služi kot
podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno
vrsto in kategorijo živali in posredno vpliva na količino in
kvaliteto mleka in mesa.
Višina pomoči
– do 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic
in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in
krme ter za testiranje silažnih kombajnov.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije
s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: testiranja škropilnic, pršilnikov in silažnih kombajnov,
– račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in
krme.
3. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah
Namen ukrepa
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih
proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov
v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
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(Uradni list RS, št. 46/01) in pravilnikom o usposobljenosti
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 72/01).
Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v
tekočem letu, in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme
ter za gradbena in obrtniška dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanja investicije in finančno
konstrukcijo investicije,
– potrdilo o statusu kmeta prosilca,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma odločbo o priglasitvi del (če gre za
adaptacijo objekta),
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o
izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje kmetijske svetovalne službe o upravičenosti
vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je
kmetijstvo osnovna dejavnost oziroma glavni vir dohodka.
4. Ureditev kmetijskih zemljišč
4.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v
prostor – male agromelioracije
Namen ukrepa
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot
so: ureditev pašnikov do končne postavitve električne ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena,
odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč,
izgradnja manjših vodnih zajetij za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč do bruto tlorisne površine 150 m2 ter druga
manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti
tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč do višine 200.000 SIT/ha,
– sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pašnika na novo do višine 40.000 SIT/ha in upravičeni stroški
obnove obstoječega pašnika do višine 20.000 SIT/ha, in
sicer za nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže,
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov izgradnje vodnega zajetja, in sicer za: gradbena dela ter nakup
opreme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– odločbo o priglasitvi del za tista zemeljska dela, ki so
navedena v odloku o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Tišina,
– zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je
upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi
najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
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– zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj
5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta
ukrep.
4.2. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Sofinancirajo se administrativni stroški postopkov medsebojne menjave kmetijskih zemljišč po 45. in 46. členu
zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96,
31/98 – odl. US, 1/99, 54/00, 68/00 – odl. US in 27/02
– odl. US) z namenom zaokrožitve posesti in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
Sofinancirajo se upravičeni stroški postopka izvedbe
zamenjave parcel do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda upravna enota,
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpisek,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla
(menjave kmetijskih zemljišč).
4.3. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri
nakupu kmetijskih zemljišč, predvsem z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanja velikostne sestave zlasti tistih
kmetij, katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.
Višina pomoči
Sofinancirajo se stroški notarja in stroški vpisa v zemljiško knjigo do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– kupoprodajno pogodbo (ne starejšo od enega leta),
– odločbo Upravne enote Murska Sobota o nakupu
zemljišča,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla
(nakupa kmetijskih zemljišč).
4.4. Sofinanciranje dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnih virov v primerih postavitve malih
namakalnih sistemov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje uvedbe namakanja kmetijskih zemljišč za potrebe intenzivne rastlinske pridelave,
zlasti pridelave vrtnin, katere glavni namen je oskrba trga s
svežo zelenjavo.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vrednosti celotne investicije, in sicer za: pripravo in izdelavo
dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izkoriščanje vodnega vira.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo (z navedbo predvidenih površin za namakanje,
vrste poljščin oziroma vrtnin, časovnega obdobja in načina
namakanja),
– kopijo katastrskega načrta (z označbo parcel, predvidenih za namakanje),
– odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o uvedbi melioracije,
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– dovoljenje za izkoriščanje vodnega vira Ministrstva za
okolje, prostor in energijo,
– račun stroškov idejnega projekta oziroma hidrološke
študije in ostalih stroškov priprave dokumentacije,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.
4.5. Ureditev poljskih poti
Namen ukrepa
Sofinancira se ureditev poljskih poti z namenom izboljšanja dostopa do kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih
del ureditve poljskih poti, in sicer za dovoz in planiranje gramoza.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo za ureditev poti s pisnimi soglasji lastnikov zemljišč, kjer se pot ureja,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom poti,
– zemljiškoknjižni izpisek,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
– račun o izvedenih delih.
5. Investicije in tehnološke posodobitve v kmetijstvu
5.1. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za
hleve
Namen ukrepa
Namen ukrepa je kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI projekti) in poslovnega načrta za novogradnje, rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo domačih
živali – hlevov.
Sofinancirajo se projekti, ki po izvedeni investiciji morajo
doseči minimalno velikost hlevov po posameznih kategorijah
živali.
Višina pomoči
Sofinancira se do 12% upravičenih stroškov od vrednosti
celotne investicije, začete v tekočem letu za izdelavo projektne
dokumentacije in poslovnega načrta, in sicer za: novogradnjo,
rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun o plačilu projektne dokumentacije (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organizacije (iz
računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve),
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe k predvideni investiciji.
5.2. Sofinanciranje ureditev gnojišč in greznic v skladu z
določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v
tla (Uradni list RS, št. 68/96)
Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujanje urejanja gnojišč in gnojničnih jam s ciljem trajnega varovanja življenjskega in z njim neločljivo povezanega naravnega okolja ter naravnih dobrin (tla,
voda) v skladu z zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93 in 1/96) ter z določbami uredbe o vnosu nevarnih snovi
in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/96).
Višina pomoči
– subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del ureditev gnojišč in greznic, začetih v tekočem letu, in
sicer za gradbeni material in gradbena dela.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– pozitivno mnenje pristojne svetovalne službe o predvideni investiciji,
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– račun o izvedenih delih,
– odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje.
6. Projekti na področju kmetijstva
6.1. Podpora preusmeritvam kmetij v integrirano pridelavo
hrane
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz
ustaljenega načina kmetovanja v integrirano pridelavo vseh
kmetijskih kultur z namenom nadzorovane uporabe gnojil in
fitofarmacevtskih sredstev.
Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole integrirane pridelave rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa specialne
mehanizacije za integrirano pridelavo hrane do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo (certifikat) o vključenosti v integrirano pridelavo,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole integrirane pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu specialne mehanizacije za integrirano
pridelavo hrane (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.2. Podpora preusmeritvam kmetij v ekološko kmetovanje
Namen ukrepa
Podpora je namenjena kmetijam, ki se preusmerjajo iz
konvencionalnega t.j. ustaljenega načina kmetovanja v ekološko kmetovanje.
Višina pomoči
– kritje upravičenih stroškov kontrole ekološke pridelave
rastlin pooblaščene organizacije do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški nakupa orodij oziroma strojev in naprav za ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov do 40%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški preureditve gospodarskih objektov za potrebe ekološke reje domačih živali v
skladu s pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih
pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 31/01) do 40%.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij,
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov kontrole ekološke pridelave v tekočem letu,
– račun o nakupu orodij oziroma strojev za ekološko kmetovanje (izjava),
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe.
6.3. Promocija trženja kmetijskih pridelkov
Namen ukrepa
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje na
integriran način pridelanega sadja in zelenjave ter ekoloških
pridelkov oziroma izdelkov (ekološka tržnica). Prav tako je cilj
ukrepa pomoč pri oblikovanju organizacij proizvajalcev po zahtevah predloga novega tržnega reda za sveže sadje, gobe in
zelenjavo.
Višina pomoči
– sofinancirajo se upravičeni stroški projekta oživitve
kmečke tržnice ter stroški stojnin na navedenih tržnicah se
krijejo do 100%,
– sofinancirajo se upravičeni stroški ustanavljanja organizacij proizvajalcev sadja, gob in zelenjave, priznanih s strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do višine
40%, in sicer za: najem poslovnih prostorov, nakup pisarniške
opreme in kritje stroškov administracije.
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Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev
(stojnine na tržnicah),
– pogodba o sofinanciranju izvedenih aktivnosti pri ustanavljanju organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave s pooblaščeno organizacijo.
6.4. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetijstva
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje priprave in izvedbe razvojno naravnanih projektov na področju kmetijstva (npr. priprava razvojnega dokumenta: strategija razvoja kmetijstva na območju občine).
Višina pomoči
– upravičeni stroški po posameznem projektu se določijo
na podlagi sklenjene pogodbe med naročnikom in izbranim
izvajalcem projekta, in sicer do višine 100%.
Pogoji za pridobitev pomoči
– pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projekta, sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem
projekta,
– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta.
7. Sofinanciranje CRPOV
Namen ukrepa
Sredstva se namenjajo za pripravo razvojnih projektov
celostnega razvoja podeželja in obnove vasi – CRPOV in sicer
kot soudeležba občine glede na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP).
Sofinancirajo se izvedbena dela – izgradnja komunalne
infrastrukture – na območju projekta CRPOV Tišina.
Višina pomoči
– plačilo po situacijah (izvedenih delih),
– sofinancirajo se upravičeni stroški do višine 30% vrednosti investicije.
Pogoji za pridobitev pomoči
– upoštevajo se pogoji MKGP (investicijski program; lokacijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del)
– soudeležba občine do višine 30% vrednosti investicije.
8. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v
kmetijstvu
Namen ukrepa
Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri
intenzivni proizvodnji poljščin in vrtnin, in sicer za najmanj 1ha
poljščin in najmanj 10 a vrtnin.
Višina pomoči
– do 20% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci (kmetje) priložijo naslednjo dokumentacijo:
– sklenjeno zavarovalno polico za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije,
– zemljiškoknjižni izpisek.
9. Izobraževanje in društvene dejavnosti
9.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja
kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih
izvajalcev izobraževanja.
Višina pomoči
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih
programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%,

Št.

69 / 16. 7. 2003 / Stran 10767

– kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja do višine 60%.
Pogoji za pridobitev pomoči
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno
ovrednotenim programom izobraževalne dejavnosti izvajalca z
ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam
udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma
dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja).
9.2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa
Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva (ki so neprofitna in se
ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo), za izvedbo strokovnega
dela – strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega
programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno
na novo).

III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina spremlja in
preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor
občine.
11. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev
v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova
ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstev proračuna
občine, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032–26/03
Tišina, dne 16. junija 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.
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VITANJE
3359.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje

Na podlagi 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 49/99 in 46/01) je Občinski svet občine Vitanje na
7. redni seji dne 13. 6. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini, kriteriji,
nameni za dodelitev finančnih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje (v nadaljevanju:
sredstva za ohranjanje in razvoj).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Vitanje:
– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
– iz drugih virov.
3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoja kmetijstva določi Občinski svet občine Vitanje z odlokom o proračunu za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
v Občini Vitanje se finančna sredstva usmerijo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje
razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu,
– za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih
enot – družinske kmetije,
– večanje kakovostnih pridelkov in okolju prijaznejših
dejavnosti ter ekološke pridelave hrane,
– uvajanje novih tehnologij in dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno izrabo
kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva z osebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo.
Prednost pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in usmerjanje sredstev za ohranjanje in razvoj določi
Odbor za kmetijstvo občine Vitanje.
5. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj so:
– pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo in imajo stalno
prebivališče v Občini Vitanje ter bodo sredstva investirali na
območju Občine Vitanje;
– društva, krožki in združenja, ki delujejo v Občini Vitanje na področju kmetijstva in so registrirani najmanj eno
leto;
– Kmetijsko svetovalna služba Slovenske Konjice za
spodbujanje aktivnosti in interesa kmetov za različne oblike
izobraževanja in sodelovanja z društvi na področju Vitanja;
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– Veterinarska postaja Slovenske Konjice za delo na
področju Občine Vitanje.
6. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo kot sofinanciranje.
7. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo upravičencem na podlagi:
– javnega razpisa (subvencioniranje realne obrestne
mere namenskih kreditov) v skladu s sprejetim pravilnikom;
– javna objava za sofinanciranje v občilih;
– potrjenega plana akcij kmetijske svetovalne službe;
– sklepov Odbora za kmetijstvo občine Vitanje;
– obravnava posameznih vlog v skladu s tem pravilnikom.
Javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi.
8. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja pristojna služba Občinske uprave občine Vitanje ter Odbor za
kmetijstvo občine Vitanje.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je
prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi
zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI
9. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje, in sicer za:
– plačila storitev,
– sofinanciranje v kmetijstvu,
– manjše investicije v kmetijstvu.
1. Plačila storitev
10. člen
Strokovne in izobraževalne naloge kmetijsko svetovalne službe
Namen: sredstva so namenjena za izvajanje izobraževanja kmetov, kmečkih žena in podeželske mladine,
organiziranje strokovnih seminarjev, predavanj, demonstracij, raziskovalnih nalog ter drugih razvojnih dejavnosti
na področju kmetijstva, ki jih izvaja kmetijska svetovalna
služba.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloge pripravlja in vlaga
kmetijska svetovalna služba na sedež Občine Vitanje. K
vlogi mora biti priložen program za posamezno dejavnost in
račun stroškov za opravljene storitve po posameznih programih.
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov.
Sofinanciranje dejavnosti strokovnega društva
Namen: sofinanciranje programa in izvedenih aktivnosti za izobraževanje, promocijske aktivnosti in publikacije.
Pogoj: potrdilo o registraciji društva in finančno ovrednoten letni program.
Sofinancira se do največ 50% upravičenih stroškov
finančno ovrednotenega programa.
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2. Subvencije
Sofinanciranje za osemenjevanje živine
Namen: namen ukrepa je zvišati kvalitetni nivo s selekcijo pasem.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke predloži pooblaščena veterinarska služba z dokazilom o opravljenih
osemenitvah.
Sofinancira se 1.500 SIT/kom. Višina pomoči ne sme
presegati 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja.
Sofinanciranje mastitis programa
Namen: podpora pridobivanju kvalitetnega mleka.
Pogoji: zahtevke predloži pristojna veterinarska služba
z dokazilom o opravljenem mastitis programu.
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov.
Sofinanciranje paše na Pohorju
Namen: ohranjanje tradicionalne paše na Rogli in preprečevanje zaraščenosti površin.
Pogoji: zahtevke predloži pristojna kmetijska svetovalna služba s seznamom koristnikov organizirane paše in programom upravičenih stroškov.
Sofinancira se do največ 2.000 SIT po glavi pašne
živine. Višina pomoči ne sme presegati 50% upravičenih
stroškov organizacije paše na Pohorju.
Sofinanciranje reje plemenskega žrebca
Namen: ohranjanje in širjenje dobrih genetskih lastnosti konj.
Pogoj: vodenje evidence o stroških reje in številu pripustitev kobil.
Sofinancira se največ 50% upravičenih stroškov reje in
stroškov, ki bi nastali z vodenjem (prevozom) kobil na druge
lokacije.
Sofinanciranje zavarovanja živine
Namen ukrepa: podpora ohranjanju zdrave črede.
Pogoji: zahtevke uveljavljajo pooblaščene zavarovalnice, ki zahtevku priložijo kopije zavarovalnih polic.
Sofinancira se 3.000 SIT/kom letne premije za zavarovanje goveje živine. Višina pomoči ne sme presegati 50%
upravičenih stroškov premij zavarovanja.
Sofinanciranje dežurne veterinarske službe
Namen: zagotavljanje nujne veterinarske pomoči v vsakem trenutku.
Pogoji: zahtevek predloži pristojna veterinarska služba.
Sofinancira se največ 300.000 SIT/leto.
3. Investicije
Urejanje kmetijskih zemljišč (male agromelioracije)
Namen: razširiti kmetijsko proizvodnjo, izboljšati rodovitnost tal, olajšati spravilo krme, urediti kmečko polje, preprečiti zaraščanje kmetijskih zemljišč in s tem vplivati na
urejen videz okolja, krčenje drevesnih zrasti in grmičevja na
zemljišču, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče in
zatravljanje zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilec vloži prošnjo na
sedežu Občine Vitanje. Dokumentacijo predloži Kmetijsko
svetovalni službi Slov. Konjice, ki opravi ogled na terenu in
na podlagi tega izdela mnenje.
Subvencija se izplača na podlagi dostavljenega originalnega računa za opravljena dela in nabavo materiala ter
pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe. Maksimalna priznana višina stroškov tega urejanja je 300.000 SIT,
subvencionira se do 50% vrednosti računa od maksimalne
višine priznanih stroškov.
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Sofinanciranje izgradnje gnojnih jam in gnojišč
Namen te postavke je zagotoviti dovolj prostora za ekološko nesporno shranjevanje živalskih iztrebkov ter vplivati
na urejenost kmetij in varstvo okolja.
Pogoji: prosilec vloži prošnjo na sedežu Občine Vitanje.
Dokumentacijo predloži Kmetijsko svetovalni službi Slov. Konjice, ki opravi ogled na terenu in na podlagi tega izdela
mnenje. Subvencija se izplača na podlagi dostavljenega originalnega računa za opravljena dela in nabavo materiala ter
pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe. Maksimalna
priznana višina stroškov za sofinanciranje je 300.000 SIT.
Sofinancira se do 50% priznanih stroškov.
Prednost pri sofinanciranju imajo investitorji, ki so vključeni v organizirano oddajo mleka in tisti, ki izvajajo sonaravno rejo. Do sredstev iz tega naslova niso upravičeni investitorji, ki koristijo nepovratna sredstva za tovrstno investicijo iz
drugih naslovov.
11. člen
Pomoč za investicije se lahko dodeli le kmetijskemu
gospodarstvu, katerega sposobnost se lahko dokaže z oceno možnosti obstoja gospodarstva in v primeru ustrezne
poklicne sposobnosti kmeta. Najvišja stopnja pomoči je v
tem primeru do 50% upravičenih stroškov na manj razvitih
področjih. V primeru, da investicijo izvaja mlad kmet v roku
5 let od prevzema kmetije se najvišja stopnja pomoči zviša
na 55%. S strani Kmetijske svetovalne službe mora biti podana ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone
del potrebno pričeti že prej.
12. člen
Odbor za kmetijstvo Občine Vitanje po sprejetju proračuna Občine Vitanje za proračunsko leto na podlagi le-tega
sprejme sklep o javnem razpisu. Na podlagi tega sklepa
objavi župan Občine Vitanje razpis v javnih občilih v skladu s
7. členom tega pravilnika, s katerim se določi vrsta sofinanciranja in višina razpoložljivih sredstev za posamezno sofinanciranje za posamezno leto.
13. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva za posamezno vrsto subvencije ali investicije se le-te namenijo v druge namene,
določene v skladu z določbami tega pravilnika, o čemer
odloča odbor za kmetijstvo.
14. člen
Organizacija ali kmet, ki je pridobil sredstva za programe iz tega pravilnika iz drugih virov, ne more uveljavljati te
pravice za programe iz tega pravilnika. Ravno tako ne sme
organizacija ali kmet, ki so mu bila odobrena sredstva za
programe iz tega pravilnika, kandidirati z istimi programi na
druga sredstva iz proračuna Občine Vitanje.
III. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati naslednji dan po objavi.
Št. 062-02-16/2003
Vitanje, dne 13. junija 2003.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.
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Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz
občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Vitanje

