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zaradi naravnih nesreč (v nadaljnjem besedilu: sredstva za
odpravo posledic škode v kmetijstvu).
2. člen
(uporaba predpisov)
(1) Zakon o splošnem upravnem postopku se uporablja glede vseh vprašanj postopka, razen tistih, ki so s tem
zakonom drugače urejena.
(2) Za pripravo in sprejem prostorskih aktov, pridobivanje zemljišč in izdajo dovoljenj v zvezi z graditvijo objektov
gospodarske javne infrastrukture državnega in lokalnega
pomena in nadomestitev objektov, ki jih je treba zaradi ogroženosti ali gradnje objektov gospodarske javne infrastrukture odstraniti z ogroženega območja na vplivnem območju
naravne nesreče, se uporabljajo predpisi o urejanju prostora, o graditvi objektov, o stavbnih zemljiščih, o geodetskih
zadevah ter drugi predpisi v zvezi s posegi v prostor, če ta
zakon ne določa drugače.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

3. člen
(izključitev uporabe)
(1) Sredstev za odpravo posledic nesreč po tem zakonu ni mogoče pridobiti ali dodeliti za zagotovitev osnovnih
pogojev za življenje, intervencije in druge ukrepe v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Določbe tega zakona se ne nanašajo na odpravo
posledic množičnega pojava nalezljivih človeških bolezni.
(3) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za odpravo
posledic drugih nesreč po določbah predpisov na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, razen če je
tako nesrečo posredno ali neposredno povzročila naravna
nesreča.

1. člen
(namen in vsebina zakona)
(1) Ta zakon določa pogoje in način uporabe sredstev
proračuna Republike Slovenije pri odpravi posledic naravnih nesreč (v nadaljnjem besedilu: sredstva za odpravo posledic nesreč) ter pogoje in način njihovega pridobivanja
oziroma dodeljevanja z namenom, da pomoč prizadetim
zaradi naravne nesreče zagotovi čimprejšnje varno bivanje
in ponovno izvajanje dejavnosti, če so jim bili zaradi naravne
nesreče poškodovani ali uničeni objekti, naprave ali zemljišča (v nadaljnjem besedilu: stvari) ali so njihove stvari zaradi
posledic naravne nesreče ogrožene ali pa jim je zaradi poškodovane cestne ali druge infrastrukture uporaba stvari
onemogočena.
(2) Ta zakon določa tudi pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije ter pogoje in način njihovega dodeljevanja pri odpravi posledic škode v kmetijstvu