Na podlagi 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 49/99, 46/01, 106/02) je Občinski svet občine
Vitanje na 7. redni seji dne 13. 6. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Vitanje.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga na
podlagi sklepa Odbora za razvoj podjetništva in malega gospodarstva, objavi župan Občine Vitanje.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Vitanje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Podrobno razdelitev sredstev malega gospodarstva določi Odbor za razvoj podjetništva in malega gospodarstva po
sprejetju proračuna za tekoče leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
– samostojni podjetniki,
– mala podjetja, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo manj kot 50 zaposlenih,
– imajo letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali
bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR,
– so neodvisna podjetja.
Neodvisno podjetje je gospodarska družba v kateri
posamezna gospodarska družba ali povezana družba, ki ne
ustreza pogojem za majhna podjetja, razpolaga z lastniškimi
deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se
lahko prekorači, če je podjetje v lasti delniških družb ali
institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja aktivne lastniške politike.
Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno
upoštevajo.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter poslovni prostori morajo biti na območju Občine Vitanje.
4. člen
Sklep o razpisu za subvencioniranje realne obrestne
mere, za svetovalne storitve in promocijo izdelkov in storitev
malega gospodarstva sprejme Odbor za razvoj podjetništva
in malega gospodarstva. Na podlagi tega sklepa objavi župan Občine Vitanje razpis v javnih občilih.
4.a člen
Na podlagi razpisa Odbor za razvoj podjetništva in malega gospodarstva obravnava prispele vloge, ki so prispele
v določenem roku in so v skladu s pravilnikom ter razdeli
razpoložljiva sredstva na podlagi pravilnika. Če sredstva niso uporabljena se lahko razpis ponovi.
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5. člen
Finančna sredstva za razvoj malega gospodarstva se
bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.
6. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
finančni ukrep navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, jih mora vrniti z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
II. UKREPI
7. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
1. Subvencioniranje realne obrestne mere za dodeljevanje kreditov
Namen:
– materialne in nematerialne investicije v stalna sredstva;
– za subvencioniranje realne obrestne mere za dodeljevanje kreditov se lahko zaprosi le v primeru, ko gre za
širitev, modernizacijo ali celovito spremembo proizvodnih in
storitvenih programov.
Pogoji:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju,
sklenjeno med Občino Vitanje in posojilojemalcem,
– subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev,
– minimalni znesek posojila je 1,000.000 SIT,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Vitanje vsaj 5 let po njenem zaključku,
– posojila odobrena v tekočem letu.
Višina:
– višina subvencioniranja realne obrestne mere znaša
do 2 odstotni točki,
– doba subvencioniranja za odobreno posojilo je do
3 leta,
– višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih
stroškov investicije.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za
gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa in graditve poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme.
2. Promocija izdelkov in storitev
Namen:
– sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki.
Pogoji:
– na podlagi razpisa za mala podjetja in samostojne
podjetnike, ki se bodo udeležili sejmov v tujini in doma,
– zahtevani pogoji:
Občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in
delovanja stojnice ob predložitvi potrebnih dokazil.
Višina:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice pri
prvi udeležbi na določenem sejmu.
3. Svetovalne storitve
Namen:
– svetovalne storitve za mala podjetja in samostojne
podjetnike v fazi rasti,
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– svetovanje podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacija in tehnološki razvoj.
Pogoji:
– prosilci morajo na sedežu Občine Vitanje vložiti vlogo za sofinanciranje svetovalne storitve;
– k vlogi morajo priložiti dokazilo o izvedeni svetovalni
storitvi (račun izvajalca svetovalne storitve).
Višina pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
– stroški svetovalnih storitev zunanjega svetovalca enkratnega značaja.
4.Pospeševanje zaposlovanja
Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– pospeševanje samozaposlovanja brezposelnih
oseb,
– zaposlovanje mladih.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati delodajalec, da lahko
zaprosi za pomoč pri zaposlovanju je, da odpiranje novih
delovnih mest pomeni neto povečanje delovnih mest v enoti
malega gospodarstva. Novo odprta delovna mesta pa morajo obstajati vsaj 2 leti po prejeti pomoči za ta namen.
Pogoji
Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje:
– mora biti državljan Republike Slovenije,
– prijavljen na RZZ,
– ima stalno prebivališče v Občini Vitanje,
– sedež dejavnosti mora biti v Občini Vitanje.
Višina:
– pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev znaša
100.000 SIT,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna
oseba znaša 100.000 SIT,
– delodajalec za zaposlitev za nedoločen čas osebe,
ki ji je to prva zaposlitev 150.000 SIT.
Višina pomoči ne sme biti višja, kot je nujno potrebno
za dosego namena iz prvega odstavka, četrte točke 7.
člena pravilnika.
5. Pospeševanje poklicnega izobraževanja
Namen:
– cilj poklicnega izobraževanja je vzpodbujanje vajeniškega razmerja.
Pogoji:
– pogoj za pridobitev sredstev je sklenjena učna pogodba za vajenca s stalnim bivališčem v Občini Vitanje.
Višina:
– 50% mesečne nagrade določene z učno pogodbo
za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja,
– 30% mesečne nagrade določene z učno pogodbo
za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja.
Upravičeni stroški:
– izplačila pri mesečni nagradi.
III. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Zgornje višine intenzivnosti pomoči po tem pravilniku
veljajo ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskih
proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov)
je pomoč dodeljena.
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen
delež je že dobil iz drugih virov.
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9. člen
Do subvencij po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah. Subvencijo je možno dodeliti le v primeru,
kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma
je zanj nujno potrebna.
10. člen
Namenskost porabe subvencij pridobljenih pod pogoji tega pravilnika preverja Odbor za razvoj podjetništva
in malega gospodarstva Občine Vitanje. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-17/2003
Vitanje, dne 13. junija 2003.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

VRANSKO
3361.

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega
omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko

Na podlagi 3., 7 in 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 8/00 – popr.) in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS,
št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na
5. redni seji dne 26. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja gospodarske javne službe
upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja
in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
Ta odlok ureja način izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko, še posebej pa:
– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne službe po vrsti in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne
službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in
oskrbe s toplo vodo ter pravice in obveznosti izvajalcev te
gospodarske javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe.
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Ta odlok je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje
za opravljanje gospodarske javne službe iz prvega odstavka
tudi koncesijski akt.
2. člen
(Pojmi)
Posamezni pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
– toplovodno omrežje je omrežje za distribucijo toplotne energije in ga sestavljajo primarno toplovodno omrežje,
sekundarno toplovodno omrežje, priključni toplovodi in toplotne postaje,
– primarno toplovodno omrežje je omrežje, ki poteka
od proizvajalca toplotne energije do posameznih naselij, na
območju katerih se izvaja javna služba,
– sekundarno toplovodno omrežje so odcepi od primarnega toplovodnega omrežja do posameznih stanovanjskih hiš in drugih priključnih mest uporabnikov oziroma območij,
– priključni toplovodi so odcepi od sekundarnega
omrežja do toplotnih postaj,
– toplotna postaja so naprave namenjene za pripravo in ogrevanje sanitarne tople vode ter razdelitev toplote
za različne sisteme internih toplotnih naprav in je sestavljena iz zapornih, regulacijskih, varnostnih in merilnih elementov,
– uporabniške naprave so vse naprave izven toplotne
postaje, ki so v lasti ali posesti uporabnika in s katerimi
upravlja uporabnik ter so namenjene prenosu, razvodu, regulaciji ali zapori dovoda toplotne energije v objektu uporabnika.
3. člen
(Javna služba)
Dejavnost upravljanja in vzdrževanja toplovodnega
omrežja in oskrbe s toplo vodo se skladno s tem odlokom v
Občini Vransko opravlja kot javna služba in obsega:
– upravljanje, obratovanje in razvoj toplovodnega omrežja.
– priključevanje uporabnikov na toplovodno omrežje in
– prenos toplotne energije po toplovodnem omrežju
do uporabnikov.
Naloge iz prve alinee prejšnjega odstavka obsegajo
upravljanje, razvoj in vzdrževanje toplovodnega omrežja, razvoj oskrbe s toplotno energijo, odgovornost za varnost in
zanesljivost funkcioniranja toplovodnega omrežja, izvajanje
potrebnih meritev ter preizkusov delovanja toplovodnega
omrežja ter vodenje katastra toplovodnega omrežja.
Naloga iz druge alinee prvega odstavka tega člena
obsega izgradnjo vseh elementov toplovodnega omrežja, ki
so potrebni za možnost prenosa toplotne energije do uporabniških naprav.
Naloga iz tretje alinee prvega odstavka tega člena
obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in
prodajo toplotne energije uporabnikom skladno s tarifnim
sistemom.
Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki
so z javno službo neločljivo povezane.
4. člen
(Način izvajanja javne službe)
Gospodarska javna služba upravljanja in vzdrževanja
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo (v nadaljevanju: javna služba) se v Občini Vransko (v nadaljevanju: občina) opravlja na podlagi podelitve koncesije osebi zasebnega
prava (v nadaljevanju: koncesionar).
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5. člen
(Obseg opravljanja javne službe)
Javna služba se v občini opravlja na območjih dela
naselja Vransko.
6. člen
(Uporabniki storitev javne službe)
Uporabniki storitev javne službe so pravne in fizične
osebe, ki so lastniki ali investitorji objektov na območjih
občine, določenih v prejšnjem členu in ki sklenejo s koncesionarjem ustrezno pogodbo o priključitvi na toplovodno
omrežje in o oskrbi s toplotno energijo.
Uporaba storitev javne službe v občini ni obvezna,
razen za naslednje objekte:
– objekte, za izgradnjo katerih bo investitor vložil vlogo
za pridobitev ustreznih dovoljenj po uveljavitvi tega odloka,
– objekte v lasti občine,
– objekte, namenjene gostinski in hotelski dejavnosti,
– objekte namenjene pridobitni dejavnosti, kurilne moči več kot 250 kW.
II. KONCESIJA
7. člen
(Predmet koncesije)
Predmet koncesije je javna služba, v obsegu, določenem v 3. in 4. členu tega odloka.
V okviru prvega odstavka tega člena koncesionar izvaja javno službo z že zgrajenimi objekti in napravami toplovodnega omrežja, kot tudi z objekti in napravami, ki jih
bo sam zgradil.
8. člen
(Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar je lahko pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– razpolaga z ustreznimi kapacitetami za proizvodnjo
in dobavo toplotne energije,
– razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje energetske dejavnosti,
– predloži celovit projekt izgradnje toplotnega omrežja za območje izvajanja javne službe, načrt vzdrževanja
navedenega omrežja ter načrt priključevanja že izgrajenih
objektov na toplotno omrežje in
– predloži predlog tarifnega sistema cen javne službe, skladen z zakonom in drugimi predpisi.
9. člen
(Javna pooblastila)
Koncesionar ima naslednja javna pooblastila:
– v upravnem postopku izdaja soglasja za priključitev
na toplotno omrežje, skladno z določbo drugega odstavka
71. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99
in 8/00 – popravek),
– daje soglasja v postopkih za pridobitev dovoljenj za
posege v prostor in okolje, ki zadevajo toplovodno omrežje, skladno z določbo 48. člena energetskega zakona.
V okviru svoje pristojnosti prvega odstavka izdaja koncesionar soglasja h gradbeni dokumentaciji, soglasje h
gradnji in priključitvi in soglasje k uporabnemu dovoljenju
ali k uporabi uporabnikovih toplotnih naprav v primeru gradnje na podlagi lokacijske informacije.
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10. člen
(Obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe)
Javno službo mora koncesionar izvajati neprekinjeno
in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih določenih
z zakonom in odlokom občine.
Koncesionar mora pri svojem delovanju upoštevati določbe energetskega zakona, in sicer:
– da se skladno z določbo 46. člena za zaposlene pri
koncesionarju ne uporabljajo naslednje določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93):
a) določbe V. poglavja (78. do 84. člen) – v nadzornem svetu gospodarske družbe imajo lahko delavci le do 1/3 svojih zastopnikov,
b) določbe pete, šeste, sedme in osme alinee prvega odstavka 89. člena,
c) določbe 93. člena, kakor tudi določbe 91. in 92.
člena, kolikor se nanašajo na statusne spremembe,
d) določbe 98. člena,
e) ostale določbe v delih oziroma obsegu, kolikor
se sklicujejo ali nanašajo na navedene določbe;
– da morajo skladno z določbo 47. člena v času stavke
delavci pri koncesionarju zagotavljati tako obratovalno pripravljenost objektov, omrežij in naprav, kot je predpisano za
nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve,
– da morajo direktorji oziroma člani uprave zaposleni pri
koncesionarju s sklepom določiti delavce, ki opravljajo naloge
za zagotovitev obratovalne pripravljenosti iz prejšnje alinee,
– da delavci iz prejšnje alinee, ki ne opravijo nalog iz
tretje alinee tega člena, storijo hujšo kršitev delovne discipline, za kar se jim lahko izreče ukrep prenehanja delovnega
razmerja.
Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki sodi v
okvir izvajanja javne službe, določa odlok občine.
11. člen
(Vrsta in obseg monopola)
Koncesionar je edini izvajalec javne službe na območju
iz 3. člena tega odloka.
Koncesionar pridobi tudi izključno pravico gradnje in
upravljanja s toplovodnim omrežjem.
12. člen
(Začetek in čas trajanja koncesije)
Začetek in čas trajanja koncesije se določita v koncesijski pogodbi, pri čemer čas trajanja koncesije ne sme biti
krajši od 20 let. Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem
koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
Po preteku časa trajanja koncesije se pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesija lahko podaljša za
obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi. Koncesija se
lahko po preteku časa trajanja na podlagi aneksa h koncesijski pogodbi podaljša tudi do dokončne izbire novega koncesionarja.
Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora
biti sklenjena najmanj 1 leto pred iztekom roka, za katerega
je bila podeljena prejšnja koncesija, v veljavo pa stopi najprej ob izteku tega roka.
III. IZBIRA KONCESIONARJA
13. člen
(Izbira koncesionarja)
Koncesija se lahko podeli brez javnega razpisa pravni
osebi, ki jo je ustanovila ali soustanovila občina z namenom
opravljanja te javne službe.
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V primeru iz prejšnjega odstavka se koncesija podeli
na podlagi vloge navedene pravne osebe.
Izbiro opravi petčlanska komisija, sestavljena iz treh
občinskih svetnikov, strokovnjaka s področja urejanja javnih
služb ali oskrbe s toplotno energijo in upravnega delavca
občinske uprave, ki jo imenuje in za to pooblasti občinski
svet. Glede sestave komisije se uporabljajo tiste določbe
zakona, ki urejajo splošni upravni postopek, ki se nanašajo
na izločitev uradne osebe.
14. člen
(Postopek izbire koncesionarja)
Postopek izbire se prične z vložitvijo vloge za podelitev
koncesije.
Po pregledu in oceni vlog izda komisija upravno odločbo o izbiri koncesionarja.
Odločba o izbiri iz prejšnjega odstavka tega člena se
izda po predhodnem soglasju občinskega sveta. Občinski
svet, mora dati soglasje v enem mesecu od dneva, ko je
bilo od njega to zahtevano. Če občinski svet v tem roku ne
sporoči komisiji niti da daje, niti da odreka soglasje, se
šteje, da je soglasje dal.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba. O pritožbi odloči župan. Če župan odločbo komisije
odpravi in sam odloči o izbiri zainteresirane osebe mora
pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, skladno s
prejšnjim odstavkom tega člena.
15. člen
(Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Na podlagi dokončne odločbe o izbiri sklene župan z
izbrano osebo koncesijsko pogodbo.
Župan lahko sklene koncesijsko pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena, ko pridobi soglasje občinskega
sveta.
Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom
je nična.
IV. RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE TOPLOVODNEGA
OMREŽJA
16. člen
(Objekti in naprave za izvajanje javne službe)
Koncesionar je dolžan izgraditi ustrezno število objektov in naprav toplovodnega omrežja, ki so potrebni za kvalitetno izvajanje javne službe v občini. Število oziroma obseg
obveznosti in način financiranja izgradnje navedenih objektov in naprav se določi v koncesijski pogodbi.
Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih izgradi
koncesionar, so v lasti koncesionarja.
Koncedent in koncesionar se lahko v koncesijski
pogodbi dogovorita, da koncesionar v imenu in za račun
koncedenta neodplačno opravlja storitve vodenja investicij v zvezi z izgradnjo objektov in naprav toplovodnega
omrežja.
Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji toplovodnega
omrežja je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše
dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v
največji možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja toplovodnega omrežja. Pri izbiri tehnologije upošteva koncesionar tudi sorazmernost med tehnično izpopolnjenostjo določenega
elementa ter stroški njegove uporabe.
Dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj
za izgradnjo toplovodnega omrežja, pripravi koncesionar in
jo predloži koncedentu v potrditev.
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V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka je s koncesionarjem dolžan sodelovati koncedent v
okviru zakonskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih
služb.
17. člen
(Vzdrževanje in preskušanje toplovodnega omrežja)
Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti
za vzdrževanje toplovodnega omrežja in z njim povezane
infrastrukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno
izvajanje javne službe.
Koncesionar mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjkljivosti, ki se pojavijo na toplovodnem omrežju. V ta namen mora
koncesionar zagotoviti sam ali na podlagi pogodbe z drugim
subjektom dežurno službo, ki razpolaga z ustreznim številom usposobljenih ljudi in potrebno opremo.
Uporabnik je dolžan koncesionarja nemudoma obvestiti o vseh okvarah ali nepravilnostih na toplovodnem omrežju in na napeljavi ter napravah znotraj objektov, ki bi lahko
vplivali na varnost ali nemoteno izvajanje javne službe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
18. člen
(Pravice in obveznosti uporabnikov)
Uporabniki na območjih občine, na katerih se izvaja
javna služba, imajo pravico do priključitve na toplovodno
omrežje in uporabo storitev javne službe pod enakimi pogoji
brez diskriminacije.
19. člen
(Priključitev na toplovodno omrežje)
Za priključitev na toplovodno omrežje mora uporabnik
pridobiti soglasje za priključitev, skladno z določbo drugega
odstavka 9. člena tega odloka.
Soglasje za priključitev izda v upravnem postopku koncesionar uporabniku, ki izpolnjuje zahteve, določene v splošnih pogojih in če je priključitev ekonomsko sprejemljiva ter
tehnično izvedljiva.
V primeru kršitve pravice uporabnika iz drugega odstavka tega člena, lahko uporabnik vloži pritožbo na župana
občine, ki odloči o njegovi pravici in koncesionarju naloži
ustrezno ravnanje.
20. člen
(Uporaba storitev javne službe)
Z uporabnikom, ki je pridobil ustrezno soglasje za priključitev na toplovodno omrežje je koncesionar dolžan skleniti ustrezno pogodbo o dobavi toplote.
V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka lahko uporabnik zahteva, da pristojni organ
občine z upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži
koncesionarju ustrezno ravnanje.
Podrobnejša vprašanja v zvezi s pogodbo o dobavi
toplote urejajo splošni pogoji.
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VI. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE
22. člen
(Prenos objektov in naprav)
Koncedent prenese skladno z določili koncesijske pogodbe koncesionarju v upravljanje vse že zgrajene objekte
in naprave, ki predstavljajo del toplovodnega omrežja.
Koncedent bo prenesel na koncesionarja tudi vodenje
vseh začetih investicij za izgradnjo objektov in naprav iz
prejšnjega odstavka.
23. člen
(Poslovanje koncesionarja)
Koncesionar mora pri svojem poslovanju:
– za izvajanje javne službe voditi račun, ki je ločen od
ostalih dejavnosti koncesionarja,
– pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske izkaze na način, kot to zakon zahteva za velike družbe, skladno z določili energetskega zakona.
Za obveznosti koncesionarja občina odgovarja le v primeru, da je koncesionar v večinski lasti občine.
24. člen
(Financiranje)
Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja ter sredstev koncedenta, ki jih ta pridobi za namen izvajanja javne službe iz državnega proračuna ali mednarodnih finančnih virov.
25. člen
(Tarifni sistem)
Dobavljena toplota se obračunava na podlagi tarifnega
sistema, ki ga sprejme koncesionar s soglasjem občinskega sveta.
Pri oblikovanju tarifnega sistema iz prejšnjega odstavka
mora koncesionar upoštevati določbe energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00 – popr.) ter drugih predpisov.
Višino tarifnih postavk za opravljanje storitev javne službe v okviru tarifnega sistema določi koncesionar s soglasjem občinskega sveta.
26. člen
(Koncesijska dajatev)
Koncesionar je za opravljanje koncesije koncedentu
dolžan letno plačevati koncesijsko dajatev.
Koncesijska dajatev se določi na podlagi dobička koncesionarja iz dejavnosti gospodarske javne službe.
Koncesionarju lahko iz dejavnosti javne službe pripade
le omejen letni dobiček. Dobiček, ki preseže določeno mejo, mora koncesionar odvesti koncedentu kot koncesijsko
dajatev.
Mejna višina dobička iz prejšnjega odstavka tega člena, ki pripada koncesionarju, se opredeli v koncesijski pogodbi.
VII. PRENEHANJE KONCESIJE

21. člen
(Prekinitev uporabe storitev javne službe)
Koncesionar storitev lahko trajno ali začasno prekine
izvajanje javne službe uporabniku v primerih določenih z
zakonom in splošnimi pogoji.
O prekinitvi izvajanja javne službe koncesionar odloči z
upravno odločbo.
O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča župan.

27. člen
(Prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske
pogodbe)
Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
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– s sporazumnim prenosom koncesije,
– s prevzemom koncesije v režijo,
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumno razvezo ali
– z razdrtjem.
28. člen
(Odvzem koncesije)
Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
rokih, določenih s koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne
službe za več kot 2 dni, oziroma za več kot 5 dni skupaj v
koledarskem letu,
– če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih
na podlagi zakona,
– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali
nepravilnega vzdrževanja toplovodnega omrežja po izključni
krivdi koncesionarja,
– če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno s
prvim odstavkom 23. člena;
– če koncesionar ne spoštuje tarifnega sistema in tarifnih postavk,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev koncesije;
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti oskrbe s
toploto preneha izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba.
V primerih iz druge, tretje, četrte in šeste alinee prejšnjega odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele,
če koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitve.
V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevzame izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi drug
način izvajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske
javne službe.
29. člen
(Odkup koncesije)
Koncesijsko razmerje lahko preneha tudi na podlagi
odkupa koncesije.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da v primeru prenehanja koncesijskega razmerja koncedent prevzame
tudi vse objekte in naprave v lasti koncesionarja, ki so namenjeni izvajanju javne službe.
Podrobnejša vprašanja prevzema navedenih objektov
in naprav iz prejšnjega odstavka se uredijo s koncesijsko
pogodbo.
VIII. KAZENSKA DOLOČBA
30. člen
(Kazenska določba)
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je lastnik objekta iz drugega odstavka
6. člena tega odloka in ki tudi po pozivu koncesionarja ne
sklene ustrezne pogodbe o priključitvi na toplovodno omrežje in o oskrbi s toplotno energijo.
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje tudi fizična
oseba in odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
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IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
31. člen
Uporabniki objektov iz druge in tretje alinee drugega
odstavka 6. člena so dolžni s koncesionarjem skleniti ustrezno pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o
oskrbi s toplotno energijo, najkasneje v šestih mesecih po
sklenitvi koncesijske pogodbe o izvajanju javne službe iz
tega odloka.
Kazenska določba iz 30. člena tega odloka se prične
uporabljati po preteku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
32. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 310/03
Vransko, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3362.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko
cono Brode

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, 43/89 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91,
10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 18/93, 47/93, 71/93,
29/95 ter 44/97) ter 7. in 16. člena statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine
Vransko na 5. redni seji dne 23. 6. 2003 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ODLOKA
o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko
cono Brode
1. člen
Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko
cono Brode, objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/03 se
spremeni tako, da se v 14. členu odloka doda nov, tretji
odstavek z naslednjim besedilom:
»Možna so združevanja posameznih parcel. V tem primeru ne veljajo tista določila 6. člena, ki določajo tlorisne
velikosti objektov in v grafiki prikazane gradbene meje, tako
da je možno objekte tudi združevati in s tem povečevati
tlorisne gabarite. Natančne dimenzije in pozicije objektov se
opredelijo v izrisih iz URN za posamezen objekt.«
2. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 350-05/02-1
Vransko, dne 23. junija 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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3363.

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz
toplovodnega omrežja v Občini Vransko

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 8/00 - popr.), 70.
člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99), 16.
člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in
38/02) je Občinski svet občine Vransko na 5. redni seji dne
26. 6. 2003 sprejel sklep, s katerimi določa

SPLOŠNE POGOJE
za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega
omrežja v Občini Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji) urejajo odnose med dobaviteljem, investitorjem in odjemalcem
ter določajo pravice, obveznosti in odgovornosti dobavitelja
in odjemalca toplote za:
1. dobaviteljeve toplotne naprave,
2. odjemalčeve toplotne naprave,
3. priključitev na toplovodno omrežje,
4. sklepanje pogodb o dobavi toplote,
5. evidenco odjemalcev,
6. dobavo in kakovost toplote,
7. merilno mesto, merilne naprave in ugotavljanje dobavljenih količin toplote,
8. reklamacije dobave toplote,
9. neupravičen odjem toplote,
10. ustavitev dobave toplote,
11. dobaviteljeve obveznosti,
12. odjemalčeve obveznosti
ter prehodne in končne določbe.
2. člen
Dobavitelj toplote je podjetje, ki bo od Občine Vransko
pridobilo koncesijo za upravljanje daljinskega ogrevanja (v
nadaljnjem besedilu: dobavitelj).
Odjemalec toplote je po teh pogojih vsaka fizična ali
pravna oseba, ki je lastnica objekta ali dela objekta priključenega na toplovodno omrežje dobavitelja in ji dobavitelj
dobavlja toploto (v nadaljnjem besedilu: odjemalec).
Investitor je vsaka fizična ali pravna oseba, ki investira
v gradnjo objekta ali del objekta, ki se bo priključil na
toplovodno omrežje dobavitelja (v nadaljnjem besedilu: investitor).
3. člen
Pojmi imajo v teh pogojih tale pomen:
– proizvodni viri so naprave, ki spreminjajo primarno
energijo goriv v toplotno energijo;
– črpališča so naprave, ki omogočajo pretok ogrevne
vode po toplovodnem omrežju;
– primarno in sekundarno toplovodno omrežje poteka
po območju oskrbe do odcepov za posameznega odjemalca;
– priključni toplovodi potekajo od odcepov do toplotnih postaj;
– ogrevna voda v omrežju daljinskega ogrevanja je sredstvo, s katerim se prenaša toplota;
– toplotna postaja se deli na primarni in sekundarni
del, ki sta med seboj povezana indirektno preko toplotnih
prenosnikov;
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– v primarnem delu toplotne postaje se pretaka topla
voda dobavitelja, v sekundarnem delu toplotne postaje pa
topla voda odjemalca;
– toplotna postaja je sestavljena iz priključne in hišne
postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v
interne toplotne naprave;
– priključna postaja je sestavljena iz zapornih, regulacijskih, varnostnih in merilnih elementov;
– hišna postaja je sestavljena iz toplotnih prenosnikov,
razdelilnih sistemov, regulacijskih in varovalnih naprav ter
naprav za pripravo sanitarne tople vode in služi za razdelitev
toplote za različne sisteme internih toplotnih naprav;
– interne toplotne naprave, ki so priključene na hišno
postajo, se uporabljajo za različne vrste ogrevanja; radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplo-zračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo sanitarne tople vode, idr.;
– odjemno mesto je mesto v priključni postaji, kjer
odjemalec prevzema dobavljeno toploto;
– merilno mesto v priključni postaji je mesto, kjer je
nameščen toplotni števec;
– obračunsko mesto je objekt ali etažna enota odjemalca, ki ima svojo šifro in za katero dobavitelj izstavlja
račun;
– merilna naprava je toplotni števec, ki meri dobavljeno toploto neposredno in je temelj za obračunavanje dobavljene toplote odjemalcem;
– sanitarna topla voda je hladna voda iz vodovodnega
omrežja, ki se ogreva s pomočjo toplotnih prenosnikov in jo
odjemalec uporablja za gospodinjske ali druge potrebe;
– priključna moč je nazivna moč internih toplotnih naprav, določena s projektom za izvedbo oziroma projektom
izvedenih del in po tehničnih pogojih za priključitev na toplovodno omrežje dobavitelja;
– sprememba odjemalčevih toplotnih naprav je katerakoli sprememba na teh napravah, ki povzroči obratovalne
spremembe delovanja toplotnih naprav;
– obratovalne spremembe vplivajo na: spremembo tlaka, povratno temperaturo, pretok in odjem toplote;
– dovoljenje ali soglasje je pisni dokument, ki ga izda
dobavitelj;
– primerljivo obračunsko obdobje je obdobje, v katerem so bili pogoji odjema toplote podobni pogojem v obdobju, za katerega z meritvami ni bilo možno ugotoviti dejanske porabe.
II. NAPRAVE DOBAVITELJA
4. člen
Dobaviteljeve toplotne naprave so:
– proizvodni viri,
– črpališča,
– primarno in sekundarno toplovodno omrežje,
– priključni toplovod,
– toplotna postaja, ki je sestavljena iz priključne postaje, toplotnega prenosnika, lovilnika nesnage na sekundarni
strani, dveh zapornih elementov in tipala v dovodu sekundarja.
III. NAPRAVE ODJEMALCA
5. člen
Odjemalčeve toplotne naprave so praviloma:
– interne toplotne naprave,
– hišna postaja.
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IV. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA TOPLOVODNI SISTEM
IN SPREMEMBE TOPLOTNIH NAPRAV
6. člen
Investitor ali odjemalec, ki želi priključiti odjemalčeve
toplotne naprave na dobaviteljevo toplovodno omrežje ali
spremeniti že priključene toplotne naprave, mora pridobiti
od dobavitelja soglasje h gradnji in priključitvi.
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le po določilih teh splošnih pogojev za dobavo toplote iz
toplovodnega omrežja in tehničnih pogojev za priključitev na
toplovodno omrežje dobavitelja.
Odjemalčeve toplotne naprave se smejo priključiti na
dobaviteljevo toplovodno omrežje le v dobaviteljevi in investitorjevi ali odjemalčevi navzočnosti. Enako velja za vse
zagone po spremembah na odjemalčevih toplotnih napravah, ki lahko povzročijo obratovalne spremembe ali spremembo priključne moči.