4. člen
(pojmi)
V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. geografsko zaokroženo območje je območje kmetijskih zemljišč, na katerem je naravna nesreča povzročila na
isti kmetijski rastlini enako poškodovanost. Če gre za naravno nesrečo, katere pojav je zaznaven na širšem območju,
kot je na primer suša ali zmrzal, se geografsko zaokroženo
območje določi kot zaokroženo območje, kjer so zaradi
morfologije terena in pedoloških lastnosti tal vplivi teh naravnih nesreč na kmetijske rastline približno enaki;
2. geotehnični objekti so objekti vodne infrastrukture,
ki so namenjeni za preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskih plazov in objekti za preprečitev proženja snežnih plazov. Geotehnični objekti so tudi objekti za začasno ali trajno
odlaganje zemljine, ki nastaja pri gradnji ali obnovi objektov
vodne infrastrukture;
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3. naravna nesreča je nesreča, ki jo povzroči potres,
udor, poplava, zemeljski plaz in snežni plaz ter nesreča v
kmetijstvu ali gozdarstvu, ki jo povzročijo neugodne vremenske razmere, kot so žled, pozeba, suša, neurje in toča ali
množičen izbruh rastlinskih škodljivih organizmov in živalskih bolezni;
4. neto tlorisna površina stavbe je površina med navpičnimi elementi, ki omejujejo prostore v stavbi. Neto tlorisno površino se izračuna v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov;
5. območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost so območja, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo
kmetijstvo, določena za taka območja;
6. ocena neposredne škode na stvareh in ocena neposredne škode v kmetijstvu je ocena škode ob naravnih
nesrečah v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
7. obnova stvari je obnova poškodovanih zemljišč, gozdov, rekonstrukcija poškodovanih objektov ali naprav in odstranitev uničenih objektov ali naprav ter zgraditev novih
objektov ali naprav na isti lokaciji ali na drugi lokaciji, če
gradnja zaradi geoloških ali gradbeno tehničnih pogojev ni
primerna (v nadaljnjem besedilu: nadomestitev objektov ali
naprav);
8. normalni hektarski donos je kmetijska proizvodnja
kmetijske rastline na površini 1 ha kmetijskega zemljišča in
izračunana kot letna povprečna vrednost zadnjih treh koledarskih let pred nastankom škode, v katerih proizvodnja
kmetijske rastline ni bila zmanjšana zaradi naravnih nesreč;
9. povprečna stopnja poškodovanosti kmetijske rastline je povprečna stopnja poškodovanosti kmetijske rastline
na kmetijskih zemljiščih posameznega upravičenca do sredstev za odpravo škode v kmetijstvu, ki so na istem geografsko zaokroženem območju. Povprečna stopnja poškodovanosti kmetijske rastline je izražena v odstotkih in se izračuna
na naslednji način:
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kjer je:
– Ppovprečna povprečna stopnja poškodovanosti kmetijske rastline posameznega upravičenca na geografsko zaokroženem območju,
– pi, posamezna stopnja poškodovanosti kmetijske rastline na posameznem kmetijskem zemljišču,
– Si površina kmetijskega zemljišča, za katerega velja
stopnja poškodovanosti, in
– n število vseh kmetijskih zemljišč, ki jih ima posamezni upravičenec do sredstev za odpravo posledic škode
v kmetijstvu na istem geografsko zaokroženem območju in
za katera so na razpolago podatki o stopnji poškodovanosti
kmetijske rastline;
10. upravičenka ali upravičenec do sredstev (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) za odpravo posledic nesreč ali
do sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu je oseba, ki izpolnjuje pogoje iz tega zakona in iz predpisov na
podlagi tega zakona za dodelitev sredstev iz proračuna Republike Slovenije za odpravo posledic nesreč ali škode v
kmetijstvu;
11. vplivno območje naravne nesreče je območje posledic poplave ali zemeljskega ali snežnega plazu. Za vplivno območje naravne nesreče se šteje tudi območje verjet-
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nih posledic poplave ali plazu, če bi se ta naravna nesreča
pri nespremenjenih pogojih varstva pred njenimi posledicami ponovila.
5. člen
(načela zakona)
(1) Država mora pri sprejemanju predpisov in pri odločanju v upravnih zadevah po tem zakonu zagotoviti, da se
pri odpravljanju posledic naravnih nesreč prednostno dodelijo sredstva za obnovo poškodovanih ali uničenih stvari, ki
so namenjene izvajanju javnih služb, in za obnovo stanovanjskih stavb.
(2) Višina sredstev za odpravo posledic nesreč je sorazmerna škodi na stvari zaradi posledic naravne nesreče,
višina sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu pa
zmanjšanju kmetijske proizvodnje zaradi naravnih nesreč.
(3) Sredstva za odpravo posledic nesreč in sredstva za
odpravo posledic škode v kmetijstvu se dodeljujejo brez
obveznosti vračanja.
(4) Sredstva za odpravo posledic nesreč se za obnovo
stanovanjskih stavb lahko dodeljujejo tudi povratno, če se
jih dodeli kot stanovanjsko posojilo javnega sklada.
(5) Občini se dodelijo za obnovo poškodovanih stvari
potrebna sredstva, če je stvar v njeni lasti in se uporablja za
izvajanje njene dejavnosti ali za izvajanje lokalne javne službe.
(6) Upravičencu se dodelijo za obnovo poškodovanih
stvari sredstva, če gre za kulturni spomenik ali če gre za
objekt ali napravo, namenjeno varstvu ali upravljanju zavarovanega območja po predpisih o ohranjanju narave.
(7) Pri odločanju o višini sredstev za obnovo poškodovanih stvari je treba zagotoviti, da vsota sredstev, dodeljenih
za obnovo po tem zakonu, in sredstev, dodeljenih kot izplačilo zavarovalnega zneska, ter sredstev, dodeljenih za obnovo iz državnega in občinskih proračunov na podlagi drugih
predpisov, ni večja od vseh sredstev, potrebnih za obnovo
stvari.
(8) Pri odločanju o višini sredstev za odpravo posledic
nesreč na stvari, ki je namenjena izvajanju gospodarske
dejavnosti, ter pri izvajanju nadzora o namenski uporabi teh
sredstev je treba zagotoviti, da upravičenci ne pridobijo prednosti pred konkurenti tako, da je ogrožen ali bi lahko bil
ogrožen trg blaga ali storitev.
(9) Pri odločanju o višini sredstev za odpravo posledic
škode v kmetijstvu je treba zagotoviti, da vsota sredstev,
dodeljenih po tem zakonu, in sredstev, dodeljenih kot izplačilo zavarovalnega zneska, ter sredstev, dodeljenih iz državnega in občinskih proračunov kot neposredno izplačilo v
kmetijstvu v skladu s predpisi, ki urejajo posredna in neposredna izplačila v kmetijstvu, ni večja od tržne vrednosti
izpada kmetijskega pridelka.
6. člen
(prepovedi)
(1) Sredstva za odpravo posledic nesreč se ne smejo
dodeliti za odpravo posledic nesreče na stvari, če je njena
lastnica ali lastnik (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali oseba,
ki bi morala ravnati po njegovih navodilih, opustila predpisane pogoje, potrebne za zmanjšanje ali preprečitev nastanka
škode ob naravni nesreči na stvari.
(2) Sredstva za odpravo posledic nesreč se ne smejo
dodeliti pri odpravi posledic naravne nesreče na stvari, ki je
nastala z nedovoljenim posegom v prostor, ali na stvari v
lasti osebe, ki je z nedovoljenim posegom v prostor povzročila nastanek nesreče.
(3) Sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu se
ne smejo dodeliti pri odpravi posledic škode v kmetijstvu na
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kmetijskih zemljiščih, če njihova najemnica ali najemnik (v
nadaljnjem besedilu: najemnik) ali njihov lastnik v času nastanka škode ni bil vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo.
(4) Sredstva za odpravo posledic nesreč in sredstva za
odpravo posledic škode v kmetijstvu se ne smejo dodeliti za
povrnitev negmotne škode ali izgubljenega dohodka, razen
če gre za izpad kmetijskega pridelka.
7. člen
(komisiji)
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) imenuje za opravljanje nalog v zvezi z dodeljevanjem
sredstev za odpravo posledic nesreč na podlagi predloga
ministrice ali ministra (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojnega za okolje, in za opravljanje nalog v zvezi z dodeljevanjem sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu na
podlagi predloga ministra, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo, ter za strokovno pomoč upravnim organom in inšpektoricam ali inšpektorjem (v nadaljnjem besedilu: inšpektor), pristojnim za odločanje po tem zakonu, komisiji, in
sicer:
– komisijo za odpravo posledic naravnih nesreč na
stvareh (v nadaljnjem besedilu: komisija za odpravo posledic nesreč) in
– komisijo za odpravo posledic škode v kmetijstvu.
(2) Komisijo za odpravo posledic nesreč sestavlja pet
članic ali članov (v nadaljnjem besedilu: član), predstavnic
ali predstavnikov (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) naslednjih ministrstev:
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za promet, s
področja obnove poškodovane prometne infrastrukture,
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za kmetijstvo
in gozdarstvo, s področja obnove kmetijskih gospodarskih
objektov, gozdov, gozdnih cest in kmetijskih zemljišč,
– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za okolje,
in sicer s področja monitoringa naravnih pojavov ter s področja priprave in izvedbe programov odprave posledic naravnih nesreč na stvareh (v nadaljnjem besedilu: program
odprave posledic nesreče).
(3) Komisijo za odpravo posledic škode v kmetijstvu
sestavlja šest članov, in sicer:
– en predstavnik ministrstva, pristojnega za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za okolje, s
področja monitoringa naravnih pojavov ter s področja agrometeorologije,
– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, s področja posrednih in neposrednih izplačil v kmetijstvu ter s področja priprave in izvedbe programov odprave
posledic škode v kmetijstvu, in
– en predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
(4) Komisiji za odpravo posledic nesreč predseduje
predstavnik ministrstva, pristojnega za okolje, komisiji za
odpravo posledic škode v kmetijstvu pa predstavnik ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
8. člen
(naloge komisij)
(1) Naloge komisije za odpravo posledic nesreč so
predvsem:
– dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov na
podlagi tega zakona,
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– pregledovanje in potrjevanje programov odprave posledic nesreče,
– potrjevanje višine sredstev, potrebnih za obnovo stvari
posameznih upravičencev,
– uresničevanje odločitev ministrstva, pristojnega za
okolje, glede dodelitve sredstev posameznemu upravičencu,
– spremljanje ukrepov za odpravo posledic naravnih
nesreč na stvareh,
– izdelava poročila o porabi sredstev, dodeljenih za
odpravo posledic posamezne naravne nesreče,
– dajanje mnenja k letnemu poročilu ministrstva, pristojnega za okolje, o izvedbi programov odprave posledic
nesreče,
– dajanje mnenja k letnemu poročilu državnega organa o porabi sredstev državnega proračuna za odpravo posledic nesreč ter o izvedbi programov odprave posledic
nesreče,
– dajanje mnenj in predlogov o drugih zadevah v zvezi z dodeljevanjem sredstev, za katere jih zaprosijo organi,
pristojni za upravno in inšpekcijsko odločanje po tem zakonu.
(2) Naloge komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu so predvsem:
– dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov na
podlagi tega zakona,
– pregledovanje in potrjevanje programov odprave posledic škode v kmetijstvu,
– potrjevanje ocene škode zaradi naravne nesreče za
posamezne upravičence,
– uresničevanje odločitev ministrstva, pristojnega za
kmetijstvo, glede dodelitve sredstev posameznemu upravičencu,
– izdelava poročila o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu za posamezno leto, v katerem je
nastala škoda zaradi naravne nesreče,
– dajanje mnenja k letnemu poročilu ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, o izvedbi programa za odpravo posledic škode v kmetijstvu,
– dajanje mnenj in predlogov o drugih zadevah v zvezi z dodeljevanjem sredstev, za katere jih zaprosijo organi,
pristojni za upravno in inšpekcijsko odločanje po tem zakonu.
(3) Komisiji o svojem delu izdelata letni poročili in jih
posredujeta do 30. junija tekočega leta za preteklo leto
ministrstvu, pristojnemu za okolje, oziroma ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, ki s poročili seznanita vlado.
(4) Kritje materialnih stroškov in strokovno-administrativna dela za komisijo za odpravo posledic nesreč zagotavlja
ministrstvo, pristojno za okolje, za komisijo za odpravo posledic škode v kmetijstvu pa ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
(5) Minister, pristojen za okolje, in minister, pristojen za
kmetijstvo, predpišeta način delovanja komisij, roke za izdelavo mnenj, način potrjevanja programov odprave posledic,
način potrjevanja višine sredstev oziroma način potrjevanja
ocene škode za posameznega upravičenca, če gre za odpravo posledic škode v kmetijstvu, potrebnih za izvedbo
posameznega ukrepa iz programa odprave posledic, in druge zadeve, pomembne za poslovanje komisij.
9. člen
(javnost podatkov)
(1) Podatki o stvareh, za obnovo katerih so bila dodeljena sredstva za odpravo posledic nesreč, podatki o kmetijskih gospodarstvih, ki so jim bila dodeljena sredstva za
odpravo posledic škode v kmetijstvu, ter podatki o višini
dodeljenih sredstev so javni.
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(2) Za dostop do informacij iz prejšnjega odstavka se
uporabljajo postopki za dostop do informacij v skladu z
zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
2. ODPRAVA POSLEDIC NARAVNE NESREČE
NA STVAREH
2.1 Viri sredstev in odločitev o njihovi uporabi
10. člen
(viri sredstev)
(1) Sredstva za odpravo posledic nesreč se zagotovijo
za vsako koledarsko leto v proračunu Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: državni proračun).
(2) Višina sredstev za odpravo posledic nesreč se določi v državnem proračunu za posamezno naravno nesrečo
za vsako proračunsko leto posebej na podlagi ocene o
potrebnih sredstvih za izvedbo ukrepov iz programa odprave
posledic nesreče.
(3) Če je program odprave posledic nesreče sprejet v
letu nastanka naravne nesreče, se za izvajanje ukrepov odprave posledic naravne nesreče na stvareh v tem proračunskem letu zagotovijo sredstva v okviru še razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih vzdrževanju stvari v državni
ali občinski lasti, ter v okviru sredstev državne proračunske
rezerve.
(4) Za naravno nesrečo, za katero je vlada odločila o
uporabi sredstev za odpravo njenih posledic v septembru ali
kasneje, se v prvem proračunskem letu po letu, v katerem
je nastala naravna nesreča, zagotovijo sredstva za izvajanje
ukrepov odprave posledic naravne nesreče na stvareh v
okviru rednih proračunskih sredstev, namenjenih vzdrževanju stvari v državni ali občinski lasti, ter v okviru sredstev
državne proračunske rezerve.
(5) Sredstva za odpravo posledic nesreč se iz državnega proračuna dodelijo za odpravo posledic naravne nesreče
na stvareh v lasti občine v skladu z določbami tega zakona,
če je občina, na območju katere so nastale posledice naravne nesreče, zagotovila za odpravo posledic tudi sredstva
svojega proračuna.
11. člen
(odločitev o uporabi sredstev za odpravo posledic nesreč)
(1) Vlada odloči o uporabi sredstev za odpravo posledic nesreč na podlagi ocene neposredne škode na stvareh
in predloga za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh.
(2) Oceno neposredne škode na stvareh in predlog za
odpravo posledic naravnih nesreč iz prejšnjega odstavka
predloži vladi v obravnavo ministrstvo, pristojno za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izdela pa ju državna
komisija za ocenjevanje škode, ustanovljena v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi nesrečami in drugimi
nesrečami. Predlog za odpravo posledic nesreče obsega
okvirne predloge možnih ukrepov, na podlagi katerih se
izdela program odprave posledic nesreče.
(3) Vlada mora pri odločanju o uporabi sredstev za
odpravo posledic nesreč upoštevati naslednja merila:
– sredstva državnega proračuna se lahko uporabijo za
odpravo posledic naravne nesreče, za katero je ocena neposredne škode na stvareh večja od 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna,
– sredstva državnega proračuna se lahko uporabijo za
odpravo posledic več zemeljskih plazov, ki so v času 90 dni
po nastanku prvega zemeljskega plazu, na več različnih
krajih povzročili škodo, celotna vsota ocen neposredne ško-
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de na stvareh zaradi teh plazov pa je večja od 0,3 promila
načrtovanih prihodkov državnega proračuna.
(4) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, mora vladi v obravnavo predložiti oceno
neposredne škode na stvareh in predlog za odpravo posledic naravnih nesreč najkasneje mesec dni po zaključku
intervencijskih ukrepov, opravljenih v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo pred naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami.
12. člen
(program odprave posledic nesreče)
(1) Program odprave posledic nesreče sprejme vlada.
V obravnavo ji ga predloži ministrstvo, pristojno za okolje, če
ga predhodno potrdi komisija za odpravo posledic nesreč in
k njemu da soglasje ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Najpozneje tri mesece po tem, ko vlada odloči za