7. člen
Na podlagi pisne vloge investitorja ali odjemalca in
priloženih dokumentov, navedenih v nadaljevanju, dobavitelj
izda naslednja dovoljenja ali soglasja:
a) soglasje k gradbeni dokumentaciji
Zahtevani priloženi dokumenti:
– situacija objekta z vrisanim predvidenim priključnim
toplovodom in lokacijo toplotne postaje,
– ocena priključne moči objekta;
b) soglasje h gradnji in priključitvi
Zahtevani priloženi dokumenti:
– lokacijska informacija
– projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
ali projekti za izvedbo (PZI) internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje, klimatizacijo, vodovodne instalacije – pripravo sanitarne tople vode in podobno), toplotne postaje (projekte strojnih in elektro instalacij)
in priključnega toplovoda,
– spremembe navedenih projektov,
– dokazilo o lastništvu objekta ali dela objekta;
c) soglasje k uporabnemu dovoljenju ali k uporabi odjemalčevih toplotnih naprav (v primeru gradnje na osnovi dovolitve priglašenih del).
Zahtevani priloženi dokumenti:
– zapisnik o vreguliranju toplotne postaje na primarni
strani in prevzemu toplotnega števca, ki je podpisan s strani
investitorja ali odjemalca in dobavitelja,
– izjavo izvajalca o vreguliranju internih toplotnih naprav,
– projekti izvedenih del (PID) ali izjave, da ni bilo odstopanj od predloženih projektov za izvedbo (PZI),
– geodetski posnetek priključnega toplovoda, s potrdilom o prijavi in vrisu v kataster pristojne Geodetske uprave.
Poleg naštetih dokumentov, lahko dobavitelj zahteva
še druge dokumente.

11. člen
Dobavitelj nadzoruje gradnjo priključnega toplovoda in
toplotne postaje. Nadzira izpolnjevanje predpisov in standardov ter drugih zahtev ali pogojev, opredeljenih v tehničnih pogojih za priključitev na toplovodno omrežje dobavitelja.

8. člen
Dobavitelj mora dati investitorju ali odjemalcu pisno
soglasje, če je vloga za izdajo soglasja usklajena s splošnimi in tehničnimi pogoji za priključitev na dobaviteljevo toplovodno omrežje in, če to dopuščajo zmogljivosti dobaviteljevih naprav ter ekonomičnost dobave toplote. Soglasje določa
pogoje za priključitev ali spremembo investitorjevih toplotnih
naprav.
Če dobavitelj izdajo soglasja zavrne, mora navesti vzroke zavrnitve.

14. člen
Pogodbo o dobavi toplote med dobaviteljem in odjemalcem se sklene v pisni obliki.
Pogodba o dobavi toplote vsebuje:
– podatke o odjemalcu,
– naslov odjemnega mesta,
– priključno moč,
– uvrstitev v tarifno skupino za odjem toplote,
– delitev stroškov dobave toplote, če je odjemno mesto skupno,
– morebitne posebnosti pogodbenega razmerja, ki niso skladna z določili teh splošnih pogojev, tehničnih pogojev in tarifnega pravilnika.

9. člen
Vrsto, število in lego priključnih toplovodov določi dobavitelj glede na tehnične pogoje za priključitev na dobaviteljevo toplovodno omrežje in ekonomičnost dobave toplote.
Pri tem upošteva upravičene investitorjeve ali odjemalčeve
interese.
10. člen
Investitorjeve ali odjemalčeve toplotne naprave lahko
gradi samo strokovno usposobljen izvajalec. Toplotne naprave se lahko postavijo, razširijo, spremenijo in vzdržujejo

12. člen
Dobavitelj praviloma začne dobavljati toploto potem, ko
so izpolnjeni vsi pogoji iz izdanih soglasij in pogodb.
Dobavitelj in investitor ali odjemalec potrdita začetek
obratovanja ali spremembo odjemalčevih toplotnih naprav z
zapisnikom. Temu mora biti priložena izjava, da so odjemalčeve toplotne naprave izvedene v skladu s projektno dokumentacijo in/ali pogoji iz soglasja.
Kadar zaradi pogojev, ki niso vezani na dobaviteljeve in
odjemalčeve toplotne naprave, uporabnega dovoljenja ni
mogoče pridobiti in predložiti, se na podlagi investitorjevega
ali odjemalčevega naročila in zapisnika o pričetku poskusnega obratovanja, lahko začne poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav. To ni mogoče, če bi zaradi takega obratovanja nastale poškodbe.
13. člen
Dobavitelj s priključitvijo investitorjevih naprav na svoje
toplovodno omrežje ne prevzame poroštva za pravilno delovanje investitorjevih naprav, in ne odpravlja napak, če naprave ne bi pravilno delovale, čeprav je pregledal projekte in
nadziral gradnjo priključnega vročevoda in toplotne postaje.
Izjema so tisti objekti, s katerimi ima dobavitelj sklenjeno
pogodbo o vzdrževanju toplotne postaje in odvisnih internih
naprav.
V. POGODBA O DOBAVI TOPLOTE

15. člen
Pogodba o dobavi toplote je sklenjena za nedoločen
čas, razen če se dobavitelj in odjemalec ne dogovorita drugače.
Odjemalec lahko odpove pogodbo o dobavi toplote
samo pisno z 90-dnevnim odpovednim rokom. Dobavitelj
upošteva odpoved s prvim naslednjim obračunskim obdobjem po preteku odpovednega roka.
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Če na enem odjemnem mestu odjema toploto več odjemalcev, velja odpoved le, če jo podajo vsi odjemalci pisno.
Odpoved posameznega odjemalca na skupnem odjemnem
mest je možna, če odjemalec, ki želi odpovedati dobavo
toplote, pridobi pisno soglasje vseh ostalih odjemalcev na
skupnem odjemnem mestu.
Če odjemalec odpove dobavo toplote za manj kot eno
leto, je odjemalec dolžan plačati za vse mesece te prekinitve, vse fiksne stroške dobave, ki bi jih plačeval, če bi
toploto prejemal neprekinjeno. Fiksni stroški dobave, morajo biti plačani pred ponovno priključitvijo odjemalca na
odjemno mesto.
16. člen
Praviloma je potrebno porabo toplote posameznih odjemalcev na skupnem odjemnem mestu meriti vsakemu odjemalcu posebej. Če tehnične možnosti v obstoječih večstanovanjskih objektih ne dopuščajo merjenja dobavljene
toplote posameznemu odjemalcu, morajo odjemalci skupnega odjemnega mesta, dobavitelju pred sklenitvijo pogodbe o dobavi toplote, predložiti sporazumno izdelan delilnik
(podpisan s strani vseh na delilniku navedenih odjemalcev)
stroškov, ki je sestavni del pogodbe o dobavi toplote.
V delilniku stroškov se določi delež stroškov dobave
toplote posameznega odjemalca, vsota vseh deležev pa mora znašati 100 odstotkov.
Delilnik stroškov se lahko spremeni le s pisnim soglasjem vseh odjemalcev in se upošteva s prvim naslednjim
obračunskim obdobjem.
Če odjemalci dobavitelju ne predložijo delilnika stroškov iz prvega odstavka, obračuna dobavitelj posameznim
odjemalcem stroške dobave toplote po podatkih delilnika,
ki ga ima na voljo, če teh podatkov nima, pa po enakih
deležih.
17. člen
Odjemalec mora dobavitelja pravočasno pisno obvestiti o statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na razmerje med dobaviteljem in odjemalcem. Dobavitelja mora
pisno obvestiti o morebitni spremembi naslova za dostavo
računov in drugih podatkih, ki vplivajo na razmerje med
dobaviteljem in odjemalcem, ter skrbeti, da tudi njegov naslednik vstopi v obstoječo pogodbo o dobavi toplote. Obvestilo velja od prvega naslednjega obračunskega obdobja.
Obvestilo obsega:
– ime, priimek in naslov (stari in novi) dosedanjega
odjemalca,
– ime, priimek in naslov novega odjemalca,
– priloženo listino o prenosu lastninske pravice,
– rojstne podatke,
– podatke o zaposlitvi,
– število oseb (samo v primeru, da se deli poraba tople
sanitarne vode po številu oseb),
– davčna številka,
– podpisano izjavo novega odjemalca na dobaviteljevem obrazcu, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje
ali nova pogodba.
Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti
iz pogodbe o dobavi toplote zavezan dotedanji odjemalec.
18. člen
Za potrebe poslovanja z odjemalci dobavitelj vodi in
vzdržuje evidenco odjemalcev.
Evidenca odjemalcev za fizične osebe vsebuje naslednje podatke:
– ime, priimek in naslov (ulica, kraj, hišna številka),
– rojstne podatke,
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– podatke o zaposlitvi.
Evidenca odjemalcev za pravne osebe in samostojne
podjetnike posameznike vsebuje naslednje podatke:
– firmo,
– naslov sedeža firme,
– številko transakcijskega računa in banko, pri kateri je
odprt,
– davčno številko.
19. člen
Vsi po teh splošnih pogojih pridobljeni podatki, se morajo uporabljali skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov, izključno za potrebe poslovanja dobavitelja.
20. člen
Če pogodba o dobavi toplote ni sklenjena v pisni obliki, se šteje, da je pogodbeno razmerje med dobaviteljem in
odjemalcem nastalo z dnem dobave toplote. V tem primeru
sta odjemalec in dejanski uporabnik toplote nerazdelno odgovorna za nastale obveznosti dobave toplote v skladu z
določili pogojev.
Dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, če odjemalec
noče skleniti pisne pogodbe o dobavi toplote.
VI. DOBAVA IN KAKOVOST TOPLOTE
21. člen
Dobavitelj dobavlja odjemalcu toploto neprekinjeno in
mu zagotavlja na odjemnem mestu potrebno količino toplote za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno
močjo, ki je dogovorjena s pogodbo o dobavi toplote.
22. člen
Tehnični podatki dobaviteljevega toplovodnega sistema:
– nazivni tlak 16.105 Pa (16 bar),
– nazivna temperatura 95 °C,
– najmanjša tlačna razlika 75.103 Pa (0,75 bar),
– temperatura dovoda ogrevane vode na pragu proizvodnega vira se spreminja v odvisnosti od zunanje temperature,
– najnižja temperatura dovoda ogrevne vode je 65 °C
in velja tudi izven ogrevalne sezone.
23. člen
Če se v skladu z dolgoročnim razvojem oskrbe kraja
Preddvor s toploto, pogoji za dobavo toliko spremenijo, da
so potrebne spremembe, predelave ali zamenjave na dobaviteljevih in odjemalčevih toplotnih napravah potem poravna
vse stroške, ki nastanejo na dobaviteljevih toplotnih napravah dobavitelj, odjemalec pa vse stroške na odjemalčevih
toplotnih napravah.
Če odjemalec ne prevzame stroškov popravila odjemalčevih toplotnih naprav ali če popravilo ni opravljeno pravočasno in ni časovno usklajeno z deli na dobaviteljevih
toplotnih napravah, mu dobavitelj ni dolžan dobavljati toplote, dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za varno in pravilno
obratovanje.
VII. ODJEMNO MESTO, MERILNE NAPRAVE, MERJENJE
24. člen
Prvo namestitev toplotnega števca na merilno mesto
v priključni postaji opravi dobavitelj na odjemalčeve stroške.
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Za odčitavanje, vzdrževanje, popravilo, zamenjavo, redne preglede in overovitve toplotnega števca skrbi dobavitelj. Tip, velikost in način namestitve toplotnega števca določi projektant z dobaviteljevim soglasjem.
Toplotni števec mora imeti odobritev tipa in overitev v
skladu s predpisi.

ve, se šteje, da je merilna naprava pokvarjena, dobavljena
toplota pa se za obdobje okvare merilne naprave obračuna
po 28. členu teh splošnih pogojev.

25. člen
Če je pri odjemalcu zaradi spremembe priključne moči
potrebno zamenjati merilno napravo, poravna stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec.

32. člen
Kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu lahko reklamira odjemalec oziroma pooblaščenec odjemalcev
v večstanovanjskih objektih. Poleg kakovosti dobavljene toplote lahko odjemalec reklamira tudi obračun toplote in druge storitve.
Reklamacije so lahko telefonske, ustne ali pismene.
Telefonske in ustne reklamacije mora odjemalec takoj pisno
potrditi.
Reklamacije obračuna porabljene toplote, prispevka
za priključno moč, števnino in storitve, so lahko samo pismene in jih je odjemalec dolžan predložiti v roku 8 dni od
datuma prejema obračuna.

26. člen
Dobavljene količine toplote se merijo neposredno, posredno ali določajo, če je toplotni števec v okvari, z izračunom za primerljivo obračunsko obdobje.
27. člen
Količina toplote, merjena s toplotnim števcem, se ugotovi neposredno na podlagi odčitka toplotnega števca, nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji, ne glede
na nameščene merilne naprave, ki se uporabljajo za interno
razdelitev porabljene toplote.
28. člen
Če se dobavljene količine toplote ne da ugotoviti z
odčitanjem merilne naprave, jo dobavitelj določi na naslednji način: seštevek vrednosti porabe zadnjih treh mesecev
tekočega leta (ko je bilo odčitavanje še možno), primerja s
seštevkom porabe istih mesecev preteklega leta. Rezultat
primerjave je faktor odjema. Porabo v mesecu, ko odčitanje
merilne naprave ni bilo možno, se izračuna tako, da se isti
mesec preteklega leta pomnoži z izračunanim faktorjem
odjema. Tako ugotovljena količina porabljene toplote, se
dodatno poveča za 10%. Računsko se količina porabljene
toplote lahko ugotovi največ za dva obračunska meseca.
29. člen
Podatke z merilnih naprav odčita dobavitelj, razen če
se odjemalec in dobavitelj ne dogovorita drugače.
30. člen
Odjemalec mora dobavitelju omogočiti dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja in nadziranja naprav, predpisanih z zakoni in podzakonskimi akti ter s temi splošnimi
pogoji.
Če dobavitelj zaradi odjemalčevih razlogov, ni mogel
odčitati merilnih naprav, mora odjemalec na podlagi dobaviteljevega obvestila sporočiti pravilen odčitek v dogovorjenem času in tako, kakor to določi dobavitelj. Če odjemalec
ne sporoči odčitka merilnih naprav, mu dobavitelj obračuna
dobavljene količine toplote glede na dobavo toplote v primerljivem obračunskem obdobju, skladno z določili 28. člena teh splošnih pogojev.
31. člen
Redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav
(toplotnega števca na merilnem mestu v priključni postaji) v
skladu s predpisi in proti plačilu mesečnega zneska za vzdrževanje merilnih naprav (števnine) opravlja dobavitelj.
Dobavitelj in odjemalec imata poleg rednih pregledov
po prvem odstavku tega člena pravico preverjati točnost
merilnih naprav. Če se pri kontrolnem pregledu ugotovi večja odstopanja merilnih naprav, kot določajo predpisi, poravna stroške preskusa dobavitelj, sicer pa tisti, ki je pregled zahteval.
Če pokaže preskus merilnih naprav večje odstopanje,
kakor dopuščajo veljavni predpisi, ki urejajo merilne napra-

VIII. REKLAMACIJA

33. člen
Upravičene reklamacije upošteva dobavitelj sorazmerno
s časom njihovega trajanja. Ne upoštevajo se odbitki na račun nedobavljene toplote za čas, ki je krajši od enega dneva.
IX. NEUPRAVIČEN ODJEM
34. člen
Če odjemalec odjema toploto brez dobaviteljevega soglasja ali če vpliva na merilne naprave v dobaviteljevo škodo, je dobavitelj upravičen zaračunati že porabljeno toploto
skladno z 28. členom pogojev in z upoštevanjem najvišjega
faktorja odjema toplote v zadnjih treh letih. Tako ugotovljena
količina porabljene toplote, se dodatno poveča za 10%.
35. člen
Če trajanja neupravičenega odjema ni mogoče zanesljivo ugotoviti, se neupravičen odjem toplote zaračuna za 12
mesecev. Pri tem se upošteva faktor odjema za obdobje 12
mesecev. Način izračuna faktorja odjema za 12 mesecev je
enak izračunu faktorja odjema za 3 mesece. Tako ugotovljena količina porabljene toplote, se dodatno poveča za 10%.
36. člen
Odjemalec mora dobavitelju plačati tudi vse stroške in
škodo, ki jo je povzročil z neupravičenim odjemom toplote.
37. člen
Če odjemalec pridobi soglasje za pridobitev lokacijskega dovoljenja in/ali soglasje za pridobitev gradbenega
dovoljenja ali enotnega gradbenega dovoljenja in priključi
svoje naprave brez dobaviteljeve vednosti na sistem, ki že
obratuje, lahko dobavitelj sam sestavi zapisnik o začetku
obratovanja odjemalčevih toplotnih naprav z datumom, ko je
bil tak poseg tehnično mogoč ali ugotovljen.
Dobavitelj v takem primeru odjemalcu obračuna priključno moč iz soglasja, ostale odjemalce na istem odjemnem mestu pa obvesti o dodatni priključitvi, zaradi ureditve
pogodbenega razmerja.
X. PREKINITEV DOBAVE
38. člen
Dobavitelj prekine dobavo toplote po poprejšnjem obvestilu (dopis, dnevno časopisje, radio):
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– zaradi vzdrževanja oziroma odstranitve obratovalnih motenj dobaviteljevih toplotnih naprav,
– zaradi razširitve omrežja,
– če odjemalec poškoduje svoje ali dobaviteljeve toplotne naprave tako, da je ogroženo delovanje dobaviteljevega sistema in če moti dobavo toplote drugim odjemalcem,
– če odjemalec ne vzdržuje odjemalčeve toplotne
naprave tako, da zagotavlja nemoteno obratovanje oziroma dobavo toplote,
– če odjemalec ne omogoči dobavitelju varnega dostopa in dela v prostoru, kjer so odjemalčeve toplotne
naprave,
– če odjemalec ne obvesti dobavitelja pisno o lastninskih, statusnih in drugih spremembah, ki vplivajo na
razmerje med odjemalcem in dobaviteljem,
– če odjemalec preprodaja dobavljeno toploto brez
dobaviteljevega soglasja,
– če odjemalec ne plača dobavljene toplote na
odjemnem mestu v priključni postaji in ne poravna drugih
obveznosti do dobavitelja več kot tri mesece zapored ali
pet mesecev v enem letu,
– če odjemalec v roku, ki ga postavi dobavitelj, ne
sklene pisne pogodbe o dobavi toplote,
– če poteče rok za poskusno obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav, odjemalec pa do izteka roka ni
pridobil uporabnega dovoljenja,
– če odjemalec odvzame toploto brez dobaviteljevega soglasja.
39. člen
Dobavitelj ustavi dobavo toplote takoj, brez predhodnega obvestila:
– če odjemalec odstrani žig z merilnih ali regulacijskih naprav v priključni postaji,
– če odjemalec spreminja kemijske ali fizikalne lastnosti ogrevne vode,
– če odjemalec odvzema ogrevno vodo iz dobaviteljevega omrežja,
– če odjemalčeve toplotne naprave ogrožajo okolico,
– če ob pomanjkanju toplote zaradi okvare vira ali
transportne poti, ne upošteva navodil o omejevanju odvzema toplote.
40. člen
Ponovna dobava toplote po ustavitvi se začne potem, ko se odpravijo razlogi za ustavitev in ko se dobavitelju poravnajo nastali stroški in škoda.
XI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
41. člen
Dobavitelj:
– dobavlja odjemalcu toploto za obratovanje odjemalčevih toplotnih naprav s priključno močjo, dogovorjeno s pogodbo o dobavi toplote,
– opravlja redne preglede, overitve in zamenjave merilnih naprav,
– skrbi za redno vzdrževanje priključnega voda in
toplotne postaje
– obvešča odjemalca o predvidenih ustavitvah dobave toplote s pisnim obvestilom ali po javnih občilih,
– ob primeru večje okvare v odjemalčevi toplotni postaji, odklopi toplotno postajo.
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42. člen
Dobavitelj ima pravico preverjati in nastaviti regulacijske naprave v toplotni postaji, da se izpolnijo obratovalni
pogoji, ki izhajajo iz projektne dokumentacije odjemalčevih
toplotnih naprav in pogodbe o dobavi toplote ter tehničnih
pogojev za priključitev na toplovodno omrežje dobavitelja,
ne glede na spremembo kakovosti ogrevanja pri odjemalcu.
XII. OBVEZNOSTI ODJEMALCA
43. člen
Odjemalec:
– ne sme spreminjati nastavitve pretoka in temperature
na odjemalčevih napravah v priključni postaji,
– ne sme spreminjati brez dobaviteljevega pisnega soglasja odjemalčevih toplotnih naprav, ki bi lahko povzročile
obratovalne spremembe na dobaviteljevih toplotnih napravah,
– poskrbi, da je toplotna postaja v zaklenjenem prostoru in vsak čas dostopna dobaviteljevim delavcem,
– skrbi, da je v prostoru priključne postaje obratovalna
dokumentacija s shemami naprav in napeljav,
– vzdržuje prostore in pomožne naprave ter dostope
do prostorov, kjer so odjemalčeve toplotne naprave tako, da
bodo dobavitelju zagotovljene delovne razmere, ki veljajo za
delovne prostore,
– sproti obvešča dobavitelja o motnjah pri dobavi toplote, ugotovljenih na odjemnem mestu,
– odgovarja za škodo in posledice, ki so nastale zaradi
obratovalne onesposobljenosti odjemalčevih toplotnih naprav,
– z obratovanjem odjemalčevih toplotnih naprav ne moti
drugih odjemalcev ali dobavitelja,
– ne preprodaja dobavljene toplote brez dobaviteljevega soglasja,
– dovoli in omogoči priključitev toplotnih naprav tretje
osebe na priključni cevovod, če ta prenese dodatne obremenitve, o čemer presodi dobavitelj, ki izda ustrezno soglasje,
– v toplotni postaji omogoči dobavitelju priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje brez odškodninskih
zahtev za namestitev naprav,
– obvesti dobavitelja o okvari merilne naprave,
– odgovarja za škodo dobavitelja, ki je nastala zaradi
odjemalčevih posegov na toplotnih napravah,
– redno plačuje svoje obveznosti.
XIII. VZDRŽEVANJE ODJEMALČEVIH TOPLOTNIH
NAPRAV
44. člen
Nujno redno vzdrževanje priključnega voda in toplotne
postaje opravlja izključno dobavitelj.
Nujno redno vzdrževanje priključnega voda in toplotne
postaje obsega:
– občasno kontrolo stanja in delovanja naprav v toplotni postaji,
– zamenjavo električnih varovalk,
– čiščenje lovilnika nesnage na primarni strani,
– nastavljanje regulacijskih naprav,
– odpravo okvare in zamenjavo pokvarjenih elementov
priključne postaje
– registracijo napak v delovanju odjemalčevih toplotnih
naprav z ukrepi za njihovo odpravo,
– polnitev, nastavitev in vzdrževanje sistema za mehčanje sanitarne vode.
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45. člen
Ti splošni pogoji se uporabljajo za vsa pogodbena razmerja.

2. člen
Toplota iz TO Vransko se lahko uporablja za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode (v nadaljnjem besedilu:
STV) in klimatizacijo. Za uporabo toplote za druge namene ali drug režim obratovanja se odjemalec in dobavitelj
posebej dogovorita z ustrezno pogodbo.

46. člen
V času, ko investitor (praviloma v letih 2003 in 2004)
gradi toplovodno omrežje na posameznem območju Občine
Vransko, ne velja IV. poglavje teh splošnih pogojev, razen 9.
člena in prvi odstavek 24. člena.

3. člen
Tehnični pogoji so sestavni del Splošnih pogojev za
dobavo toplote iz toplovodnega omrežja Vransko.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Sestavni del teh splošnih pogojev za dobavo toplote iz
toplovodnega omrežja dobavitelja so tudi tehnični pogoji za
priključitev na vročevodno omrežje dobavitelja in tarifni pravilnik.

4. člen
Investitorji, projektanti in izvajalci del morajo poleg
teh TP upoštevati še vse veljavne tehnične predpise, standarde in normative stroke.

II. ZNAČILNOSTI TOPLOTNIH NAPRAV
48. člen
Ti splošni pogoji začno veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 310/03
Vransko, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3364.

Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno
omrežje v Občini Vransko

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 8/00 - popr.), statuta
Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je
Občinski svet občine Vransko na 5. redni seji dne 26. 6.
2003 sprejel

TEHNIČNE POGOJE
za priključitev na toplovodno omrežje v Občini
Vransko

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Vransko (v nadaljnjem besedilu: tehnični pogoji) služijo kot smernice za projektiranje in izgradnjo
pravilno dimenzioniranih, dobro in gospodarno delujočih
naprav, vezanih na toplovodno omrežje (TO) v kraju Vransko kot delu Občine Vransko (v nadaljnjem besedilu: Vransko).
Namen tehničnih pogojev je, da se uskladijo in poenotijo projektiranje, izvedba, priključevanje, obratovanje in vzdrževanje priključnih cevovodov, toplotnih postaj in internih
toplotnih naprav (sestavni del internih toplotnih naprav je
tudi hišna toplotna postaja).
Dobavitelj bo dobavljal toploto le tistim odjemalcem, ki
bodo priključitev na toplovodno omrežje dobavitelja izvedli v
skladu s temi tehničnimi pogoji.