posamezno naravno nesrečo ali več naravnih nesreč skupaj, da se za odpravo posledic uporabijo sredstva za odpravo posledic nesreč po tem zakonu, ministrstvo, pristojno za
okolje, predloži vladi v obravnavo program odprave posledic
nesreče.
(3) Če je do sredstev za odpravo posledic nesreč upravičen državni organ, ki ni v sestavi ministrstva, pristojnega
za okolje, predloži vladi v obravnavo program odprave posledic nesreče ministrstvo, v sestavi katerega je ta državni
organ, če ga predhodno potrdi komisija za odpravo posledic nesreč in k njemu da soglasje ministrstvo, pristojno za
finance.
13. člen
(vsebina programa odprave posledic nesreče)
(1) S programom odprave posledic nesreče se določijo ukrepi za odpravo posledic naravne nesreče, zlasti pa se:
– določi vrsta in predvideno število stvari, ki jih je treba
obnoviti,
– določi vrsta in predvideno število objektov, ki jih je
treba zgraditi za preprečitev nadaljnje ogroženosti premoženja in ljudi zaradi posledic naravne nesreče ali njene
ponovitve,
– oceni višina sredstev po posameznih ukrepih odprave posledic naravne nesreče na stvareh in
– določi predvidena poraba sredstev v posameznih proračunskih letih.
(2) S programom odprave posledic nesreče se določijo tudi nosilci posameznih nalog, in sicer za:
– vzdrževanje sistema opazovanja vplivnega območja
naravne nesreče, če obstaja ogroženost za ljudi in premoženje med izvajanjem ukrepov odprave posledic naravne
nesreče na stvareh,
– vzdrževanje izvedenih interventnih ukrepov,
– izvajanje nujnih del za preprečitev nadaljnjih posledic
naravne nesreče,
– izdelavo strokovnih podlag in raziskav za predpis o
določitvi ogroženega območja na vplivnem območju naravne nesreče v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z
vodami,
– izdelavo ustreznih prostorskih aktov za odpravo posledic naravne nesreče,
– izdelavo projektov za obnovo poškodovanih in uničenih stvari,
– izvajanje posameznih ukrepov odprave posledic iz
programa in
– izvedbo drugih ukrepov iz programa.
(3) Če je treba zaradi gradnje gospodarske javne infrastrukture državnega ali lokalnega pomena ali nadomestitve objektov spremeniti ali nadomestiti občinske prostorske
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akte, mora program odprave posledic nesreče vsebovati
tudi program priprave teh občinskih prostorskih aktov, oceno sredstev za njegovo izvedbo in nosilce izvajanja tega
programa.
(4) Če izvajanje ukrepov odprave posledic naravne nesreče na stvareh traja več proračunskih let, morajo biti v
programu odprave posledic nesreče določene tudi obvezne
vsebine letnih programih odprave posledic nesreče ter roki,
v katerih jih mora ministrstvo, pristojno za okolje, predložiti
vladi v sprejem. Z letnim programom odprave posledic nesreče se za posamezno proračunsko leto podrobneje določijo ukrepi odprave posledic naravne nesreče ter višina sredstev, ki je predvidena za njihovo izvedbo.
14. člen
(financiranje izvajanja programa odprave posledic nesreče)
(1) Če so sredstva za izvajanje ukrepov iz programa
odprave posledic nesreče zagotovljena v okviru sredstev
proračunske rezerve, opravlja izplačila za izvedbo ukrepov
ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi dokumentacije,
ki jo predložijo uporabniki proračuna, v katerih pristojnost
spada izvajanje programa odprave posledic nesreče.
(2) Za zakonito uporabo sredstev proračunske rezerve
so odgovorni uporabniki proračuna, ki so jim bila zagotovljena sredstva proračunske rezerve za odpravo posledic naravne nesreče.
(3) Sredstva za izvajanje programa odprave posledic
nesreče v proračunskem letu, v katerem se za odpravo
posledic nesreč ne zagotavljajo sredstva proračunske rezerve skladno z 10. členom tega zakona, zagotavljajo v okviru
svojih finančnih načrtov uporabniki proračuna, v katerih pristojnost spada izvajanje programa odprave posledic nesreče.
(4) Če je treba zaradi gradnje gospodarske javne infrastrukture državnega pomena ali nadomestitve objektov,
spremeniti ali nadomestiti občinske prostorske akte, se sredstva zagotovijo v državnem proračunu.
(5) Uporabniki proračuna iz tretjega odstavka tega člena so:
1. ministrstvo, pristojno za okolje, za:
– obnovo stvari, za katere sredstva za vzdrževanje
zagotavlja samo ali organ v njegovi sestavi,
– izgradnjo geotehničnih objektov,
– obnovo stvari, za katere so upravičene do sredstev
za odpravo posledic nesreč po tem zakonu občine,
– obnovo stvari, za katere je upravičena do sredstev
za odpravo posledic nesreč po tem zakonu oseba javnega
prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je država ali občina, in
– obnovo stvari, za katere so upravičene do sredstev
za odpravo posledic nesreč po tem zakonu osebe zasebnega prava;
2. ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, za obnovo v po
naravnih nesrečah poškodovanih sestojih ter obnovo vseh
gozdnih cest, katerih gradnja in vzdrževanje se sofinancira v
skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdovi;
3. druga ministrstva za obnovo stvari, za katere sredstva za vzdrževanje zagotavljajo sama ali organi v njihovi
sestavi.
2.2 Upravičenci do sredstev za odpravo
posledic nesreč
15. člen
(upravičenci do sredstev za odpravo posledic nesreč)
Upravičenci do sredstev za odpravo posledic nesreč
so:
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– državni organi,
– občine,
– osebe javnega prava,
– osebe zasebnega prava za obnovo objektov za izvajanje dejavnosti,
– lastniki stanovanj in
– lastniki objekta, ki je razglašen za kulturni spomenik
ali za objekt, ki je namenjen varstvu naravne znamenitosti.
16. člen
(sredstva proračunske rezerve za obnovo stvari
v državni lasti)
Za odpravo posledic nesreč na stvareh v državni lasti
se namenijo sredstva proračunske rezerve za obnovo:
– objekta gospodarske javne infrastrukture državnega
pomena, ki je v lasti države,
– stvari, ki je v lasti osebe javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je država, če se za stvar investicijska, investicijsko-vzdrževalna ali vzdrževalna dela zagotavljajo v državnem proračunu,
– stvari, ki je namenjena izvajanju državne javne službe, če se za stvar investicijska, investicijsko-vzdrževalna ali
vzdrževalna dela zagotavljajo v državnem proračunu,
– v po naravnih nesrečah poškodovanih sestojih ter
gozdnih cest, če gre za obnovo, za katero se sredstva
zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdovi,
– druge stvari, ki je v lasti države, če se za njo investicijska, investicijsko-vzdrževalna ali vzdrževalna dela zagotavljajo v državnem proračunu.
17. člen
(dodelitev sredstev občini)
(1) Sredstva se za odpravo posledic nesreč dodelijo
občini kot poseben transfer z državne ravni za obnovo:
– objektov gospodarske javne infrastrukture lokalnega
pomena,
– stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje
njene dejavnosti,
– stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje
lokalne javne službe,
– stanovanjskih stavb, ki so v njeni lasti,
– stvari, ki so v njeni lasti in jih uporablja oseba javnega
prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,
– stvari, ki je v lasti osebe javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, za stvar pa se investicijska, investicijsko-vzdrževalna ali vzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem proračunu, in
– gozdnih cest, če gre za sofinanciranje obnove, za
katerega se sredstva zagotavljajo v skladu s predpisi, ki
urejajo upravljanje z gozdovi.
(2) Občini se dodelijo sredstva za odpravo posledic
nesreč tudi za nakup in komunalno ureditev stavbnih zemljišč za nadomestitev objektov, ki jo je treba izvesti zaradi
ogroženosti na vplivnem območju naravne nesreče.
(3) Občini se dodelijo sredstva iz prejšnjega odstavka,
če brezplačno prenese komunalno urejena stavbna zemljišča v last upravičenca in če ta upravičenec obstoječe stavbno zemljišče brezplačno prenese državi v last.
(4) Občini se dodelijo sredstva za odpravo posledic
nesreč, če je za namene, določene s predpisi na področju
javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v
višini 1,5% prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo
ukrepi odprave posledic naravne nesreče na njenih stvareh.
(5) Če se na območju občine izvajajo geotehnični ukrepi zaradi varstva stvari, ki so v lasti občine ali v lasti osebe
javnega prava, katere ustanovitelj je občina, se dodelijo
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sredstva državnega proračuna za izvedbo geotehničnih ukrepov, če je občina za namene, določene s predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5% prihodkov proračuna v letu, v katerem se
geotehnični ukrepi izvajajo.
(6) Če je občina v tekočem letu svoja sredstva proračunske rezerve že porabila skladno z nameni iz predpisov
na področju javnih financ, se ji za odpravo posledic nove
naravne nesreče v tem letu ali za izvedbo novih geotehničnih ukrepov v tem letu dodelijo sredstva državnega proračuna ne glede na pogoj v zvezi z uporabo svojih sredstev
proračunske rezerve iz četrtega in petega odstavka tega
člena.
18. člen
(dodelitev sredstev osebi javnega prava)
(1) Sredstva se za odpravo posledic nesreč dodelijo
osebi javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je
država ali občina, za obnovo stvari v lasti te osebe, če jo
uporablja za izvajanje svoje dejavnosti in se zanjo ne zagotavljajo investicijska, investicijsko-vzdrževalna ali vzdrževalna dela v državnem ali občinskem proračunu in če v proračunskem letu, v katerem se izvaja obnova, porabi vsa
sredstva, ki so v njenem finančnem načrtu namenjena za
investicijska, investicijsko-vzdrževalna in vzdrževalna dela.
(2) Za obnovo stanovanjske stavbe ali posameznega
stanovanja v lasti osebe javnega prava iz prejšnjega odstavka se dodelijo sredstva za odpravo posledic nesreč osebi
javnega prava pod pogoji iz 25. člena tega zakona.
19. člen
(izjema)
(1) Ne glede na določbe 16., 17. in 18. člena tega
zakona se sredstev za odpravo posledic nesreč ne more
dodeliti za obnovo zemljišč v gozdovih, razen če gre za
obnovo gozdnih cest, za obnovo kmetijskih zemljišč pa samo, če je bil njihov lastnik ali najemnik v času nastanka
naravne nesreče vpisan v register kmetijskih gospodarstev,
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo,
in ne gre za odpravo posledic zemeljskih plazov.
(2) Ne glede na določbe 16. člena tega zakona se
sredstva iz četrte alinee 16. člena lahko uporabijo tudi za
obnovo v po naravnih nesrečah poškodovanih sestojih gozdov v zasebni lasti v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje
z gozdovi.
20. člen
(dodelitev sredstev osebi zasebnega prava)
(1) Sredstva za odpravo posledic nesreč se dodelijo
osebi zasebnega prava za obnovo objektov, ki so v njeni
lasti in so namenjeni stalnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti.
(2) Sredstva za odpravo posledic nesreč se dodelijo
tudi za obnovo kmetijskih zemljišč v lasti oseb zasebnega
prava, če je bil njihov lastnik v času nastanka naravne nesreče vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, in gre za
odpravo posledic poplav.
(3) Vlada podrobneje določi merila za določitev zemljišč in objektov, za katere se lahko osebi zasebnega prava
dodelijo sredstva za odpravo posledic nesreč.
21. člen
(dodelitev sredstev za obnovo posebnih objektov)
Ne glede na pogoje iz 16. do 20. člena tega zakona se
lastniku objekta dodelijo sredstva za odpravo posledic nesreč, če je objekt na dan nastanka nesreče z aktom razgla-
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šen za kulturni spomenik ali se nahaja na območju naravne
vrednote oziroma na zavarovanem območju v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, in je namenjen varstvu
oziroma upravljanju zavarovanega območja.
2.3 Višina sredstev, dodeljenih za obnovo stvari
22. člen
(višina sredstev)
(1) Za obnovo stvari iz 16. člena tega zakona se iz
proračunske rezerve dodelijo sredstva v višini, ki je za obnovo v proračunskem letu, v katerem se zagotavljajo sredstva
za obnovo iz proračunske rezerve, predvidena v programu
odprave posledic nesreče.
(2) Občini se dodeli za obnovo stvari iz 17. člena tega
zakona sredstva za odpravo posledic nesreč v višini, ki je za
obnovo predvidena v letnem programu odprave posledic
nesreče, zmanjšani za sredstva, ki jih je občina sama namenila za obnovo skladno z določbami 17. člena tega zakona.
(3) Osebi javnega prava se dodeli za obnovo stvari iz
prvega odstavka 18. člena tega zakona sredstva za odpravo
posledic nesreč v višini, ki je za obnovo predvidena v letnem programu odprave posledic nesreče, zmanjšani za
sredstva, ki jih je sama namenila za obnovo skladno z določbami 18. člena tega zakona.
(4) Pri določitvi obsega izvedenih del za obnovo objektov gospodarske javne infrastrukture in stvari iz prejšnjih
odstavkov je treba upoštevati, da se sredstva za odpravo
posledic nesreč po tem zakonu uporabijo samo za vzpostavitev stanja na objektu gospodarske javne infrastrukture ali
na stvari, kakršno je bilo pred nastankom naravne nesreče.
23. člen
(višina sredstev, dodeljenih osebam zasebnega prava
za obnovo objektov za izvajanje dejavnosti)
(1) Za obnovo objekta v lasti osebe zasebnega prava
se lahko dodeli največ 30%, oziroma za objekt, ki je zavarovan za škodo zaradi te naravne nesreče, največ 40% vseh
sredstev, ki so za obnovo objekta predvidena v letnem programu odprave posledic nesreče, in gre za objekt, v katerem je lastnik objekta na dan nastanka naravne nesreče
izvajal dejavnost.
(2) Za obnovo objekta, ki jo je oseba zasebnega prava
na dan nastanka nesreče dajala v najem za izvajanje dejavnosti drugi osebi, se lahko dodeli največ 10%, oziroma
največ 20%, če je objekt za škodo zaradi te naravne nesreče zavarovan, vseh sredstev, ki so za obnovo objekta predvidena v letnem programu odprave posledic nesreče.
(3) Zavarovan za škodo zaradi naravne nesreče je objekt, za katerega lastnik izkaže, da mu je zaradi posledic
naravne nesreče priznano izplačilo zavarovalnih zneskov za
škodo na objektu v višini, ki ni manjša od 40% ocene neposredne škode na objektu če gre za potres, oziroma od 60%
ocene neposredne škode na objektu, če gre za druge naravne nesreče.
(4) Če gre za odpravo posledic zemeljskih ali snežnih
plazov, se za obnovo objekta v lasti osebe zasebnega prava
ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko dodeli največ 60% vseh sredstev, ki so za obnovo objekta predvidena
v letnem programu odprave posledic nesreče, oziroma največ 40% teh sredstev, če je oseba dajala objekt v najem.
(5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lastnik
objekta ni upravičen do sredstev za odpravo posledic nesreč, če je višina sredstev, ki so potrebna za obnovo objekta, manjša od stroškov za novo gradnjo prostorov enakega
namena s površino, ki je enaka 5% neto tlorisne površine
objekta v obnovi.
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(6) Pri določitvi obsega potrebnih del za obnovo objekta iz prejšnjih odstavkov je treba upoštevati, da se sredstva
za odpravo posledic nesreč po tem zakonu uporabijo samo
za vzpostavitev stanja na objektu, kakršno je bilo pred nastankom naravne nesreče. Če gre za novo gradnjo objekta
ali nadomestitev objekta, se sredstva za odpravo posledic
nesreč dodelijo lastniku objekta samo za objekt ali del objekta, ki ima enako neto tlorisno površino, kot jo je imel
objekt, za katerega je lastnik upravičen do sredstev po tem
zakonu, pred nastankom naravne nesreče.
(7) Pri določitvi višine sredstev, ki se jih dodeli za obnovo objekta iz prvega in drugega odstavka tega člena, je
treba upoštevati, da vsota vseh sredstev državnega in občinskega proračuna, ki so dodeljena lastniku objekta za
obnovo, in izplačil zavarovalnih zneskov za škodo na objektu ne sme presegati 80% sredstev, ki jih je za obnovo objekta potrdila komisija za odpravo posledic nesreč.
(8) Če ima oseba zasebnega prava v lasti več objektov,
za katere je upravičena do sredstev za odpravo posledic
nesreč po določbah tega člena, se vodi postopek dodeljevanja sredstev za obnovo vsakega objekta posebej.
(9) Vlada podrobneje določi način izračuna višine sredstev, ki so dodeljena osebi zasebnega prava za obnovo
objekta iz prvega in drugega odstavka tega člena, pri čemer
upošteva:
– da je višina dodeljenih sredstev premo sorazmerna
oceni neposredne škode na objektu,
– da je višina dodeljenih sredstev premo sorazmerna
razmerju med neto tlorisno površino objekta na dan nastanka naravne nesreče in neto tlorisno površino obnovljenega
objekta in
– da se lahko količnik med dodeljeno višino sredstev
in oceno neposredne škode na objektu s starostjo objekta
veča.
24. člen
(višina sredstev, dodeljenih osebam zasebnega prava
za obnovo gozdnih cest in kmetijskih zemljišč)
(1) Za obnovo gozdnih cest in kmetijskih zemljišč v
lasti oseb zasebnega prava se ob upoštevanju pogojev iz
20. člena tega zakona lahko dodeli največ 50% vseh sredstev, ki so za obnovo poškodovanih gozdnih cest ali kmetijskih zemljišč predvidena v letnem programu odprave posledic nesreče.
(2) Če stroški obnove kmetijskega zemljišča iz prejšnjega odstavka presegajo tržno vrednost za taka zemljišča,
se sredstva za odpravo posledic nesreč lahko uporabijo le
za odkup zemljišča v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje
z vodami.
(3) Odkup kmetijskega zemljišča se izvede, če lastnik
zemljišča v prodajo zemljišča državi privoli in če sredstva za
odkup ne presegajo višine sredstev, ki se jih lahko dodeli
lastniku za obnovo zemljišča po določbah prvega odstavka
tega člena.
25. člen
(višina sredstev, dodeljenih za obnovo stanovanj)
(1) Postopek dodeljevanja sredstev za odpravo posledic nesreč se za obnovo stanovanjske stavbe vodi za vsako
stanovanje v stavbi posebej.
(2) Višina sredstev, ki so potrebna za obnovo posameznega stanovanja, se izračuna iz sorazmernega dela sredstev,
ki so za obnovo stanovanjske stavbe predvidena v letnem
programu odprave posledic nesreče, izračunanega na podlagi neto tlorisne površine, ki pripada temu stanovanju.
(3) Za obnovo posameznega stanovanja v lasti osebe
zasebnega prava se lahko dodeli največ 40%, oziroma za
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stanovanje, ki je zavarovano za škodo zaradi te naravne
nesreče, največ 60% vseh sredstev, ki so potrebna za obnovo stanovanja, če gre za stanovanje, v kateri ima stalno
prebivališče lastnik stanovanja ali njegov ožji družinski član.
(4) Zavarovano za škodo zaradi naravne nesreče je
stanovanje, za katerega lastnik izkaže, da mu je zaradi posledic naravne nesreče priznano izplačilo zavarovalnih zneskov za škodo na stanovanju v višini, ki ni manjša od 30%
ocene neposredne škode na stanovanju če gre za potres,
oziroma od 50% ocene neposredne škode na stanovanju,
če gre za druge naravne nesreče.
(5) Za obnovo stanovanja v lasti osebe zasebnega prava, ki ne izpolnjuje pogojev iz tretjega odstavka tega člena,
in za obnovo stanovanja v lasti osebe javnega prava, katere
ustanovitelj ali soustanovitelj je država ali občina, se lahko
dodeli največ 30%, oziroma za stanovanje, ki je zavarovano
za škodo zaradi te naravne nesreče, največ 40% vseh sredstev, ki so potrebna za obnovo stanovanja, če je bilo stanovanje naseljeno na dan nastanka nesreče.
(6) Če gre za odpravo posledic udorov ali zemeljskih
oziroma snežnih plazov, se ne glede na določbe tretjega in
petega odstavka tega člena za obnovo posameznega stanovanja iz tretjega odstavka tega člena dodeli največ 60% in za
stanovanje iz petega odstavka največ 40% vseh sredstev, ki
so potrebna za obnovo stanovanja.
(7) Ne glede na določbe tretjega, petega in šestega
odstavka tega člena lastnik stanovanja ni upravičen do sredstev za odpravo posledic nesreč, če je višina sredstev, ki so
potrebna za obnovo stanovanja, manjša od stroškov za novo
gradnjo stanovanjskih prostorov, katerih površina je enaka
5% neto tlorisne površine stanovanja v obnovi.
(8) Pri določitvi obsega potrebnih del za obnovo stanovanja, je treba upoštevati, da se sredstva za odpravo posledic nesreč po tem zakonu uporabijo samo za vzpostavitev
bivanja v prostorih stanovanja, katerih neto tlorisna površina
je enaka standardni stanovanjski površini.
(9) Če je v programu odprave posledic nesreče za
obnovo stanovanjske stavbe določena gradnja nove stavbe
ali nadomestitev stavbe, se sredstva za odpravo posledic
nesreč dodelijo v višini, ki je potrebna za gradnjo stanovanjske stvabe, v kateri neto tlorisna površina stanovanj ne presega standardnih stanovanjskih površin.
(10) Standardna stanovanjska površina se izračuna
na podlagi števila stanovanj v stavbi, števila oseb s stalnim prebivališčem v posameznem stanovanju in naslednjih meril:
– za eno ali dve osebi v stanovanju je standardna stanovanjska površina v enostanovanjski stavbi 90 m2, v dvostanovanjski stavbi 75 m2 in v tri ali večstanovanjski stavbi
60 m2,
– za tri osebe v stanovanju je standardna stanovanjska
površina v enostanovanjski stavbi 100 m2, v dvostanovanjski stavbi 85 m2 in v tri ali večstanovanjski stavbi 76 m2,
– za štiri osebe v stanovanju je standardna stanovanjska površina v enostanovanjski stavbi 115 m2, v dvostanovanjski stavbi 95 m2 in v tri ali večstanovanjski stavbi 85 m2,
– za pet oseb v stanovanju je standardna stanovanjska
površina v enostanovanjski stavbi 130 m2, v dvostanovanjski stavbi 115 m2 in v tri ali večstanovanjski stavbi 102 m2, in
– za več kot pet oseb v stanovanju se izračuna standardna stanovanjska površina tako, da se za vsako nadaljnjo osebo doda 6 m2.
(11) Vlada podrobneje določi način izračuna višine
sredstev, ki so dodeljena upravičencu iz tretjega in četrtega
odstavka tega člena za obnovo posameznega stanovanja,
pri čemer upošteva:
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– da je višina dodeljenih sredstev premo sorazmerna
oceni neposredne škode na stanovanju,
– da je lahko količnik med dodeljeno višino sredstev
in škodo na stanovanju večji, če je stanovanjska stavba
starejša,
– da je višina dodeljenih sredstev premo sorazmerna
razmerju med standardno stanovanjsko površino in neto
tlorisno površino obnovljene stavbe, v primeru gradnje nove
stavbe ali nadomestitve stavbe pa razmerju med standardno
stanovanjsko površino in neto tlorisno površino stavbe na
dan nastanka naravne nesreče.
(12) Pri določitvi višine sredstev, ki se dodelijo za obnovo stanovanja, je treba upoštevati, da vsota vseh sredstev
državnega in občinskega proračuna, ki so dodeljena lastniku stanovanja za obnovo, in izplačil zavarovalnih zneskov za
škodo na stanovanju ne sme presegati 90% sredstev, ki jih
je za obnovo stanovanja potrdila komisija za odpravo posledic nesreč.
26. člen
(višina sredstev, dodeljenih za obnovo gospodarskih
objektov kmetije)
(1) Za obnovo gospodarskega objekta kmetije v lasti
osebe zasebnega prava se lahko dodeli največ 40%, oziroma za objekt, ki je zavarovan za škodo zaradi te naravne
nesreče, največ 60% vseh sredstev, ki so za obnovo objekta predvidena v letnem programu odprave posledic nesreče.
(2) Zavarovan za škodo zaradi naravne nesreče je gospodarski objekt kmetije, za katerega lastnik izkaže, da mu
je zaradi posledic naravne nesreče priznano izplačilo zavarovalnih zneskov za škodo na objektu v višini, ki ni manjša
od 20% ocene neposredne škode na objektu če gre za
potres, oziroma od 40% ocene neposredne škode na objektu, če gre za druge naravne nesreče.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
se lahko za obnovo gospodarskega objekta kmetije dodeli
največ 60% vseh sredstev, ki so za obnovo objekta predvidena v letnem programu odprave posledic nesreče, če gre
za odpravo posledic zemeljskih ali snežnih plazov.
(4) Pri določitvi obsega potrebnih del za obnovo gospodarskega objekta kmetije je treba upoštevati, da se sredstva za odpravo posledic nesreč po tem zakonu uporabijo
samo za vzpostavitev stanja na objektu, kakršno je bilo pred
nastankom naravne nesreče. Če gre za novo gradnjo objekta ali nadomestitev objekta, se sredstva za odpravo posledic
nesreč dodelijo lastniku objekta samo za objekt ali del objekta, ki ima enako neto tlorisno površino, kot jo je imel
objekt, za katerega je lastnik upravičen do sredstev po tem
zakonu, pred nastankom naravne nesreče.
(5) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena lastnik gospodarskega objekta kmetije ni upravičen do sredstev za odpravo posledic nesreč, če je višina
sredstev, ki so potrebna za obnovo gospodarskega objekta
kmetije, manjša od stroškov za novo gradnjo po namenu
enakih prostorov, katerih površina je enaka 5% neto tlorisne
površine gospodarskega objekta kmetije v obnovi.
(6) Pri določitvi višine sredstev, ki se jih dodeli za obnovo gospodarskega objekta kmetije, je treba upoštevati, da
vsota vseh sredstev državnega in občinskega proračuna, ki
so dodeljena lastniku objekta za obnovo, in izplačil zavarovalnih zneskov za škodo na objektu ne sme presegati 80%
sredstev, ki jih je za obnovo objekta potrdila komisija za
odpravo posledic nesreč.
(7) Če ima oseba zasebnega prava v lasti več gospodarskih objektov kmetije, za katere je upravičena do sredstev za odpravo posledic nesreč po določbah tega člena,
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se vodi postopek dodeljevanja sredstev za obnovo vsakega
objekta posebej.
(8) Za gospodarski objekt kmetije se šteje tudi objekt
za vzrejo vodnih organizmov, v stroške obnove takega objekta pa se prištevajo tudi stroški vzpostavitve matične jate v
stanje pred nastankom naravne nesreče.
(9) Vlada podrobneje določi način izračuna višine sredstev, ki so dodeljena osebi zasebnega prava za obnovo
gospodarskega objekta kmetije, pri čemer upošteva:
– da je višina dodeljenih sredstev premo sorazmerna
oceni neposredne škode na objektu,
– da je višina dodeljenih sredstev premo sorazmerna
razmerju med neto tlorisno površino objekta na dan nastanka naravne nesreče in neto tlorisno površino obnovljenega
objekta in
– da se lahko količnik med dodeljeno višino sredstev
in oceno neposredne škode na objektu s starostjo objekta
veča.
(10) V predpisu iz prejšnjega odstavka vlada določi
vrste objektov, ki se jih po določbah tega člena šteje za
gospodarske objekte kmetije.
27. člen
(pridobitev stanovanjskega posojila)
(1) Oseba iz tretjega in četrtega odstavka 25. člena
tega zakona, ki je za obnovo stanovanja upravičena do sredstev za odpravo posledic nesreč, lahko pridobi za obnovo
stanovanja stanovanjsko posojilo pri javnem stanovanjskem
skladu ne glede na višino dodeljenih sredstev za odpravo
posledic nesreč.
(2) Sredstva stanovanjskih posojil se štejejo kot lastna
sredstva upravičenca.
(3) Najvišji odobreni znesek stanovanjskega posojila iz
prvega odstavka tega člena je lahko enak razliki med višino
sredstev, ki je potrebna za obnovo stanovanja, in dodeljenih
sredstev za odpravo posledic nesreč za obnovo stanovanja.
(4) Stanovanjsko posojilo se odobri z rokom vračila do
15 let. Posojilojemalec mora odobreno posojilo zavarovati.
Koriščenje odobrenega posojila je dokumentarno. Posojilo
se odplačuje v mesečnih anuitetah. Prva anuiteta zapade v
plačilo dve leti po dodelitvi posojila.
(5) Odobreno posojilo se obrestuje skladno s pogoji,
ki veljajo za stanovanjska posojila, pridobljena pri javnem
stanovanjskem skladu z enakim rokom vračila.
(6) Sredstva posojil lahko pridobijo upravičenci iz prvega odstavka tega člena na podlagi vloge, ki jo morajo
vložiti do roka, ki je določen v programu odprave posledic
nesreče.
(7) Vsebino vloge in potrebno dokumentacijo določi
javni stanovanjski sklad.
28. člen
(hipotekarna sredstva)
(1) Če upravičenec iz tretjega odstavka 25. člena tega
zakona nima dovolj lastnih sredstev in če zaradi nizkih dohodkov tudi drugi lastniki stanovanja ali stanovalci v njem ne
morejo pridobiti za obnovo stanovanja potrebnega stanovanjskega posojila po tem zakonu, se lahko občini dodelijo
sredstva za odpravo posledic nesreč v višini, ki je enaka
razliki med sredstvi, potrebnimi za obnovo stanovanja, ter
sredstvi, ki so bila upravičencu dodeljena ali jih je kot posojilo pridobil po določbah tega zakona.
(2) Občini se dodelijo sredstva za odpravo posledic
nesreč v višini iz prejšnjega odstavka, če v to lastniki stavbe
ali dela stavbe, ki pripada stanovanju, privolijo in dovolijo
občini za čas 20 let vpis hipotekarne pravice na stanovanjski stavbi ali na delu stavbe, ki pripada stanovanju, v sora-
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zmernem deležu sredstev, ki so se za obnovo stanovanja
dodelila občini.
(3) Sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko dodelijo v
višini, ki zagotavlja, da mesečna anuiteta stanovanjskega
posojila ne presega polovice ugotovljenega dohodka lastnikov stanovanja ter stanovalk in stanovalcev (v nadaljnjem
besedilu: stanovalec) v njem, zmanjšanega za minimalni dohodek lastnikov in stanovalcev, pri čemer se minimalni in
ugotovljeni dohodek lastnikov in stanovalcev ugotavlja na
način, kot ga za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči določajo predpisi, ki urejajo socialno varstvo.
(4) Vlada podrobneje določi način in merila za ugotavljanje upravičenosti lastnika stanovanja, na podlagi katere
se zagotovijo za obnovo stanovanja sredstva za odpravo
posledic nesreč na način iz prvega odstavka tega člena.
29. člen
(višina sredstev, dodeljenih za obnovo posebnih objektov)
Za obnovo objekta, ki je z aktom razglašen za kulturni
spomenik ali je z aktom razglašen za objekt, ki je namenjen
varstvu naravne znamenitosti, se lastniku objekta dodelijo
vsa sredstva, ki jih je komisija za odpravo posledic nesreč
potrdila za obnovo objekta.
2.4 Nosilci izvajanja ukrepov odprave posledic nesreč
na stvareh in njihove obveznosti
30. člen
(nosilci izvajanja ukrepov odprave posledic nesreč
na stvareh)
(1) Državni organ, ki je zadolžen za vzdrževanje stvari v
državni lasti, je pristojen za izvajanje obnove objektov gospodarske javne infrastrukture državnega pomena in stvari
iz 16. člena tega zakona.
(2) Občina, ki so ji dodeljena sredstva za odpravo
posledic nesreč, je pristojna za izvajanje obnove stvari iz
17. člena tega zakona.
(3) Ministrstvo, pristojno za okolje, je pristojno za izvajanje obnove:
– stvari v lasti oseb javnega prava iz 18. člena tega
zakona,
– zemljišč in objektov v lasti oseb zasebnega prava in
– objektov, ki so z aktom razglašeni za kulturni spomenik ali so z aktom razglašeni za objekte, ki so namenjen
varstvu naravne znamenitosti, razen če so v lasti države ali
osebe javnega prava in se za njih sredstva za investicijska,
investicijsko-vzdrževalna ali vzdrževalna dela zagotavljajo v
državnem proračunu.
(4) Ministrstvo, pristojno za okolje, zagotovi upravičencem za obnovo stvari iz prejšnjega odstavka svetovanje in
pomoč pri načrtovanju in projektiranju ter finančni in gradbeni nadzor pri obnovi stvari.
(5) Vlada podrobneje določi obseg in način svetovanja
ter pomoči pri načrtovanju in projektiranju ter obseg in način
finančnega in gradbenega nadzora iz prejšnjega odstavka.
(6) Financiranje nalog ministrstva, pristojnega za okolje, iz četrtega odstavka tega člena gre v breme sredstev za
odpravo posledic nesreč po tem zakonu.
31. člen
(zagotovitev namenske porabe sredstev)
(1) Sredstva za odpravo posledic nesreč, dodeljena za
obnovo stvari po tem zakonu, morajo biti porabljena skladno z namenom njihove uporabe.
(2) Zaradi zagotovitve namenske porabe sredstev iz
prejšnjega odstavka morajo upravičenci do sredstev državne pomoči, razen državnih organov in občin, podpisati po-
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godbo z ministrstvom, pristojnim za okolje, o izpolnjevanju
obveznosti, ki so določene s tem in drugimi zakoni.
(3) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se upravičenec
do sredstev za odpravo posledic nesreč predvsem zaveže,
da bo:
– izvedel obnovo stvari v celotnem obsegu, ki ga je
potrdila komisija za odpravo posledic nesreč,
– zagotovil nadzor pri obnovi stvari v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov,
– zagotovil namensko porabo dodeljenih sredstev in
– zagotovil obnovo stvari skladno s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo ter drugimi pogoji iz
dovoljenja za poseg v prostor.
(4) Če upravičenec do sredstev za odpravo posledic
nesreč ne porabi dodeljenih sredstev za odpravo posledic
nesreč, je dolžan razliko do dodeljenih sredstev vrniti.
(5) Upravičenec do sredstev za odpravo posledic nesreč mora neporabljena sredstva za odpravo posledic nesreč vrniti tudi:
– če se je iztekel rok, za katerega je v odločbi o dodelitvi sredstev določeno, da se morajo dodeljena sredstva
porabiti,
– zaradi stečaja ali likvidacije pravne osebe,
– če imetnik odločbe o dodelitvi sredstev preneha izvajati svojo dejavnost.
(6) Če upravičenec do sredstev za odpravo posledic
nesreč sredstva uporabi nenamensko, je dolžan vrniti celotna nenamensko porabljena sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko so mu bila sredstva nakazana.
(7) Za nenamensko porabo sredstev za odpravo posledic nesreč se šteje tudi poraba sredstev za obnovo stvari,
pri kateri niso izpolnjeni predpisani pogoji na področju urejanja prostora in graditve objekta.
(8) Upravičenec do sredstev za odpravo posledic nesreč mora neporabljena ali nenamensko uporabljena sredstva vrniti najpozneje v treh mesecih po tem, ko ga na
vrnitev sredstev pozove ministrstvo, pristojno za okolje. Vrnjena sredstva so izredni prihodek državnega proračuna.
32. člen
(poročanje o porabi sredstev)
(1) Upravičenec do sredstev za odpravo posledic nesreč, ki so mu bila dodeljena sredstva za odpravo posledic
nesreč, mora predložiti ministrstvu, pristojnemu za okolje,
zaključno poročilo o njihovi porabi najkasneje v 12 mesecih
od dneva, ko so mu bila skladno z določbami tega zakona
dodeljena.
(2) Upravičenec do sredstev za odpravo posledic nesreč mora o porabi dodeljenih sredstev poročati ministrstvu,
pristojnemu za okolje, na njegovo zahtevo tudi pred iztekom
roka iz prejšnjega odstavka.
2.5 Postopek dodelitve sredstev za odpravo posledic
nesreč
33. člen
(postopek dodelitve sredstev)
(1) Sredstva za odpravo posledic nesreč se upravičencem do sredstev za odpravo posledic nesreč, razen državnim organom, dodelijo na podlagi vloge, ki jo morajo predložiti ministrstvu, pristojnemu za okolje, v roku iz programa
odprave posledic nesreče, ki pa ne sme biti daljši od 12
mesecev.
(2) Ministrstvo, pristojno za okolje, po sprejemu programa odprave posledic nesreče na vladi obvesti upravičence do sredstev za odpravo posledic nesreč o roku, v katerem morajo predložiti vloge za dodelitev sredstev za odpravo
posledic nesreč.