5. člen
Toplovodno omrežje dobavitelja za prenos toplote je
sestavljeno iz dveh cevi, dovodne in povratne.
Po vstopu v prostor toplotne postaje je dovodna cev
označena z rdečo barvo (RAL 3000), povratna cev pa z
modro barvo (RAL 5019). Nosilec toplote v toplovodnem
omrežju je kemično pripravljena, demineralizirana in odplinjena topla voda. Voda iz toplotnega omrežja ni pitna.
Odvzemanje tople vode iz omrežja za napajanje internih
instalacij ni dovoljeno brez dovoljenja dobavitelja. Topla
voda iz omrežja ima take karakteristike, da ne povzroča
škode na odjemalčevih toplotnih napravah in napeljavah.
6. člen
Toplovodno omrežje dobavitelja obratuje kot zaprt
sistem s statičnim tlakom. 950.000 Pa.
Transport tople vode po toplovodnem omrežju zagotavljajo obtočne črpalke.
Maksimalni tlak v vročevodnem omrežju na izstopu
iz proizvodnega vira je 1,200.000 Pa.
Nazivni tlak vročevodnega omrežja PN = 1,600.000
Pa. Velikost diferenčnega tlaka na posameznih mestih
omrežja je različna in je odvisna od dimenzije cevovoda,
obremenitve in oddaljenosti od črpališča. Dobavitelj zagotavlja odjemalcu najmanjšo tlačno diferenco 75.000
Pa. Na najmanjšo tlačno diferenco je potrebno dimenzionirati elemente primarnega dela toplotne postaje. Če se
odjemalec s toploto oskrbuje iz povratnega voda ali potrebuje večjo tlačno diferenco, si mora vgraditi lastne
črpalke. Vgradnja dodatnih črpalk je možna samo na
osnovi soglasja dobavitelja. Statični tlak je pogojen s konstantnim vzdrževanjem omrežnega tlaka in je večji od
tlaka nasičenja pri dani temperaturi omrežne vode. Z
upoštevano potrebno rezervo je preprečeno izparevanje
ali izpraznjevanje delov omrežja pri izpadu glavnih obtočnih črpalk.
7. člen
Temperatura toplovodnega omrežja se spreminja v
odvisnosti od zunanje temperature že na proizvodnem
viru (Temperaturni diagram – priloge). Najnižja temperatura vročevodnega omrežja, ki jo zagotavlja dobavitelj znaša v dovodu 65 °C (338 K) in velja tudi za obdobje izven
ogrevalne sezone. Najvišja temperatura vročevodnega
omrežja, ki jo zagotavlja dobavitelj znaša v dovodu 90 °C,
(368 K) pri zunanji temperaturi -18 °C. Računska temperatura za izračun trdnosti toplovodnih cevovodov je 110 °C
(383 K). Režim obratovanja internih toplotnih naprav mo-
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ra biti takšen, da temperatura vode v povratku, pri minimalni zunanji projektni temperaturi, ne bo višja kot 60 °C.
8. člen
Toplotna postaja povezuje toplovodno omrežje dobavitelja z internimi toplotnimi napravami odjemalca. V primarnem delu toplotne postaje se pretaka topla voda dobavitelja,
v sekundarnem delu pa topla voda odjemalca, ki lahko doseže maksimalni temperaturni režim 75/55°C. Največji razpoložljiv padec tlaka v primarnem delu toplotne postaje znaša 75.000 Pa.
Interne toplotne naprave odjemalca se nahajajo za toplotno postajo in služijo za odjem toplote za različne načine
ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode. Interne toplotne
naprave predstavlja interno razvodno omrežje za različne
vrste ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode, ogrevala in
ostali elementi ogrevanja ter elementi za varovanje sistema.
Regulacija, ki dopušča neposredno zvezo dovoda in povratka, ni dopustna. To velja za primarni in sekundarni del toplotne postaje. Temperaturo dovoda lahko dobavitelj toplote
spremeni, če te spremembe ne bodo vplivale na delovanje
odjemalčevih naprav.
9. člen
Dobava in odjem toplote iz omrežja deluje 24 ur na
dan in vse dni v letu. Redne in izredne zaustavitve se
izvajajo po pogojih za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja.
10. člen
Interne toplotne naprave odjemalca morajo biti izdelane po veljavnih predpisih in standardih.
11. člen
Vsi radiatorji v internih toplotnih napravah odjemalca
morajo biti opremljeni z radiatorskim ventilom, (po možnosti)
s termostatsko glavo in dvojno regulacijo in zapornim ventilom na povratku. V primeru vgradnje radiatorskega ventila
brez dvojne regulacije mora imeti zaporni ventil, vgrajen na
povratku, možnost nastavitve dušenja.
12. člen
Investitor ali odjemalec je dolžan zagotoviti za toplotno
postajo primerno velik prostor čim bližje vstopa priključnega
toplovoda v objekt. Velikost in oblika prostora toplotne postaje mora biti takšna, da je možna montaža in demontaža
opreme in da ustreza pogojem pravilnika o splošnih ukrepih
in normativih varstva pri delu, za gradbene objekte, namenjene za delovne in pomožne prostore (Uradni list SRS, št.
27/67).
13. člen
1. Pogoji za ureditev prostora za instalacijo kompaktne
toplotne postaje (Qn > 45 kW):
Tla TP morajo biti iz zaribanega betona ali druge negorljive obloge. Izvedba tlaka mora biti takšna, da prepreči
izliv vode iz prostora toplotne postaje. Predviden mora biti
zadosten odvod vode in prezračevanje prostora TP. Temperatura prostora TP ne sme preseči 35 °C. Na steni
prostora TP mora biti vodovodna krogelna pipa DN 15 z
nastavkom za cev, najmanj 3 m dolga armirana gumi ali
PVC cev z dvema objemkama. V prostor TP mora biti pripeljan dovodni kabel 3 x 2.5 mm2. V prostoru TP mora biti
na razpolago enofazna vtičnica. Zagotovljena mora biti zadostna in primerna razsvetljava (min. 150 lux). Tokokrog
razsvetljave mora biti ločen od tokokroga napajalnega dela
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TP. Vrata prostora TP morajo biti kovinska s tipsko ključavnico in cilindričnim vložkom, široka najmanj 80 cm in se
morajo odpirati navzven. Ključ od vrat TP in en izvod ključa
vseh vrat od vstopa v objekt do prostora TP je potrebno
izročiti dobavitelju.
Pred ali v prostoru TP mora biti na steni na vidnem
mestu pritrjen aparat za gašenje polnjen s CO2 (5kg). Aparat mora biti redno servisiran.
V prostoru TP brez soglasja dobavitelja ne smejo biti
nobene druge naprave, ki ne služijo namenu TP. Prostor TP
ne sme služiti kot deponija.
V prostoru TP mora biti shema toplotne postaje z navodili za obratovanje in vzdrževanje.
2. Pogoji za ureditev prostora za instalacijo male kompaktne toplotne postaje (Qn < 45 kW):
Zagotovljena mora biti zadostna in primerna razsvetljava (min. 150 lux) in enofazna vtičnica. Tokokrog razsvetljave
mora biti ločen od tokokroga napajalnega dela toplotne postaje.
III. DOLOČANJE PRIKLJUČNE MOČI
14. člen
Priključna moč odjemalčevih internih toplotnih naprav se določi s PGD, PZI ali PID, na osnovi veljavnih
predpisov in standardov. Projektne temperature notranjih
prostorov se določajo na osnovi veljavnega standarda
DIN 4701. Režim obratovanja je neprekinjen, z nočnim
znižanjem. Upoštevati je potrebno dodatek 10% za izgube internega razvodnega omrežja. Izračun toplotnih izgub
mora upoštevati minimalno zunanjo temperaturo T zun. min=
–18 °C. V primeru priključitve obstoječega objekta z obstoječo interno instalacijo je osnova za določitev priključne moči lahko posnetek instaliranih grelnih teles s sestavo toplote, nazivna moč obstoječe kotlarne oziroma ocena
priključne moči. Za spremembo priključne moči določene na osnovi posnetka ali projekta je potrebno izdelati
izračun toplotnih izgub. Priključna moč se oceni na osnovi ogrevane površine objekta. Pri tem se upošteva moč
Q=100 W za ogrevanje m2 ogrevane površine. Ogrevana
površina objekta je površina prostora, v katerem je vgrajeno ogrevalo. Priključna moč za pripravo sanitarne tople
vode se določi po veljavnih predpisih in standardih z
režimom obratovanja, ki predvideva dveurno segrevanje
in štiriurno porabo. Priključna moč se podaja v kilovatih
(kW) in zaokroži na dve decimalki. Sprememba priključne
moči za odjemalce, ki imajo vgrajeno toplotno postajo z
nazivno močjo Q < 45 kW, ugotovljene pred prvo priključitvijo, je mogoča samo na osnovi predložitve novega
izračuna toplotnih izgub objekta. Osnova za spremembo
priključne moči je lahko:
A) sprememba toplotne zaščite objekta,
B) sprememba namembnosti in s tem projektnih temperatur objekta,
C) razširitve ali ukinitve objekta ali dela objekta,
D) računskih napak v postopku ugotavljanja veljavne
priključne moči.
Priključna moč v nobenem primeru ne more biti nižja
od računsko ugotovljenih toplotnih izgub povečanih za
10% izgub razvodnega omrežja. Zmanjšava priključne moči se lahko izvede z odklopom dela naprav ali spremembo temperaturnega režima na sekundarni strani toplotne
postaje.
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IV. DELOVANJE TOPLOTNIH POSTAJ
15. člen
Nastavljanje zapornih elementov priključne postaje
in regulacije je izključna pravica pooblaščenih delavcev
dobavitelja.
16. člen
Interne toplotne naprave odjemalca za ogrevanje in
pripravo sanitarne tople vode so priključene na toplovodno omrežje dobavitelja indirektno preko toplotnih prenosnikov, ki se nahajajo v toplotni postaji. Direktno so lahko
priključene le interne toplotne naprave odjemalca za ventilacijo in klimatizacijo, če je za to izdano posebno soglasje dobavitelja.
17. člen
Oprema na primarni strani toplotne postaje mora
ustrezati nazivnemu tlaku PN 16 bar in temperaturi
110 °C.
18. člen
Toplotna postaja mora biti opremljena z elementi za
regulacijo temperature ogrevne vode v odvisnosti od zunanje temperature in sobnim korektorjem (termostatom).
Izvršilni element regulacije na primarni strani je lahko
samo ravni prehodni regulacijski ventil. Regulacijske naprave morajo imeti proporcionalno-integralno karakteristiko z nastavitvijo na 75/55 °C pri zunanji temperaturi
-18 °C. Obvezne funkcije regulacijske naprave so:
A) omejevanje temperature povratka po krivulji,
B) časovno odvisna regulacija,
C) LON priključek (LONWORKS FTT-10).
19. člen
Interne toplotne naprave nestanovanjskih prostorov
naj bodo ločene od stanovanjskega dela in obdelane kot
samostojen cirkulacijsko-regulacijski sistem.
20. člen
Prevzeto toploto je potrebno na primarni strani meriti
z ultrazvočnim toplotnim števcem. Toplotni števec mora
imeti LON modul in možnost merjenja večjih tarif.
21. člen
Novozgrajeni večstanovanjski objekti, ki se priključujejo na toplovodno omrežje, morajo imeti izvedeno centralno pripravo sanitarne tople vode na primarni strani.
Centralna priprava sanitarne tople vode je lahko izvedena:
A) z akumulatorjem z vgrajenim toplotnim prenosnikom – bojler.
Sistem se lahko uporablja do potrebnega volumna
akumulacije V = 1500 l.
B) z akumulatorjem z ločenim toplotnim prenosnikom. Sistem se uporablja za potrebne volumne akumulacije V >1500 l. Recirkulacijska črpalka mora imeti zvezno
regulacijo števila vrtljajev. Ne glede na vrsto priprave sanitarne tople vode mora regulacija priprave sanitarne tople vode omogočiti omejevanje temperature povratka na
max. 35 °C. Temperaturna regulacija z varnostno funkcijo mora biti nameščena na dovodu v toplotni prenosnik.
Meritev porabe toplote za ogrevanje sanitarne tople vode
mora biti ločena od meritve porabe toplote za ogrevanje
objekta. Pri izračunu toplotnega prenosnika, je potrebno
upoštevati najnižji temperaturni režim ogrevne vode
65/35 °C. Maksimalna temperatura sanitarne tople vode
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je 60 °C. Priporočena temperatura sanitarne tople vode
je 55 °C. Varnostni termostat mora biti nastavljen na
max. 65 °C. Mehčanje hladne sanitarne vode je lahko
izvedeno samo s tekočim sredstvom za mehčanje in dozirno napravo.
22. člen
Za individualne stanovanjske objekte je priprava sanitarne tople vode lahko izvedena na sekundarni strani.
Uporablja se akumulator z vgrajenim toplotnim prenosnikom.
23. člen
Za cirkulacijo ogrevne vode se lahko uporabljajo samo elektronsko regulirane ali visoko učinkovite črpalke.
Za hidravlično uravnoteženje sistema z več dvižnimi vodi
je priporočljiva vgradnja balansirnih ventilov.
24. člen
Hrup zaradi delovanja naprav v toplotni postaji ne
sme biti višji kot določajo veljavni predpisi.
Da bi zadostili določilu iz prvega odstavka tega člena je potrebno cevovode in vse naprave v toplotni postaji
pritrditi in obesiti z ustrezno zvočno in protivibracijsko
izolacijo. Prav tako je potrebno zvočno in protivibracijsko
izolirati vse preboje in rotirajoče dele opreme.
25. člen
Vsi cevovodi in toplotne naprave vključno z armaturo
morajo biti ustrezno toplotno izolirani. Minimalna debelina izolacije naj bo:
primar
cevi DN 20, DN 25/30 mm
cevi DN 32, DN 40/40 mm
cevi DN 50/50 mm
cevi DN 65/60 mm
cevi DN 80/80 mm
cevi DN 100/80 mm

sekundar
30 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
60 mm

Debelina izolacije za toplotne prenosnike, akumulatorje tople vode in bojlerje je 150 mm. Izolacijski material mora
biti kemično nevtralen in tudi v vlažnem stanju ne sme povzročati korozije.
26. člen
Vse armature in naprave morajo biti opremljene z napisnimi tablicami. Izolirane cevi morajo biti označene z barvnimi trakovi in oznako smeri pretoka.
Ročice zapornih elementov morajo biti pobarvane z
enako barvo kot so označene cevi, v katere so vgrajeni. Pri
izbiri barv je potrebno dosledno upoštevati naslednjo tabelo, izdelano na osnovi DIN 2403:
VRSTA MEDIJA
Ogrevanje-primar-dovod-ventil 1
Ogrevanje-primar-povratek-ventil 2
Ogrevanje-sekundar-dovod
Ogrevanje-sekundar-povratek
Sanitarna hladna voda
Sanitarna topla voda
Sanitarna voda-cirkulacija
Odvodnjavanje
Odzračevalni vodi
Konzole

BARVA
OZNAKA PO RAL
rdeča
RAL 3000
modra
RAL 5019
temno rdeča
RAL 3002
temno modra
RAL 5013
zelena
RAL 6001
oranžna
RAL 2008
vijoličasta
RAL 4005
rjava-olivno-zelena
RAL 6003
v barvi medija
črna
RAL 9005
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33. člen
V toplotni postaji mora dobavitelj voditi kontrolni list.

V. ZAGON INSTALACIJE V OBRATOVANJE
27. člen
Po končani montaži toplotne postaje in internih toplotnih
naprav opravi izvajalec tlačni preizkus s hladno vodo, in sicer s
tlakom 2.100.000 Pa na primarni strani. Na sekundarni strani
se opravi tlačni preizkus z 1,5-kratnim maksimalnim dovoljenim
obratovalnim tlakom. Preizkus mora trajati najmanj 2 uri, v tem
času pa ne sme manometer pokazati padca tlaka. Pri tlačnem
preizkusu primarnega dela morajo biti navzoči odgovorni vodja
del, nadzornik nad gradnjo in predstavnik dobavitelja, ki sestavijo in podpišejo zapisnik o tlačnem preizkusu. Odjemalec
lahko opravi tlačni preizkus sekundarnega dela priključne postaje in internih toplotnih naprav tudi brez navzočnosti predstavnika dobavitelja, vendar mora pred polnitvijo instalacije z
mehčano vodo predložiti pisno izjavo o uspešno opravljenem
tlačnem preizkusu.
28. člen
Tlačni preizkus in vsa dela, ki sledijo, se lahko opravijo
šele, ko je objekt zaprt in ni nevarnosti, da bi instalacija zamrznila. Ogrevanje objekta v času izvajanja zaključnih gradbenih
del se lahko izvede le, če je objekt zaprt in instalacije ustrezno
izolirane, tako da ne more priti do zamrznitve. Po uspelem
tlačnem preizkusu je potrebno vso instalacijo izprati s čisto
vodo, da se odstranijo vse nečistoče.

34. člen
Odjemalec je dolžan vsako leto izvesti redni letni pregled
internih toplotnih naprav. Redni letni pregled ali po potrebi
popravilo internih toplotnih naprav izvede odjemalcu strokovno
usposobljeni izvajalec.
Dobavitelj izvede vsako leto redni letni pregled priključnega toplovoda in toplotne postaje. Ugotovitve pregleda se vpišejo v kontrolni list.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
35. člen
Ti tehnični pogoji začnejo veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 310/03
Vransko, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

29. člen
Po uspešno izvedenem tlačnem preizkusu se prične poskusno obratovanje, ki traja najmanj 30 dni v ogrevalni sezoni.
V tem času izvede izvajalec del vso potrebno regulacijo na
internih toplotnih napravah. Dobavitelj si pridržuje pravico do
kontrole nad pravilno regulacijo internih toplotnih naprav.
30. člen
Po poskusnem obratovanju se investitor ali odjemalec in
dobavitelj dogovorita za tehnični prevzem. Tehnični prevzem
toplotne postaje in internih toplotnih naprav se lahko opravi
istočasno z uspešno opravljenim tehničnim pregledom. V komisijo za tehnični pregled mora biti vabljen pooblaščeni predstavnik dobavitelja. Dokumentaciji, ki jo je po zakonu o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02) potrebno predložiti ob
tehničnem pregledu je obvezno priložiti in predati v trajno arhiviranje pri dobavitelju še:
– ateste, certifikate, tehnična soglasja ali druga dokazila
o kvaliteti vgrajenih proizvodov, inštalacij in opreme,
– ateste varilcev instalacije v toplotni priključni postaji,
– zapisnik o tlačnem preizkusu,
– Izjavo izvajalca, da so interne toplotne naprave odjemalca brezhibne,
– zapisnik o poskusnem obratovanju in izvršeni regulaciji
na internih toplotnih napravah,
– en izvod projekta izvedenih del priključnega toplovoda,
toplotne postaje (projekte strojnih in elektro instalacij) in internih toplotnih naprav (radiatorsko ogrevanje, toplozračno ogrevanje, klimatizacijo, vodovodne instalacije–pripravo sanitarne
tople vode in podobno),
– navodila za obratovanje in vzdrževanje toplotne postaje.
31. člen
Če pride med izvajanjem del do sprememb od projektne
dokumentacije, mora investitor pridobiti od dobavitelja ustrezno soglasje.

3365.

Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz
toplovodnega omrežja v Občini Vransko

TARIFNI PRAVILNIK
za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega
omrežja v Občini Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim pravilnikom za dobavo in odjem toplote
iz toplovodnega omrežja v Občini Vransko se določajo:
– osnovni tarifni elementi za obračunavanje toplote, ki
jo dobavitelj dobavlja odjemalcem iz toplovodnega omrežja
(v nadaljnjem besedilu: odjemalec),
– kriteriji in merila za določanje ravni cen toplote,
– načela in merila za ugotavljanje tarifnih postavk ter
način ugotavljanja in uporabe računskih elementov s ciljem,
da bi spodbujali racionalno rabo toplote in da bi bili proizvodno distribucijski objekti bolje izrabljeni.
2. člen
Tarifni pravilnik velja za vse odjemalce toplote iz toplovodnega omrežja, razen za tiste, s katerimi sklepa dobavitelj
toplote posebne pogodbe.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente cene tarifnih
odjemalcev morajo biti javno objavljene na krajevno običajen način.
II. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE

VI. VZDRŽEVANJE TOPLOTNIH POSTAJ
32. člen
Vstop v toplotno postajo ima, poleg lastnika objekta ali
njegovega pooblaščenca, samo še pooblaščeno osebje dobavitelja.

4. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke
so:
– priključna moč,
– dobavljena količina toplote.
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5. člen
Priključna moč se določa po določilih pogojev za dobavo
in odjem toplote iz toplovodnega omrežja in se obračunava v
kW, vrednost pa zaokroži na dve decimalki (14. člen tehničnih
pogojev za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Vransko).
6. člen
Količina dobavljene toplote se ugotavlja neposredno s
toplotnim števcem ali pa določa pavšalno, kot je določeno v
27. in 28. členu splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz
toplovodnega omrežja v Občini Vransko.
7. člen
Tarifne postavke za posamezne tarifne elemente so:
– cena za enoto priključne moči v SIT/kW/leto,
– cena za toplotno energijo v SIT/kWh.
8. člen
Letni znesek za priključno moč predstavlja fiksni del stroškov dobave toplote in se obračunava mesečno (1/12 letnega
zneska). Letni znesek za priključno moč se izračuna tako, da
se letna tarifna postavka za priključno moč SIT/kW/leto) pomnoži s priključno močjo.
Znesek je neodvisen od dobavljene količine toplote.
9. člen
V večstanovanjskem objektu se znesek za priključno moč
za ogrevanje razdeli sorazmerno ogrevani površini stanovanj ali
na osnovi dogovorjenega ključa delitve (delilnika).
V večstanovanjskem objektu, kjer se toplota uporablja
tudi za pripravo sanitarne tople vode pa se znesek za priključno
moč za pripravo sanitarne tople vode razdeli glede na število
oseb v posameznem stanovanju.
10. člen
Znesek za količino dobavljene toplote se izračuna tako,
da se število dobavljenih kWh pomnoži s ceno na enoto dobavljene toplote (SIT/kWh) po veljavnem ceniku.
11. člen
Števnina zajema letne stroške vzdrževanja, umerjanja in
zamenjave dotrajanih merilnih naprav in se obračunava mesečno (1/12 letnega zneska).
III. RAZVRSTITEV ODJEMA TOPLOTE
12. člen
Odjem toplote je razvrščen v dve tarifni skupini:
– I. Tarifna skupina,
– II. Tarifna skupina – posebni pogodbeni odjemalci.
13. člen
Dobavitelj lahko na osnovi 2. člena tega pravilnika sklene
posebno pogodbo za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega
omrežja za velike odjemalce.
IV. OBRAČUN DOBAVE TOPLOTE
14. člen
Obračun dobave toplote se pri posameznem odjemalcu
naredi z:
– razvrstitvijo odjemalca v ustrezno tarifno skupino,
– obračunom priključne moči po veljavni ceni,
– obračunom dobavljenih količin toplote po veljavni ceni,
– obračunom števnine.
15. člen
Če se več odjemalcev iste ali različne tarifne skupine
oskrbuje s toploto preko skupnega odjemnega mesta s sku-
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pno merilno napravo, se dobavljena toplota obračunava skladno z dogovorjenim delilnikom stroškov na tem odjemnem
mestu (15. člen splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz
toplovodnega omrežja v Občini Vransko) in ustrezno tarifno
skupino.
16. člen
Znesek za priključno moč se obračunava praviloma mesečno, to je 1/12 od letnega zneska.
17. člen
Dobavljena količina toplote se obračunava na podlagi
odčitkov s toplotnega števca, nameščenega na merilnem mestu v priključni postaji.
Dobavljena količina toplote se obračunava mesečno
(obračunsko obdobje) oziroma tako, kot je določeno v pogodbi.
18. člen
Števnina se obračunava mesečno, glede na uvrstitev v
tarifno skupino in velikost toplotne postaje.
19. člen
Do prevzema odjemalčevih toplotnih naprav v redno obratovanje (v času poskusnega obratovanja), to je do prejema
kopije uporabnega dovoljenja, se pri obračunu toplotne energije upošteva korekcijski faktor 1,2.
20. člen
Odjemalec mora plačati dobavljeno toploto, znesek za
priključno moč in storitve v roku 15 dni od datuma izstavitve
računa, če zakon ne določa drugače.
Če odjemalec ne poravna pravočasno svojih obveznosti,
mu dobavitelj zaračunava zakonske zamudne obresti od dneva
zapadlosti računa do dneva poravnave.
Če nastane dvom o odjemalčevi plačilni sposobnosti ali
zaradi neredne poravnave plačilnih obveznosti, lahko dobavitelj
zahteva plačilo vnaprej. Količina toplote, za katero lahko dobavitelj zahteva predplačilo, se določi z izračunom za primerljivo
obračunsko obdobje.
21. člen
Dobavitelj opravlja vzdrževanje, redne preglede, overitve
in zamenjave merilnih naprav proti plačilu mesečnega zneska
(števnina) po veljavnem dobaviteljevem ceniku.
22. člen
Dobavitelj zaračunava stroške izterjave in ustavitve dobave toplote.
Odjemalec pa mora poravnati fiksni del stroškov dobave
toplote za čas, ko mu je bila po določbah 14., 34., 38. in 39.
člena splošnih pogojev za dobavo toplote iz toplovodnega omrežja prekinjena dobava toplote.
23. člen
Porabljeno električno energijo za obratovanje toplotne
postaje plača odjemalec dobavitelju električne energije. Količino porabljene vode iz vodovodnega omrežja za polnjenje
internega omrežja ogrevanja ali sanitarno vodo plača odjemalec dobavitelju te vode.
24. člen
Reklamacije na prejeti račun ali obračun za dobavljeno toploto oziroma storitve, ki jih opravlja dobavitelj na
podlagi splošnih pogojev za dobavo toplote iz toplovodnega omrežja oziroma po dogovoru z odjemalcem, sprejema dobavitelj samo v pisni obliki v 8 dneh po prejemu
računa ali obračuna. Pripombe k prejetemu računu ali
obračunu ali ugovor ne odložijo plačilo računa oziroma
obračuna za nesporni del.
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V. OSNOVE ZA OBLIKOVANJE CEN IN DOLOČANJE
TARIFNIH POSTAVK ZA OBRAČUN DOBAVLJENE
TOPLOTE
25. člen
Cene toplote iz toplovodnega omrežja po tarifnih postavkah in skupinah so določene s cenikom v skladu z
veljavnimi predpisi, politiko cen in razvoja daljinskega ogrevanja v Občini Vransko in v skladu z vsakokratnimi predpisi,
ki jih izda Vlada Republike Slovenije na podlagi zakona o
kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
OBRAČUN PO TOPLOTNEM ŠTEVCU- VARIABILNI DEL
Raba energije
(kWh/leto)
1–50000
50001–250000
250001–400000
> 400001

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
Vransko, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

26. člen
V času, ko investitor (praviloma v letih 2002 do 2004)
gradi toplovodno omrežje na posameznem območju Občine
Vransko, ne velja 19. člen tega tarifnega pravilnika.
27. člen
Tarifni pravilnik in cenik daljinskega ogrevanja pripravi
in sprejme dobavitelj, soglasje nanj pa mora dati Občinski
svet občine Vransko.
Prvi tarifni pravilnik in cenik pripravi dobavitelj, potrdi
pa ga Občinski svet občine Vransko.
28. člen
Ta tarifni pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 310/03
Vransko, dne 26. junija 2003.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

3366.

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v
Občini Vransko

CENIK
daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini
Vransko
1. člen
PRIKLJUČNA MOČ-FIKSNI DEL
Priključna moč
toplotne postaje
(kW)
1 kW–30 kW
31 kW–100 kW
101 kW–300 kW
> 301 kW

Cena za kW priključne
moči letno
(SIT/kW, letno)
2375 x kW
2300
2200
2000

ŠTEVNINA – FIKSNI DEL
Priključna moč
toplotne postaje
(kW)
1 kW–100kW
101kW–300 kW
> 301 kW

Števnina na toplotno
postajo
(SIT/toplotno postajo letno)
12504
13000
5000

Cena energije v kWh
(SIT/kWh)
6,12
6,01
5,89
5,78

ZREČE
3367.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
izjemne posege na podlagi sprememb in
dopolnitev planskih aktov Občine Zreče v letu
2003

Na podlagi 12., 23., 171., 173. in 175. člena zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter na
podlagi 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št.
28/99, 11/01 in 81/02) je Občinski svet občine Zreče na
seji dne 30. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne
posege na podlagi sprememb in dopolnitev
planskih aktov Občine Zreče v letu 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev
planskih aktov Občine Zreče v letu 2003, ki se nanašajo
novo opredeljena stavbna zemljišča v okviru ureditvenih območij naselij: Boharina, Bukovlje, Črešnova, Dobrovlje, Gorenje pri Zrečah, Gračič, Križevec, Osredek, Padeški vrh,
Planina na Pohorju, Resnik, Radana vas, Skomarje – del,
Stranice, Spodnje Stranice in Zreče ter na območju odprtega prostora Občine Zreče.
2. člen
Sestavni del tega odloka je kartografska dokumentacija k dolgoročnemu planu iz 3. točke 2. člena odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje
1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega
plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno
obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 2003 (Spremembe in dopolnitve planskih aktov občine Zreče v letu 2003), ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 68/03.
3. člen
S tem odlokom so opredeljeni dovoljeni posegi v prostor na 45 stavbnih zemljiščih, ki so razvidna iz kartografske
dokumentacije iz 2. člena tega odloka.
4. člen
Pri določanju namembnosti novogradenj in morebitnih
drugih pogojev za posege na opredeljenih stavbnih zemljiščih iz 3. in 4. člena tega odloka je potrebno upoštevati
naslednje pogoje:

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št. iz
PSPA
Zreče
2003
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Lega na
PKN5

K.o.

Parcelna
št.

Dovoljena namembnost
posega

Dodatni pogoji

1.
001

2.
SB 23

3.
Zreče

4.
682/3

5.
stanovanjska hiša

002

SB 3

Resnik

6.
priključeno k ureditvenemu območju 12 (Zreče- Fijavž)
dodatni pogoji:
velikost parcele: okrog 800m2
poseg je potrebno obravnavati v povezavi s posegom z
evid. št. 047
za oblikovanje objekta je potrebno predhodno pridobiti
smernice in soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Celje
–

006

SB 13

009

SB 24

012

SB 34

Gorenje pri
Zrečah
Škalce

014

SB 14

Loška gora 345/1

016

SB 23

Križevec

309/2

017
020

SB 24
SB 33

Zreče
Preloge

022

Križevec

028

SB 33,
SB 34
SB 24

227/2
1081/5,
1065/2,
1062/3,
1146,
1081/2,
1081/3,
1138,
1137,
*201,
1081/6,
1065/3,
1065/1,
1062/2,
1067,
1085,
1084,
1078,
1079,
1077,
1081/4del,
1074del
4

030

SB 14

* 27,
213/6del
Padeški vrh 157/24del

Zreče

509/1del,
510/6
267/1del,
270/1del,
269/1del

obnova stare hiše
opredelitev stavbnega
zemljišča
za poslovno
stanovanjski objekt
garaža za tovornjak in
stroje
2 stanovanjski hiši in 1
nadomestna
stanovanjka hiša z
dodano funkcijo:
nemotilna storitvena
obrt in spremljajoča
dejavnost za turizem
mizarska delavnica s
pomožnimi objekti
nadomestna
stanovanjska hiša
stanovanjska hiša
stanovanjske hiše

ureditev parkirišč za
tovornjake
stanovanjska hiša

594/1del,
594/2, 594/3,
591/2del
Padeški vrh 543/3del,
stanovanjske hiše
543/4del,
543/3del,
543/9,
542/1del,
542/3del,
542/5,
543/11,
*169, *154

–

priključeno k ureditvenemu območju 11 (Črešnova)
priključeno k ureditvenemu območju 23
(Dobrava 1)

lega: zahodno od obstoječe stanovanjske hiše
za oblikovanje objekta je potrebno predhodno pridobiti
smernice in soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Celje
–
priključeno k ureditvenemu območju 16 (Zreče)
– vse parcele ležijo v ureditvenem območju 27
(Bukovlje 3)
– dodatni pogoji:
dovoljena gradnja stanovanjskih objektov
za obstoječe počitniške objekte je dovoljena sprememba
namembnosti v stanovanjske objekte
velikost parcel za nove objekte naj ne presega 1.000m2
za novogradnje in za posege na obstoječih objektih je
potrebno predhodno pridobiti smernice in soglasje
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje

pri načrtovanju ureditve je potrebno upoštevati
Strokovne podlage št. 43(23)/00 (RC Celje)
lokacija za novo stanovanjsko hišo je določena
jugozahodno od obstoječe stanovanjske hiše, ki je
varovana (K5.51), zato njena odstranitev ni dovoljena!
– vse parcele ležijo v ureditvenem območju 28
(Planina na Pohorju – Jerut)
– dodatni pogoji:
dovoljena gradnja manjših stanovanjskih objektov
(znotraj gozda)
velikost parcel za nove objekte naj ne presega 1.000m2
pri obstoječih objektih naj se na odprtih delih parcel
proti dolini izvede zazelenitev z drevjem

Stran

Zap.
št. iz
PSPA
Zreče
2003
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Lega na
PKN5

K.o.

Parcelna
št.