Stran

11342 / Št. 75 / 1. 8. 2003

(3) Ministrstvo, pristojno za okolje, pripravi predlog o
višini potrebnih sredstev za obnovo stvari in ga predloži
komisiji za odpravo posledic nesreč, če je vloga upravičenca popolna in utemeljena in je predlog obnove stvari v skladu s programom odprave posledic nesreče.
(4) Predlog za dodelitev sredstev za odpravo posledic
nesreč posameznemu upravičencu predloži vladi v obravnavo in sprejem ministrstvo, pristojno za okolje, po predhodni
potrditvi komisije za odpravo posledic nesreč.
(5) Minister, pristojen za okolje, določi vsebino in obliko vloge upravičencev za dodelitev sredstev za izvajanje
obnove na stvareh po tem zakonu.
3. ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE V KMETIJSTVU
3.1 Viri sredstev in odločitev o njihovi uporabi
34. člen
(viri sredstev)
(1) Sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu se
zagotovijo za vsako koledarsko leto v državnem proračunu.
(2) Višina sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu se določi v državnem proračunu za posamezni pojav
škode v kmetijstvu za vsako proračunsko leto posebej na
podlagi ocene o potrebnih sredstvih za odpravo posledic iz
programa odprave posledic škode v kmetijstvu.
(3) Če je program odprave posledic škode v kmetijstvu
sprejet v letu nastanka škode, se za to proračunsko leto
zagotovijo sredstva za izvedbo ukrepov odprave posledic
škode v kmetijstvu v okviru sredstev državne proračunske
rezerve.
(4) Za posamezni pojav škode v kmetijstvu, za katerega je vlada odločila o uporabi sredstev za odpravo njegovih
posledic v septembru ali kasneje, se v prvem proračunskem
letu po letu, v katerem je nastala škoda, zagotovijo sredstva
za izvajanje ukrepov odprave posledic škode v okviru sredstev državne proračunske rezerve.
35. člen
(odločitev o uporabi sredstev za odpravo posledic škode
v kmetijstvu)
(1) Vlada odloči o uporabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu na podlagi ocene neposredne škode
v kmetijstvu in predloga za odpravo posledic škode v kmetijstvu.
(2) Oceno neposredne škode v kmetijstvu in predlog
za odpravo posledic škode v kmetijstvu iz prejšnjega odstavka predloži vladi v obravnavo ministrstvo, pristojno za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izdela pa ju
državna komisija za ocenjevanje škode, ustanovljena v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi nesrečami in
drugimi nesrečami. Predlog za odpravo posledic škode v
kmetijstvu obsega okvirne predloge možnih ukrepov, na podlagi katerih se izdela program odprave posledic škode v
kmetijstvu.
(3) Vlada mora pri odločanju o uporabi sredstev za
odpravo posledic škode v kmetijstvu upoštevati naslednji
merili:
– sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu se
lahko uporabijo za odpravo posledic posamezne naravne
nesreče, za katero je ocena neposredne škode v kmetijstvu
večja od 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna;
– če nastane škoda v kmetijstvu v času 120 dni večkrat ali na različnih krajih, se sredstva za odpravo posledic
škode v kmetijstvu lahko uporabijo za vse primere odprave
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posledic škode v kmetijstvu v tem obdobju, če je vsota ocen
neposredne škode v kmetijstvu večja od 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna.
(4) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, mora vladi v obravnavo predložiti oceno
neposredne škode v kmetijstvu najkasneje mesec dni po
običajnem spravilu letine rastline, ki je bila poškodovana
zaradi pojava naravne nesreče.
36. člen
(program odprave posledic škode v kmetijstvu)
(1) Program odprave posledic škode v kmetijstvu sprejme vlada. V obravnavo ji ga predloži ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo in gozdarstvo, če ga potrdi komisija za odpravo
posledic škode v kmetijstvu in k njemu da soglasje ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Najpozneje tri mesece po tem, ko vlada odloči za
posamezni pojav škode v kmetijstvu ali več takih pojavov
skupaj, da se za odpravo posledic uporabijo sredstva za
odpravo posledic škode v kmetijstvu po tem zakonu, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, predloži vladi v obravnavo
program odprave posledic škode v kmetijstvu.
37. člen
(vsebina programa odprave posledic škode v kmetijstvu)
(1) S programom odprave posledic škode v kmetijstvu
se določijo:
– kmetijske rastline, ki so zaradi naravne nesreče poškodovane,
– občine, kjer je nastala škoda v kmetijstvu,
– ocena o stopnjah poškodovanosti kmetijskih rastlin,
– ocena o površini prizadetih kmetijskih zemljišč,
– ocena o številu upravičencev do sredstev za odpravo
posledic škode v kmetijstvu,
– ocena potrebnih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu,
– strokovna izhodišča za določitev geografsko zaokroženih območij,
– verifikacijo podatkov o poškodovanosti kmetijskih rastlin na posameznih kmetijskih zemljiščih,
– občine, ki morajo imenovati občinske komisije za
zbiranje vlog upravičencev,
– obrazci za vloge upravičencev,
– nosilci oziroma strokovnjaki za določitev geografsko
zaokroženih območij,
– nosilci oziroma strokovnjaki za verifikacijo podatkov
o poškodovanosti kmetijskih rastlin iz vlog upravičencev,
– način izplačila sredstev za odpravo posledic škode v
kmetijstvu upravičencem in
– ocena sredstev za financiranje posamezne naloge iz
prejšnjih alinej.
(2) Izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka se financira v
breme sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu.
(3) Če odprava posledic škode v kmetijstvu traja več
proračunskih let, morajo biti v programu odprave posledic
škode v kmetijstvu določene tudi obvezne vsebine letnih
programov ter roki, v katerih jih mora ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo, predložiti vladi v sprejem. Z letnim programom odprave posledic škode v kmetijstvu se za posamezno
proračunsko leto podrobneje določijo predvsem upravičenci do sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu ter
sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu.
38. člen
(financiranje odprave posledic škode v kmetijstvu)
(1) Če so skladno s programom odprave posledic škode v kmetijstvu sredstva za izvajanje ukrepov iz programa
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odprave posledic škode v kmetijstvu zagotovljena v okviru
sredstev državne proračunske rezerve, opravlja izplačila za
škodo v kmetijstvu ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi dokumentacije, ki jo predloži ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo.
(2) Sredstva za izvajanje programa odprave posledic
škode v kmetijstvu v proračunskem letu, v katerem se za
odpravo škode v kmetijstvu ne zagotavljajo sredstva proračunske rezerve skladno s 34. členom tega zakona, zagotavlja v okviru svojih finančnih načrtov ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo.
(3) Sredstva za izvajanje ukrepov iz programa odprave
posledic škode na kmetijskih zemljiščih v lasti občine se za
posamezno proračunsko leto dodelijo občini, če je občina
za namene, določene s predpisi na področju javnih financ,
porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5%
prihodkov proračuna v proračunskem letu, v katerem se
izvajajo ukrepi za odpravo posledic škode v kmetijstvu na
njenih zemljiščih.
(4) Če je občina v tekočem letu svoja sredstva proračunske rezerve že porabila skladno z nameni iz predpisov
na področju javnih financ, se ji za odpravo posledic škode v
kmetijstvu na njenih zemljiščih dodelijo sredstva državnega
proračuna ne glede na pogoj v zvezi z uporabo sredstev
proračunske rezerve iz prejšnjega odstavka.
3.2 Upravičenci do sredstev za odpravo posledic
škode v kmetijstvu
39. člen
(upravičenci do sredstev)
(1) Sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu se
lahko dodelijo osebi s stalnim prebivališčem na ozemlju
Republike Slovenije, ki obdeluje kmetijska zemljišča kot lastnik ali zakupnik, če je v času nastanka naravne nesreče
vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo.
(2) Sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu se
lahko dodelijo tudi pravni osebi s sedežem na območju
Republike Slovenije, ki obdeluje kmetijska zemljišča in je
bila v času nastanka naravne nesreče vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo in gozdarstvo.
(3) Oseba iz prvega in drugega odstavka tega člena je
upravičena do sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu, če iz ocene neposredne škode, ki jo potrdi komisija za
odpravo posledic škode v kmetijstvu, sledi:
– da je hektarski donos kmetijske rastline v letu nastanka naravne nesreče manjši od normalnega hektarskega
donosa za več kot 30%, za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost pa za več kot 20%, ali
– da je hektarski donos kmetijske rastline prvega pridelka po nastanku tistih naravnih nesreč, ki povzročijo, da
je zaradi poškodb na kmetijski rastlini kmetijska proizvodnja
zmanjšana v obdobju več nadaljnjih let, manjši od normalnega hektarskega donosa za več kot 10%, in je skupni hektarski donos v vseh nadaljnjih letih zmanjšanja kmetijske proizvodnje manjši od normalnega hektarskega donosa za več
kot 30%, za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost pa za več kot 20%.
(4) Vlada podrobneje določi način izračuna stopnje
poškodovanosti kmetijske rastline za primere, ko naravna
nesreča povzroči, da je zaradi poškodb na kmetijski rastlini kmetijska proizvodnja zmanjšana v obdobju več nadaljnjih let.
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3.3 Višina sredstev, dodeljenih za odpravo posledic
škode v kmetijstvu
40. člen
(višina dodeljenih sredstev)
(1) Upravičencu iz prejšnjega člena se dodelijo sredstva v višini največ 40%, za proizvodnjo kmetijske rastline, ki
je zavarovana za škodo v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč,
pa največ 60% ocene neposredne škode, ki jo potrdi komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu (v nadaljnjem
besedilu: potrjena višina škode).
(2) Zavarovana za škodo v kmetijstvu zaradi naravne
nesreče je proizvodnja kmetijske rastline, za katero upravičenec izkaže, da mu je zaradi posledic naravne nesreče
priznano izplačilo zavarovalnih zneskov za škodo v kmetijstvu v višini, ki ni manjša od 30% potrjene višine škode.
(3) Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu
določi potrjeno višino škode posameznemu upravičencu za
vsako posamezno kmetijsko rastlino posebej na podlagi
podatkov o:
– povprečni stopnji poškodovanosti kmetijske rastline
zaradi posledic naravnih nesreč,
– normalnem pridelku poškodovane kmetijske rastline,
– povprečni tržni ceni kmetijske rastline v letu nastanka škode v kmetijstvu in
– površinah kmetijskih zemljišč, na katerih je upravičenec prideloval kmetijsko rastlino.
(4) Pri določitvi višine sredstev, ki se jih upravičencu
dodeli za škodo v kmetijstvu, je treba zagotoviti, da za posamezno kmetijsko rastlino v letu nastanka škode v kmetijstvu
vsota:
– tržne vrednosti zmanjšane kmetijske proizvodnje,
– dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v
kmetijstvu po tem zakonu,
– sredstev državnega in občinskih proračunov, ki so
dodeljena upravičencu kot neposredno izplačilo v kmetijstvu v skladu s predpisi, ki urejajo posredna in neposredna
izplačila v kmetijstvu, in
– izplačil zavarovalnih zneskov za škodo v kmetijstvu,
ne presega tržne vrednosti proizvodnje kmetijske rastline pri
normalnem hektarskem donosu.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
se upravičencu ne dodelijo sredstva za odpravo posledic
škode v kmetijstvu, če potrjena višina škode za posameznega upravičenca ne presega višine sredstev državnega proračuna, ki se dodelijo v skladu s predpisi, ki urejajo neposredna izplačila v kmetijstvu, za pridelavo te kmetijske rastline
na površini 1 ha kmetijskih zemljišč, ali 20% tržne vrednosti
proizvodnje kmetijske rastline na površini 1 ha kmetijskih
zemljišč, če se za kmetijsko rastlino ne dodeljujejo sredstva
v skladu s predpisi, ki urejajo neposredna izplačila v kmetijstvu.
(6) Upravičencu se ne dodelijo sredstva za odpravo
posledic škode v kmetijstvu tudi, če pristojni inšpektor ugotovi, da je upravičenec na kmetijskem zemljišču prideloval
kmetijsko rastlino v letu nastanka škode v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ali s predpisi, ki urejajo varstvo
voda, namenjenih oskrbi s pitno vodo na teh kmetijskih
zemljiščih.
(7) Upravičencu se ne dodelijo sredstva za odpravo
posledic suše na območjih iz registra namakalnih sistemov.
(8) Vlada podrobneje določi način izračuna potrjene
višine škode in višine sredstev, ki so dodeljena upravičencu, pri čemer upošteva, da je:
– potrjena višina škode sorazmerna povprečni stopnji
poškodovanosti kmetijske rastline,
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– potrjena višina škode premo sorazmerna normalnemu hektarskemu donosu kmetijske rastline,
– potrjena višina škode premo sorazmerna tržni vrednosti kmetijske rastline v letu nastanka naravne nesreče,
– potrjena višina škode premo sorazmerna površini
kmetijskih zemljišč, na katerih se prideluje kmetijska rastlina, in
– višina sredstev, dodeljenih za odpravo posledic škode v kmetijstvu, manjša od 40% potrjene višine škode, če
škodo povzročijo naravne nesreče, katerih posledice se
lahko v celoti ali delno preprečijo z uveljavljenimi tehnikami
agrotehničnih ukrepov.
(9) V predpisu iz prejšnjega odstavka vlada določi tudi:
– metodologijo za določitev geografsko zaokroženih
območij, in sicer za vsako naravno nesrečo posebej,
– metodologijo za verifikacijo podatkov o stopnji poškodovanosti kmetijske rastline znotraj posameznega geografsko zaokroženega območja in
– uveljavljene tehnike agrotehničnih ukrepov iz prejšnjega odstavka.
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(5) Občinska komisija za zbiranje vlog zagotovi upravičencem strokovno pomoč pri izpolnjevanju obrazcev vloge
za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu, predvsem pa strokovno pomoč pri vpisu podatkov o
stopnji poškodovanosti kmetijske rastline, za katero uveljavlja pomoč iz sredstev državnega proračuna.
(6) Občina mora k vlogi posameznega upravičenca
priložiti tudi podatke o sredstvih proračuna občine, ki so bila
upravičencu dodeljena v skladu s predpisi, ki urejajo posredna in neposredna izplačila v kmetijstvu.
3.5 Postopek dodelitve sredstev za odpravo posledic
škode v kmetijstvu in obveznosti upravičencev

41. člen
(delo komisije v zvezi s potrjevanjem ocene škode)
(1) Predlog potrjene višine škode za posamezne upravičence pripravi in ga predloži komisiji za odpravo posledic
škode v kmetijstvu ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
(2) K predlogu potrjene višine škode iz prejšnjega odstavka mora biti priloženo tudi meteorološko poročilo o pojavu naravne nesreče, obrazložitev določitve geografsko zaokroženih območij, izračuna povprečne stopnje
poškodovanosti in opis verifikacije podatkov o stopnjah poškodovanosti kmetijskih rastlin.
(3) Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu
lahko za namen potrjevanja ocen škode pridobi mnenje o
primernosti in pravilnosti določitev in izračunov iz prejšnjega
odstavka. Izdelavo takega mnenja lahko komisija naroči pri
zunanjih strokovnjakih v breme sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu.

43. člen
(postopek dodelitve sredstev in obveznosti upravičencev)
(1) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, po sprejemu
programa odprave posledic škode v kmetijstvu na vladi obvesti občine o roku, ki ni daljši od 90 dni in v katerem
morajo zbrati vloge upravičencev in jih odposlati v obravnavo na ministrstvo.
(2) Sredstva za odpravo posledic nesreč se upravičencu dodelijo na podlagi vloge, ki jo mora izpolnjeno s podatki
o škodi v kmetijski proizvodnji oddati občinski komisiji za
zbiranje vlog občine, kjer ima kmetijsko zemljišče.
(3) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, predloži komisiji
za odpravo posledic škode v kmetijstvu predlog ocene škode v potrditev, če je vloga upravičenca popolna in utemeljena in so podatki o škodi v skladu s podatki iz programa
odprave posledic škode v kmetijstvu.
(4) Predlog za dodelitev sredstev za odpravo posledic
škode v kmetijstvu predloži vladi v obravnavo in sprejem
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, ob predhodni potrditvi
komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu.
(5) Minister, pristojen za kmetijstvo, določi vsebino in
obliko vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo
posledic škode v kmetijstvu po tem zakonu.

3.4 Nosilci izvajanja ukrepov odprave posledic škode
v kmetijstvu

3.6 Škoda v kmetijstvu zaradi množičnega pojava
rastlinske ali živalske bolezni

42. člen
(nosilci izvajanja ukrepov odprave posledic škode
v kmetijstvu)
(1) Pristojni za izvajanje ukrepov odprave posledic škode v kmetijstvu so ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, in
občine, za katere je v programu odprave posledic škode v
kmetijstvu določeno, da je zaradi naravne nesreče nastala
škoda v kmetijstvu na njihovem območju.
(2) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, je pristojno za
izvajanje vseh nalog iz programa odprave posledic škode v
kmetijstvu, razen tistih, ki jih izvajajo občine.
(3) Občine iz prvega odstavka tega člena morajo po
sprejemu programa odprave posledic škode v kmetijstvu:
– imenovati občinske komisije za zbiranje vlog upravičencev,
– obvestiti upravičence o sprejemu programa in o možnosti vložitve vloge za pridobitev sredstev državne pomoči in
jim posredovati obrazce za prijavo vlog in
– odposlati zbrane vloge upravičencev ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, v roku, ki je določen v programu
odprave posledic škode v kmetijstvu.
(4) V občinsko komisijo za zbiranje vlog upravičencev
mora občina imenovati najmanj tri člane, od katerih mora
biti vsaj eden za območje občine pristojni kmetijski svetovalec.

44. člen
(rastlinske in živalske bolezni)
(1) Določbe o odpravi posledic škode v kmetijstvu
zaradi naravnih nesreč po tem zakonu se smiselno uporabljajo tudi za odpravo posledic množičnega izbruha tistih
rastlinskih škodljivih organizmov ali kužnih živalskih bolezni, za katere se izvajajo programi preprečevanja ali izkoreninjenja, in jih določi vlada na predlog ministra, pristojnega
za kmetijstvo.
(2) Geografsko zaokrožena območja so v primeru iz
prejšnjega odstavka območja občin, kjer so zaradi obsega
pojava karantenske rastlinske ali živalske bolezni in njenih
posledic v kmetijski proizvodnji osebe iz 39. člena tega
zakona upravičene do sredstev za odpravo posledic škode
v kmetijstvu.
4. ODLOČBA O DODELITVI SREDSTEV
45. člen
(izdaja in vsebina odločbe o dodelitvi sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev za odpravo posledic nesreč v
upravnem postopku odloča ministrstvo, pristojno za okolje,
o dodelitvi sredstev za odpravo škode v kmetijstvu pa ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
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(2) Odločba mora poleg sestavin, ki jih določa zakon,
ki ureja upravni postopek, vsebovati tudi:
– podatke o upravičencu,
– natančen opis razloga oziroma namena za dodelitev
sredstev državnega proračuna,
– obrazložitev izračuna višine dodeljenih sredstev državnega proračuna,
– rok, v katerem se lahko začne uporaba dodeljenih
sredstev,
– rok, v katerem se morajo uporabiti dodeljena sredstva,
– obveznosti v zvezi s poročanjem o porabi sredstev,
če gre za odpravo posledic naravne nesreče na stvareh, in
– način izplačila sredstev.
46. člen
(podaljšanje roka za uporabo dodeljenih sredstev
za odpravo posledic nesreč)
(1) Čas, v katerem se morajo uporabiti dodeljena sredstva za odpravo posledic nesreč, je največ 12 mesecev po
roku, v katerem je v odločbi o dodelitvi sredstev dovoljen
začetek uporabe dodeljenih sredstev.
(2) Čas uporabe sredstev za odpravo posledic nesreč
se lahko na podlagi vloge upravičenca podaljša za največ
12 mesecev, če gre za upravičene razloge.
(3) Za postopek podaljšanja roka, v katerem se morajo
uporabiti dodeljena sredstva za odpravo posledic nesreč,
se smiselno uporabljajo določbe, ki so s tem zakonom določene za dodelitev sredstev za odpravo posledic nesreč.
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48. člen
(zbirka podatkov o osebah, ki so jim bila dodeljena
sredstva)
(1) Za dodeljevanje sredstev za odpravo posledic nesreč in sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu ter
v zvezi z nadzorom nad uporabo dodeljenih sredstev državnega proračuna po tem zakonu se o osebah, ki so jim bila
dodeljena sredstva po tem zakonu, vzpostavi zbirka, ki jo
upravlja za dodelitev sredstev pristojno ministrstvo.
(2) Zbirka iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje
osebne podatke:
– osebno ime osebe, ki so ji bila dodeljena sredstva,
– osebno ime družinskih članov ali članov kmetijskega
gospodarstva osebe iz prejšnje alinee,
– o osebnih dohodkih lastnika stanovanja in dohodkih
stanovalcev, če gre za dodelitev hipotekarnih sredstev iz
28. člena tega zakona,
– o lastništvu stvari, ki so predmet obnove po tem
zakonu, in
– podatke o plačanih tekočih zavarovanjih, ki se nanašajo na stvar, poškodovano ali uničeno zaradi posledic naravne nesreče, ali na škodo v kmetijstvu zaradi naravnih
nesreč.
(3) Podatki iz prejšnjega odstavka so podatki iz vloge
za dodelitev sredstev.
(4) Podatki iz zbirke iz prvega odstavka tega člena se
hranijo deset let po dodelitvi sredstev državnega proračuna
upravičencem, po izteku tega roka pa se izbrišejo.
(5) S podatki, pridobljenimi po tem členu, se ravna v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
6. NADOMESTITEV OBJEKTOV IN PROSTORSKI AKTI

5. ZBIRKE PODATKOV
47. člen
(pridobivanje podatkov iz zbirk osebnih podatkov)
(1) Pri dodeljevanju sredstev državnega proračuna in
nadzoru nad njihovo uporabo pridobita ministrstvo, pristojno za okolje, in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, osebne
in druge podatke od upravljalcev naslednjih zbirk:
– osebno ime, datum rojstva in stalno ali začasno prebivališče iz centralnega registra prebivalstva,
– osebno ime lastnikov zemljišč iz zemljiškega katastra,
– osebno ime lastnikov stavb iz katastra stavb,
– lastninsko pravico, zastavno pravico, služnostno pravico, pravico stvarnega bremena, zakupno, predkupno ali
odkupno pravico, prepoved odsvojitve in obremenitve nepremičnine iz zemljiške knjige,
– osebno ime in prebivališče nosilca kmetijskega gospodarstva in osebno ime družinskih članov nosilca kmetijskega gospodarstva iz registra kmetijskih gospodarstev,
– osebno ime fizične osebe oziroma firma pravne osebe z navedbo organizacijske oblike in naslov fizične osebe
oziroma sedež pravne osebe pridelovalca grozdja iz registra
pridelovalcev grozdja in vina in
– osebno ime in prebivališče osebe oziroma firma pravne osebe, ki so ji bila dodeljena sredstva državnega ali
občinskega proračuna v skladu s predpisi, ki urejajo posredna in neposredna izplačila v kmetijstvu, iz evidenc o kmetijskih subvencijah državnega in občinskih proračunov.
(2) Upravljavec zbirk iz prejšnjega odstavka posreduje
podatke na zahtevo ministrstva, pristojnega za okolje, in
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, brezplačno.