1.
031

2.
SB 13

046

SB 13

3.
4.
Loška gora 359/3,
359/1,
382del,
716/2del,
723/2del,
388/1,
377,
391,
433del,
375del
Padeški vrh 142del,
143del,
144/3del

047

SB 23

Loška gora 682/2del

050

SB 3

Resnik

198del,
199del

051

SB 24

Zreče

781/1,
781/3

056

SB 3

Resnik

175,
181/del

059

SB 2

Resnik

223/4del,
233/2del

064

SB 24

Zreče

066

SB 23

470del,
485/1del
Loška gora 657/1del

071

SB 33

Stranice

620, 621

072

SB 14

Gorenje pri
Zrečah

1446del,
1448del

Uradni list Republike Slovenije

Dovoljena namembnost
posega

Dodatni pogoji

5.
stanovanjske hiše

6.
– vse parcele ležijo v ureditvenem območju 29
(Boharina 1)
– dodatni pogoji:
dovoljena gradnja stanovanjskih objektov
velikost parcel za nove objekte naj ne presega 1.000m2
za novogradnje in za posege na obstoječih objektih je
potrebno predhodno pridobiti smernice in soglasje
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje

2 stanovanjska objekta – dovoljena je gradnja dveh stanovanjskih objektov
za potomce na domačiji
– dodatni pogoji:
velikost parcel za nove objekte naj ne presega 1.000m2
za novogradnje in za posege na obstoječih objektih je
potrebno predhodno pridobiti smernice in soglasje:
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje
Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje
stanovanjska hiša
priključeno k ureditvenemu območju 12 (Zreče- Fijavž)
dodatni pogoji:
velikost parcele: okrog 800m2
poseg je potrebno obravnavati v povezavi s posegom z
evid. št. 001
za oblikovanje objekta je potrebno predhodno pridobiti
smernice in soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Celje
stanovanjska hiša
pogoji:
velikost parcele: okrog 800m2
za oblikovanje objekta je potrebno predhodno pridobiti
smernice in soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Celje
turistično poslovni
priključeno k ureditvenemu območju 16 (Zreče)
objekt – adaptacija
dodatni pogoji: dovoljena je rekonstrukcija obstoječega
objekta ter ureditev zunanjih površin za turistično
ponudbo
objekt za spremljajoče – priključeno k ureditvenemu območju 3.2
dejavnosti na kmetiji
(Resnik)
(kmečki turizem)
dodatni pogoj: za oblikovanje objekta je potrebno
predhodno pridobiti smernice in soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje
stanovanjska hiša
za oblikovanje objekta je potrebno predhodno pridobiti
smernice in soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Celje
nadomestna
–
stanovanjska hiša
ureditev parkirnih
pri načrtovanju ureditve je potrebno upoštevati:
prostorov za osebna
Strokovne podlage 1/9-2000 (studio DI), pri tem pa je
vozila
dovoljena le ureditve parkirnih prostorov ter priključka
na regionalno cesto skladno s pogoji k strokovnim
podlagam
za oblikovanje posega v prostor je potrebno predhodno
pridobiti smernice in soglasje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Celje
parkirišče za
pri načrtovanju ureditve je potrebno upoštevati
tovornjake (mehanična Strokovne podlage št. 179/99 (Urbana d.n.o.)
delavnica,
avtopralnica, poslovni
prostori, parkirni
prostori)
obstoječi objekti
za vse posege na obstoječih objektih je potrebno
(stanovanjska hiša,
predhodno pridobiti smernice in soglasje Zavoda za
shramba, strojna lopa, varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje
hlev)

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št. iz
PSPA
Zreče
2003

Parcelna
št.

Št.

Lega na
PKN5

K.o.

Dovoljena namembnost
posega

1.
073

2.
SB 14

3.
Gorenje pri
Zrečah

077

SB 13

081

SB 35

082

SB 13

Radana vas 172del,
170/2del
Padeški vrh 12/2del

083.1

SB 24

Zreče

085

SB 34

Radana vas 29/5del

ureditev
funkcionalnega
zemljišča (dvorišča) pri
gospodarskih objektih
stanovanjska hiša

089

SB 13

Skomarje

stanovanjska hiša

090
091

SB 24
SB 25

Zreče
517/3
Radana vas 718del,
(*49),
554/1del

092
097

SB 24
SB 34

Zreče
505/2del
Radana vas 29/5, 737

100

SB 14

Padeški vrh 311/2
318/4del,
318/3, 311/3,
311/4, 311/5

počitniške hiše

103

SB 24

Zreče

parkirišče za avtobuse
in gradnja poslovno
bivalnega objekta

104

SB 13

105

SB 33

4.
5.
73/2del,
stanovanjska hiša
75/2del,
75/5del,
87/3del, 75/6
Padeški vrh 155/2del,
stanovanjske hiše
*173,
157/16,
175/23,
155/4

559/1del

425del

806/3,
806/4del,
806/5,
810/1del,
810/2,
811/1del,
811/3, 813,
814del,
815/1, 816/1
822/1del
Loška gora 262/2,
262/3del
Preloge
1266,
1267

stanovanjski hiši
stanovanjska hiša

stanovanjska hiša
opredelitev stavbnega
zemljišča za objekte:
stanovanjska hiša,
gospodarski objekt,
garaža, kozolec
stanovanjska hiša
razširitev ured. obm.
Radana vas
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Dodatni pogoji

6.
priključeno k ureditvenemu območju 11 (Črešnova)
dodatni pogoj: za oblikovanje objekta je potrebno
predhodno pridobiti smernice in soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje
– pogoji:
velikost parcel za nove objekte naj ne presega 800m2
za novogradnje in za posege na obstoječih objektih je
potrebno predhodno pridobiti smernice in soglasje:
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje
Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje
obvezna je zgostitev pozidave: 2 objekta oziroma parceli
velikosti 700 do 800 m2
za oblikovanje objekta je potrebno predhodno pridobiti
smernice in soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Celje
priključeno k ureditvenemu območju 16 (Zreče)

priključeno k ureditvenemu območju 22 (Radana vas)
dodatni pogoji:
velikost parcele: okrog 800m2
poseg je potrebno obravnavati v povezavi s posegom z
evid. št. 097
delno se upoštevajo Strokovne podlage št. 358/01
(Urbana d.n.o.) – dovoljena je gradnja le 1 objekta
dodatni pogoj: za oblikovanje objektov je potrebno
predhodno pridobiti smernice in soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje
–
–

–
priključeno k ureditvenemu območju 22 (Radana vas)
dodatni pogoji:
velikost parcele: okrog 800m2
poseg je potrebno obravnavati v povezavi s posegom z
evid. št. 085
delno se upoštevajo Strokovne podlage št. 358/01
(Urbana d.n.o.) – dovoljena je gradnja le 1 objekta
priključeno k ureditvenemu območju 7.1 (Padeški vrh 1)
dodatni pogoj: za novogradnje in za posege na
obstoječih objektih je potrebno predhodno pridobiti
smernice in soglasje Zavoda RS za varstvo narave, OE
Celje
priključeno k ureditvenemu območju 16 (Zreče)
dodatni pogoj: za oblikovanje posega v prostor je
potrebno upoštevati Strokovne podlage št. 350/01
(Urbana d.n.o. Velenje)

stanovanjska hiša

–

poslovni objekt
(predelava lesa)

Popravek napake pri vrisu stavbnih zemljišč

Stran

Zap.
št. iz
PSPA
Zreče
2003
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Lega na
PKN5

K.o.

Parcelna
št.

Dovoljena namembnost
posega

Dodatni pogoji

1.
106

2.
SB 14

3.
Gorenje pri
Zrečah

4.
370
371/1
371/4

5.
mizarska delavnica

107
109
110
112

SB 24
SB 34
SB 12
SB 33

Zreče
Križevec
Skomarje
Preloge
1104

593/5
53/2
154/6
1249/30,
1249/39

6.
priključeno k ureditvenemu območju 9.1 (Gorenje - vas)
dodatni pogoj: za novogradnje in za posege na
obstoječih objektih je potrebno predhodno pridobiti
smernice in soglasje Zavoda RS za varstvo narave, OE
Celje
priključeno k ureditvenemu območju 16 (Zreče)
–
–
priključeno k ureditvenemu območju 20
(Bukovlje 1)

113

SB 32

Stranice

839/1del

stanovanjska hiša
poslovni objekt
počitniški objekt
obstoječ poslovno
stanovanjski objekt in
ureditev parkirišča za
tovornjake
obstoječi stanovanjski objekt –

5. člen
Za posege, ki so našteti v 4. členu tega odloka, se
poleg pogojev, ki so našteti v prejšnjih členih tega odloka,
smiselno upoštevajo vsi pogoji, ki se nanašajo na oblikovanja novogradenj, določanje gradbenih parcel, komunalno
urejanje stavbnih zemljišč, posege v infrastrukturne koridorje, ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih
vrednot človekovega okolja, kot so predeljeni v odloku o
prostorskih ureditvenih pogojih za območja gozdov in 1.
območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice
(Uradni list SRS, št. 28/89) s spremembami in dopolnitvami
(Uradni list RS, št. 82/94) in odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za 2. območja kmetijskih zemljišč izven ureditvenih območij, za katera ni predvidena izdelava prostorskih
izvedbenih načrtov (Uradni list SRS, št. 34/87).
V primeru, da so bili posegi ali objekti, ki so našteti v 4.
členu tega odloka, že izvedeni ali zgrajeni pred uveljavitvijo
tega odloka brez ustreznih dovoljenj, lastnik zemljišč oziroma investitorji objektov niso upravičeni do odškodnin za
morebitne omejitve ali motnje, ki jih na teh zemljiščih oziro-

ma objektih povzročajo objekti in varovana območja infrastrukture (ceste, komunalna omrežja, elektroprenosno omrežje in objekti energetske infrastrukture, ter objekti in omrežja zvez) in druga varovana območja, ki se nahajajo v
neposredni bližini ali na parcelah iz 4. člena tega odloka.
6. člen
Kartografska dokumentacija iz 2. člena tega odloka je
na vpogled na Občini Zreče ter pri Upravni enoti Slovenske
Konjice.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-04/99-2
Zreče, dne 30. junija 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
3312. Stanovanjski zakon (SZ-1)
3313. Zakon o spremembah zakona o prekrških zoper
javni red in mir (ZJRM-B)

10633
10658

MINISTRSTVA
3314. Pravilnik o obrazcu službene izkaznice in oznakah nadzornika smučišča
3315. Pravilnik o programu in načinu opravljanja preizkusa usposobljenosti nadzornikov smučišč
3316. Pravilnik o postopku podelitve evropskega tehničnega soglasja gradbenemu proizvodu
3317. Pravilnik o razdelitvi vinogradniškega območja v
Republiki Sloveniji, absolutnih vinogradniških legah in o dovoljenih ter priporočenih sortah vinske trte
3318. Pravilnik o označbi geografskega porekla Dolenjski sadjevec

10659
10661
10669

10681
10717

3319. Pravilnik o označbi geografskega porekla Gorenjski tepkovec
3320. Pravilnik o označbi geografskega porekla Brkinski slivovec
3321. Pravilnik o označbi geografskega porekla Kraški
brinjevec
3322. Pravilnik o označbi geografskega porekla Kostelska rakija
3323. Pravilnik o onesnaževalcih v živilih
3324. Pravilnik o športnem, podvodnem športnem in
rekreacijskem ribolovu na morju
3325. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2003
3326. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiforme encefalopatije (BSE)

10718
10719
10720
10722
10723
10728

10731

10731

Uradni list Republike Slovenije
3327. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk iz Republike Nemčije zaradi preprečitve vnosa kokošje
kuge – aviarna influenza
3328. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk iz Kraljevine Nizozemske in Kraljevine Belgije zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge – aviarna influenza

Št.

3346. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Navrški vrh
3347. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Ravne
10731

10732
10732
10734

OBČINE
CELJE
3332. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Sončni park in sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje III

10740

KOBARID
3333. Sklep o ekonomski ceni vrtca
3334. Sklep o ceni šolskih prevozov
3335. Sprememba pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid

10741

10747

10747

10748
10749

10749
10750
10752
10753

3356. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Sevnica

10759

ŠENTJUR
10759

TIŠINA
10742
10742
10743

10743

3358. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Tišina

10762

VITANJE
3359. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje
3360. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vitanje

10768
10770

VRANSKO

10745

3361. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko
3362. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode
3363. Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz
toplovodnega omrežja v Občini Vransko
3364. Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno
omrežje v Občini Vransko
3365. Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz
toplovodnega omrežja v Občini Vransko
3366. Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v
Občini Vransko

10745
10746

3367. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Zreče v letu 2003

10744

RAVNE NA KOROŠKEM
3341. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega Vrtca Ravne na Koroškem
3342. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne
na Koroškem
3343. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem
3344. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne
na Koroškem
3345. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Novrški vrh

3349. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška
Slatina za leto 2003
3350. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, njihovi sestavi, nalogah in
načinu dela
3351. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
krajevnih skupnostih
3352. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za
Občino Rogaška Slatina
3353. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogaška Slatina
3354. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Rogaška Slatina
3355. Pravilnik o financiranju športa v Občini Rogaška
Slatina

3357. Poslovnik Nadzornega odbora občine Šentjur

MAJŠPERK
3339. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk
3340. Sklep o določitvi upravljavca odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na
območju Občine Majšperk

RIBNICA
3348. Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za
novorojence

SEVNICA
10740
10741

LJUBLJANA
3336. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja
CO 7/1 Barvarska steza)
3337. Obvezna razlaga poslovnika Mestnega sveta mestne občine Ljubljana
3338. Sklep o ukinitvi javnega dobra

10746
10746

ROGAŠKA SLATINA
10732

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3329. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij
2003
3330. Razlaga o uporabi Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji (KPDb)
3331. Splošni pogoji poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada
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10744

10744

10771

10775
10776
10781
10784
10786

ZREČE
10786

Stran
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IZIDE 4. AVGUSTA 2003

STANOVANJSKI ZAKON
s predgovorom mag. Janeza Kopača,
ministra za okolje, prostor in energijo,
in uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Barbare Starič Strajnar,
državne podsekretarke v ministrstvu za okolje, prostor in energijo
Novi stanovanjski zakon revolucionarno obračunava s socializmom in se po desetletju prerekanj o
preteklih krivicah prvič zares usmerja v prihodnost, avtoritativno predgovor začenja minister mag.
Kopač. V njem poudarja, da je bil stanovanjski zakon njegov najzahtevnejši politični projekt v celem
mandatu, ker je bilo izjemno težko v parlamentu uzakoniti odvzem podedovanih privilegijev, ki jih je
podeljeval t. i. Jazbinškov zakon.
Brez političnega naboja so uvodna pojasnila vodilne soavtorice zakonskega besedila Barbare Starič
Strajnar. V razumljivem jeziku razlaga posamezna zakonska poglavja in člene, opozarja na nove
obveznosti lastnikov in najemnikov stanovanj, na kazni za kršitve zakonskih pravil in na možnosti za
sodno reševanje sporov, če etažni lastniki ne bodo našli skupnega jezika. Uvodna pojasnila vsebujejo
tudi tabele, kako se bodo po novem subvencionirale stanarine in kakšne variante so predvidene za
rešitev problemov najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih.
V knjigi je poleg stvarnega kazala objavljeno tudi poglavje Etažna lastnina iz Stvarnopravnega
zakonika, saj je vsebina stanovanjskega zakona tesno prepleta s tem zakonom.
Cena: 10626 broširane izdaje
10627 vezane izdaje

3600 SIT z DDV
4123 SIT z DDV
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NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· STANOVANJSKI ZAKON
– 10626 broširana izdaja

3600 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 10627 vezana izdaja

4123 SIT z DDV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Da
včna š
a
Davčna
šttevilk
vilka
Da
včni za
vezanec
Davčni
zav

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2003 je
24.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 66.000 SIT –
Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 –
Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici
425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99
– Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767 –
Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