49. člen
(ogroženo območje)
(1) O nadomestitvi objektov se v programu odprave
posledic naravne nesreče odloči na podlagi določitve ogroženega območja na vplivnem območju naravne nesreče in
predpisanih pogojev ter omejitev za graditev objektov na
takih območjih.
(2) Ogroženo območje na vplivnem območju poplave
sta predvsem poplavno in erozijsko območje, na vplivnem
območju zemeljskega plazu plazljivo območje in na vplivnem območju snežnega plazu plazovito območje.
(3) Ogroženo območje na vplivnem območju naravne
nesreče določi vlada, pri čemer se uporabljajo za njihovo
določanje merila v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z
vodami.
(4) Vlada v predpisu o določitvi ogroženega območja
na vplivnem območju naravne nesreče razvrsti zemljišča na
vplivnem območju naravne nesreče v razrede po stopnjah
ogroženosti in določi glede na stopnjo ogroženosti zemljišč
tudi pogoje za graditev objektov.
(5) Predlog predpisa o določitvi ogroženega območja
na vplivnem območju naravne nesreče pripravi in predloži
vladi v sprejem ministrstvo, pristojno za okolje.
(6) Priprava strokovnih podlag in izvedba raziskav za
določitev ogroženega območja na vplivnem območju naravne nesreče se financira v breme sredstev za odpravo posledic nesreč.
50. člen
(javna korist gradnje gospodarske javne infrastrukture)
Obnova objektov prometne infrastrukture, vodne infrastrukture in objektov druge gospodarske javne infrastrukture ter gradnja novih geotehničnih objektov in drugih novih
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objektov vodne infrastrukture zaradi preprečitve širjenja posledic naravne nesreče ali preprečevanja posledic ponovitve naravne nesreče na vplivnem območju naravne nesreče, je v javno korist.
51. člen
(zakonska podlaga za objekte lokalnega pomena)
(1) Zakonska podlaga za nadomestitev objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture državnega pomena in jih je treba zaradi ogroženosti ali obnove ali graditve
novih objektov vodne infrastrukture ali državne prometne
infrastrukture odstraniti, je izvedbeni prostorski akt lokalne
skupnosti.
(2) Če za gradnje objektov iz prejšnjega odstavka ni
osnove v izvedbenih prostorskih aktih lokalne skupnosti, je
treba sprejeti nov izvedbeni prostorski akt lokalne skupnosti
oziroma njegovo spremembo ali dopolnitev.
(3) Za pripravo izvedbenega prostorskega akta iz prejšnjega odstavka je odgovorna občina. Ta priprava se financira iz sredstev za odpravo posledic nesreč, zagotovljenih
po tem zakonu.
(4) Izvedbeni prostorski akt oziroma njegove spremembe in dopolnitve iz drugega odstavka tega člena se sprejmejo po skrajšanem postopku v skladu s predpisi o urejanju
prostora.
(5) Stroški v zvezi s sprejemom izvedbenih prostorskih aktov lokalne skupnosti iz prejšnjih odstavkov se financirajo v breme sredstev za odpravo posledic nesreč po
tem zakonu.
52. člen
(zakonska podlaga za objekte državnega pomena)
(1) Zakonska podlaga za obnovo objektov gospodarske javne infrastrukture državnega pomena so državni prostorski akti v skladu s predpisi o urejanju prostora.
(2) Če za obnovo gospodarske javne infrastrukture državnega pomena ali gradnjo novih geotehničnih objektov in
drugih novih objektov vodne infrastrukture ni osnove v aktih
iz prejšnjega odstavka, je treba sprejeti nov državni lokacijski načrt oziroma njegovo spremembo ali dopolnitev.
53. člen
(pooblaščeni investitor)
(1) Investitor za gradnjo objektov državne prometne
infrastrukture in vodne infrastrukture ali objektov druge gospodarske javne infrastrukture je država.
(2) Pooblaščeni investitor države za gradnjo objektov
državne prometne infrastrukture je ministrstvo, pristojno za
promet, za objekte vodne infrastrukture pa ministrstvo, pristojno za okolje.
(3) Pooblaščeni investitor opravlja naloge v zvezi s prostorskim in urbanističnim načrtovanjem, finančnim inženiringom, pridobivanjem nepremičnin ter pripravlja, organizira in
vodi graditev in obnovo objektov na vplivnem območju naravne nesreče.
54. člen
(razlastitev nepremičnin)
Razlastitev nepremičnin v javno korist zaradi gradnje
gospodarske javne infrastrukture državnega pomena na
vplivnem območju naravne nesreče se izvede na način in po
postopku, kot to določajo predpisi o urejanju prostora.
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7. GRADNJA OBJEKTOV
55. člen
(pridobitev gradbenih in uporabnih dovoljenj)
(1) Za potrebe gradenj, ki se financirajo ali sofinancirajo iz sredstev za odpravo posledic nesreč, se postopki za
pridobitev gradbenih in uporabnih dovoljenj vodijo ter gradnje izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
če ta zakon ne določa drugače.
(2) Šteje se, da je izdaja gradbenih dovoljenj za objekte oziroma dela, ki so v zvezi z gradnjami, namenjenimi za
odpravo posledic naravnih nesreč, ter izvedba takšnih del, v
javno korist.
56. člen
(upravičeni investitor)
Zahtevo za izdajo gradbenih in uporabnih dovoljenj iz
prejšnjega člena vlagajo nosilci izvajanja ukrepov odprave
posledic nesreč iz 30. člena tega zakona lahko pa tudi
pravna oziroma fizična oseba, ki je po določbah tega zakona upravičena za pridobitev sredstev za odpravo posledic
nesreč (v nadaljnjem besedilu: upravičeni investitor).
57. člen
(upravni organ, pristojen za gradbene zadeve)
Upravni organ, pri katerem se vlagajo zahteve za izdajo
gradbenega dovoljenja za gradnje oziroma dela, ki so v
zvezi z gradnjami iz 55. člena tega zakona, in zahteve za
izdajo uporabnega dovoljenja za takšne objekte, je krajevno
pristojna upravna enota.
58. člen
(pridobitev gradbenega dovoljenja)
(1) Šteje se, da objekti, ki so potrebni za odpravo
posledic nesreč po tem zakonu, nimajo vplivov na okolico,
razen če so to objekti, ki so s predpisi, ki urejajo varstvo
okolja, opredeljeni kot objekti, za katere je presoja vplivov
na okolje obvezna zaradi emisij energije ali snovi v okolje.
(2) Ne glede na določbe iz predpisov, ki urejajo graditev objektov, za spremembo namembnosti, ki jo opredeljuje
program odprave posledic nesreče, gradbeno dovoljenje ni
potrebno, ampak zadostuje lokacijska informacija, iz katere
izhaja, da je takšna spremenjena raba v skladu z izvedbenim
prostorskim aktom.
(3) Če upravičeni investitor pravice graditi na nepremičnini, kjer namerava izvajati gradnjo, še nima vpisane v
zemljiško knjigo, se za takšno dokazilo lahko uporabijo dokazila iz 56. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 110/2002).
59. člen
(postopek izdaje gradbenega dovoljenja)
(1) Stranka v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt oziroma dela, ki so v zvezi z gradnjo iz 55.
člena tega zakona, je samo upravičeni investitor.
(2) Če kdo med postopkom zahteva vključitev v postopek in dokazuje, da ima nameravani objekt vplive na okolje,
ki segajo na njegovo nepremičnino, se v nadaljevanju postopka uporabljajo določbe 64. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002).
60. člen
(ugotavljanje skladnosti z izvedbenim prostorskim aktom)
(1) Šteje se, da je nameravana gradnja, ki se financira
ali sofinancira za odpravo posledic nesreč, v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, če je na območju, ki se po določbah tega zakona šteje za območje, ki ga je doletela
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naravna nesreča in je lokacija takšne gradnje neposredno
dostopna z javne ceste oziroma leži tik ob njej ali pa če
izpolnjuje pogoje, ki so z zakonom, ki ureja graditev objektov, predpisane za nadomestno gradnjo.
(2) V primeru objektov, ki so v skladu s prvim odstavkom 58. člena tega zakona opredeljeni kot objekti z vplivi na
okolje, se šteje, da so zahteve o sodelovanju javnosti pred
izdajo okolje varstvenega soglasja v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo okolja, izpolnjene z javno razgrnitvijo tistega
izvedbenega prostorskega akta, na katerem območju naj bi
se gradil takšen objekt z namenom odprave posledic naravne nesreče.
61. člen
(oprostitev plačila komunalnega prispevka in drugih
stroškov)
(1) Za gradnjo novih objektov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz sredstev za odpravo posledic nesreč, se ne
plačuje komunalnega prispevka.
(2) Stroški priklopa objektov iz prejšnjega odstavka na
objekte gospodarske javne infrastrukture se ne zaračunavajo.
(3) Neplačani komunalni prispevki iz prvega odstavka
tega člena se štejejo za namensko plačilo lastnih sredstev
občine za izvajanje ukrepov odprave posledic nesreč iz četrtega odstavka 17. člena tega zakona oziroma za izvajanje
geotehničnih ukrepov iz petega odstavka 17. člena tega
zakona.
62. člen
(izvajanje del in gradbeni nadzor)
(1) Pri ureditvi gradbišča in izvajanju del, ki se financirajo ali sofinancirajo iz sredstev za odpravo posledic nesreč, se šteje, kot da se takšna gradnja izvaja kot gradnja v
lastni režiji v skladu z določbami 79. člena zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/2002).
(2) Gradbeni nadzor mora zagotoviti ustrezen nosilec
izvajanja ukrepov odprave posledic nesreč iz 30. člena tega
zakona.
63. člen
(postopek izdaje uporabnega dovoljenja)
(1) V najkrajšem možnem času po končani gradnji novega objekta, ki se je financirala ali sofinancirala iz sredstev
za odpravo posledic nesreč, oziroma njegovi rekonstrukciji,
mora upravičeni investitor pri upravnem organu, ki je izdal
gradbeno dovoljenje, vložiti zahtevo za izdajo uporabnega
dovoljenja.
(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti izjavo projektanta in izjavo osebe, ki je opravljala gradbeni nadzor, da je objekt zgrajen v skladu s predpisi, ter geodetski
načrt novega stanja zemljišča.
(3) Upravni organ iz prvega odstavka tega člena izda
uporabno dovoljenje brez prej opravljenega tehničnega pregleda, razen če tehnični pregled izrecno ne zahteva nosilec
izvajanja ukrepov odprave posledic naravnih nesreč iz 30.
člena tega zakona ali upravičeni investitor. V takšnem primeru se tehnični pregled opravi v skladu z določbami zakona,
ki ureja graditev objektov.
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(2) Poročilo o izvedbi programa odprave posledic škode v kmetijstvu predloži vladi v sprejem ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo.
(3) Sestavni del poročila o izvedbi programa odprave
posledic nesreče je tudi poročilo komisije za odpravo posledic nesreč o porabi sredstev za odpravo posledic nesreč,
sestavni del poročila o izvedbi programa odprave posledic
škode v kmetijstvu pa poročilo komisije za odpravo posledic
škode v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo posledic
škode v kmetijstvu.
(4) Vlada poroča o porabi sredstev za odpravo posledic nesreč in o porabi sredstev za odpravo posledic škode v
kmetijstvu Državnemu zboru Republike Slovenije za vsako
proračunsko leto v poročilu, ki ga predloži vlada ob zaključnem računu proračuna.
9. NADZOR
65. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
(1) Inšpekcijsko nadzorstvo po tem zakonu obsega
nadzorstvo glede izpolnjevanja pogojev za upravičenost oseb
do sredstev za odpravo posledic nesreč in do sredstev za
odpravo škode v kmetijstvu ter nadzorstvo glede namenske
rabe dodeljenih sredstev, če gre za odpravo posledic naravnih nesreč.
(2) Inšpekcijski nadzor upravičencev do sredstev za
odpravo posledic nesreč izvajajo inšpektorji ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, upravičencev do sredstev za
odpravo škode v kmetijstvu pa inšpektorji ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.
10. KAZENSKI DOLOČBI
66. člen
(prekršek)
(1) Z globo od 100.000 do 700.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba v državnem organu in občini, če omogoči, da so sredstva za izvajanje ukrepov uporabljena v nasprotju z določbo prvega odstavka 31. člena tega
zakona.
(2) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje oseba, ki v vlogi za pridobitev sredstev posreduje lažne
podatke z namenom, da neupravičeno pridobi sredstva za
odpravo posledic nesreč ali za odpravo škode v kmetijstvu,
ter oseba, ki nenamensko uporabi dodeljena sredstva za
odpravo posledic nesreč (33., 43., 31. člen).
11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
67. člen
(denarne kazni za prekrške)
Do 1. januarja 2005 se za prekršek, določen v prvem
odstavku 66. člena tega zakona z denarno kaznijo od
100.000 do 500.000 tolarjev kaznuje odgovorna oseba v
državnem organu in občini, z denarno kaznijo od 10.000
do 150.000 tolarjev pa posameznik, ki stori prekršek iz
drugega odstavka 66. člena tega zakona.

8. POROČANJE
64. člen
(poročila)
(1) Poročilo o izvedbi programa odprave posledic
nesreče predloži vladi v sprejem ministrstvo, pristojno za
okolje.

68. člen
(obravnava škod v kmetijstvu, nastalih pred uveljavitvijo
tega zakona)
(1) Do vzpostavitve registra kmetijskih gospodarstev iz
6. in 39. člena tega zakona se kot dokazilo uporablja posestni list ali najemna pogodba.
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(2) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za odpravo posledic škode v kmetijstvu, ki so nastale zaradi naravnih
nesreč v letu 2003 pred uveljavitvijo tega zakona.
(3) Za sredstva državnega proračuna iz tretje alinee
četrtega odstavka 40. člena tega zakona se štejejo tudi
sredstva, ki jih je upravičenec pridobil na podlagi javnega
razpisa za dodeljevanje sredstev kot pomoč za nadomestilo
škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni pojavi
(Uradni list RS, št. 51/2003 – uradne objave), če gre za
odpravo posledic škode v kmetijstvu po tem zakonu zaradi
iste naravne nesreče.
69. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-07/03-13/2
Ljubljana, dne 16. julija 2003.
EPA 926-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

MINISTRSTVA
3621.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih

Na podlagi šestega odstavka 87. člena ter 91. in 92.
člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95,
26/99, 38/99, 28/00, 26/01 in 56/02) izdaja minister za
pravosodje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sodnih
izvedencih in sodnih cenilcih
1. člen
V pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
(Uradni list RS, št. 7/02) se v 2. členu v naslovu za besedo
“Izdelava” dodata besedi “izvida in”.
V prvem odstavku se besedi “svoje mnenje” nadomestita z besedami “svoj izvid in mnenje”, za besedo “izdelavo”
pa se doda besedi “izvida in”.
V drugem odstavku se za besedo “izdelavo” dodata
besedi “izvida in”.
2. člen
V 3. členu se črtata besedi “oziroma cenitvijo”.
3. člen
V 16. členu se v četrtem odstavku besede “menju
oziroma cenitvi” nadomestijo z besedo “mnenju”.
4. člen
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Izkaznica je izdelana iz plastičnega materiala, velikosti
85,6 x 54 mm, in vsebuje naslednje rubrike:
– SODNI-A IZVEDENEC-KA in/ali SODNI-A CENILECKA za ………. (eno ali več strokovnih področij, za katerega/katera je imenovan);
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– prostor za sliko, osebno ime in stalno prebivališče
izvedenca/cenilca;
– prostor za podpis ministra in za pečat ministrstva.”.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
5. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“V primeru spremembe osebnega imena, stalnega prebivališča ali strokovnega področja izvedenca oziroma cenilca zagotovi ministrstvo izvedencu oziroma cenilcu novo
štampiljko in izkaznico na njegove stroške.”.
6. člen
V 22. členu se v drugem odstavku črtata besedi “višji
upravni”, za besedo “ministrstva” pa se doda vejica in besedilo “ki ima najmanj naziv višji svetovalec III”.
7. člen
V 28. členu se v drugem odstavku v drugem stavku
črtata besedi “višjih upravnih”, za besedo “ministrstva” se
doda vejica in besedilo “ki imajo najmanj naziv višji svetovalec III”. V tretjem stavku se črta beseda “strokovnih”, za
besedo “ministrstva” pa se doda vejica in besedilo “ki imajo
najmanj naziv referent IV”.
8. člen
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Stroški iz 1. do 3. točke prejšnjega člena se obračunajo po predpisih, ki urejajo povračila teh stroškov v postopku, v katerem so izvedenci oziroma cenilci podali izvid in
mnenje.”.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
“Stroški iz 1. točke prejšnjega člena vključujejo tudi
izdatke za potovanje od stalnega ali začasnega prebivališča
do kraja, kjer izvedenec oziroma cenilec prevzame ali vrne
spis.”.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek,
se spremeni tako, da se glasi:
“Stroški iz 4. točke prejšnjega člena za analize, meritve, preiskave in druga opravila, potrebna za izdelavo izvida
in mnenja, se obračunajo po veljavni ceni podjetij ali zavodov, ki te storitve opravljajo, če to ni možno, pa v višini, kot
se običajno plačuje za take stroške.”.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
9. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
“43. člen
(Posebni primeri)
Za izdelavo izvedenskih oziroma cenilskih izvidov in
mnenj v dela prostih dneh (prazniki, dela prosti dnevi, sobote, nedelje) in v nočnem času ob delavnikih (od 20. do 8.
ure) ter v drugih nujnih primerih se nagrada poveča za 100
odstotkov.
Za izdelavo izvedenskih oziroma cenilskih izvidov in
mnenj, pri katerih je potrebna uporaba strokovne literature v
tujem jeziku ali posebno specialistično strokovno znanje, se
sme nagrada ustrezno povečati, vendar največ za 100 odstotkov.
Če je podanih več podlag za odmero povečanja nagrade po prvem in drugem odstavku tega člena se sme povečanje odmeriti le enkrat po prvem in enkrat po drugem
odstavku tega člena.
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Povečanje nagrade se odmeri po prvem in posebej po
drugem odstavku tega člena vsakokrat od skupne vrednosti, izražene v točkah, kot je določena s tarifo iz VI. dela tega
pravilnika.”.
10. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vrednost točke je enaka vsakokratni veljavni vrednosti
točke po odvetniški tarifi.”.
11. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
“45. člen
(Študij spisa)
Za študij spisa pripada izvedencu oziroma cenilcu:
1. pri obsegu do 50 strani
100 točk,
2. pri obsegu nad 50 do 200 strani
200 točk,
3. pri obsegu nad 200 do 500 strani
300 točk,
4. pri obsegu nad 500 do 1000 strani
500 točk,
5. pri obsegu nad 1000 strani
1000 točk.
Pri študiju spisa se upoštevajo tudi priloge, ki jih je
potrebno preučiti za izdelavo izvida in mnenja.”.
12. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
“46. člen
(Dodatna dokumentacija)
Za zbiranje in proučevanje dodatne dokumentacije pripada izvedencu oziroma cenilcu:
1. za manj obsežne (do 25 strani)
100 točk,
2. za obsežne (od 25 do 50 strani)
200 točk,
3. za zelo obsežne (od 50 do 100 strani) 300 točk,
4. za izjemno obsežne (več kot 100 strani) 500 točk.
Za preglede oziroma oglede pripada izvedencu oziroma cenilcu:
1. za manj zahtevne (do 1 ure)
100 točk,
2. za zahtevne (do 3 ure)
200 točk,
3. za zelo zahtevne (nad 3 ure)
300 točk.”.
13. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
“47. člen
(Izvid in mnenje)
Za pisno izdelavo izvedenskega oziroma cenilskega
izvida in mnenja pripada izvedencu oziroma cenilcu:
1. za manj zahtevnega
400 točk,
2. za zahtevnega
600 točk,
3. za zelo zahtevnega
900 točk,
4. za izjemno zahtevnega
1000 točk.
Za ustno podajanje izvida in mnenja pripada izvedencu
oziroma cenilcu za vsake začete pol ure 75 točk.
Ko ne podaja svojega izvida in mnenja, pripada izvedencu oziroma cenilcu za čakanje na narok oziroma navzočnost na sodišču med narokom za vsake začete pol ure
čakanja 20 točk. Če traja čakanje skupaj z narokom do pol
ure, pripada izvedencu oziroma cenilcu samo plačilo za
udeležbo na naroku.
Za čas potovanja na sodišče pripada izvedencu oziroma cenilcu za vsake začete pol ure 20 točk.”.
14. člen
V 48. členu se v naslovu za besedo “stroškov” dodata
besedi “in nagrade”.
Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi:
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“Kadar se stroški in nagrade za izvedensko oziroma
cenilsko delo izplačujejo iz zneskov, ki so bili vnaprej založeni, lahko izvedenec oziroma cenilec po opravljenem študiju spisa predlaga sodišču zvišanje založenega zneska, če
oceni, da zaradi predvidene obsežnosti dela že plačan znesek ne bo zadostoval za izplačilo stroškov in nagrade.”.
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo “mnenje” črtata besedi “oziroma cenitev”.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti, šesti,
sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
“Kadar sodišče odloča o zahtevi za odmero nagrade,
upošteva vrednost točke po tarifi, veljavni na dan odmere,
število točk pa po tarifi, veljavni v času izdelave izvida in
mnenja.
Kadar je stranka dolžna plačati izvedencu oziroma cenilcu nagrado, upošteva vrednost točke po tarifi, veljavni na
dan plačila, število točk pa po tarifi, veljavni v času izdelave
izvida in mnenja.
Stroški in nagrada se povečajo za davek na dodano
vrednost, če je izvedenec oziroma cenilec v Republiki Sloveniji davčni zavezanec za ta davek.
Izplačilo se izvedencu oziroma cenilcu opravi neposredno na njegov račun. Če izvedenec oziroma cenilec uveljavlja izplačilo po zastopniku, se stroški zastopanja izplačajo v
breme odmerjenih stroškov in nagrad.
Če sodišče ne odloči o zahtevi za odmero nagrade in
povrnitvi stroškov v osmih dneh od vložitve zahteve ali če ne
izplača odmerjene nagrade in stroškov v tridesetih dneh od
pravnomočnosti sklepa, s katerim je o zahtevi odločeno,
oziroma če stranka, na zahtevo katere je izvedenec oziroma
cenilec izdelal izvid in mnenje, ne plača stroškov in nagrade
v petnajstih dneh od prejema računa, ima izvedenec oziroma cenilec pravico do zamudnih obresti po zakonu, od
dneva izteka navedenega roka do plačila.”.
15. člen
V 49. členu se v prvem odstavku besede “v šestih
mesecih od njegove uveljavitve” nadomestijo z besedami
“do 1. 12. 2003”.
16. člen
V 51. členu se v prvem odstavku datum “1. 1. 2003”
nadomesti z datumom “1. 1. 2004”.
V drugem odstavku se datum “1. 12. 2002” nadomesti
z datumom “1. 12. 2003.”
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Stroški in nagrade, ki do dneva uveljavitve tega pravilnika še niso odmerjeni, se odmerijo in izplačajo po tarifi in v
rokih, določenih v tem pravilniku.
18. člen
Izvedencem oziroma cenilcem, imenovanim pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izkaznice iz 4. člena tega pravilnika izdajo do 1. 9. 2003.
19. člen
Izvedence oziroma cenilce, imenovane v skladu s predpisi, ki so veljali do 15. 4. 1995, minister v šestih mesecih
od uveljavitve tega pravilnika po uradni dolžnosti imenuje za
strokovna področja, za katera izpolnjujejo pogoje.
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Imenovanje iz prejšnjega odstavka se opravi na podlagi
ministrstvu priloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev iz petega odstavka 87. člena zakona. Če iz predloženih dokazil
ni mogoče oceniti izpolnjevanja pogojev za posamezno strokovno področje, se imenovanje opravi po predložitvi dodatnih dokazil, ki jih izvedenec oziroma cenilec posreduje na
zahtevo ministra.”.
20. člen
Do 1. 1. 2004 je član komisije, ki je delavec ministrstva iz 22. člena pravilnika, višji upravni delavec ministrstva.
Do 1. 1. 2004 sta član komisije, ki je delavec ministrstva in njegov namestnik iz 28. člena pravilnika, višja upravna
delavca ministrstva, zapisnikar in njegov namestnik iz 28.
člena pravilnika pa strokovna delavca ministrstva.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 165-04-54/03
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EVA 2003-2011-0035
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister za pravosodje

3622.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sodnih tolmačih

Na podlagi 91. člena v zvezi z 92. členom in tretjega
odstavka 93. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95, 26/99, 38/99, 28/00, 26/01 in 56/02)
izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o sodnih tolmačih
1. člen
V pravilniku o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št.
49/02) se v 3. členu za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
“Kandidat lahko poleg jezika, za katerega želi biti imenovan za tolmača, navede tudi posebno pisavo tega jezika.
Za tako imenovanje se smiselno uporabljajo določbe tega
poglavja pravilnika.”.
2. člen
V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Komisijo sestavljajo strokovnjaki, imenovani izmed visokošolskih učiteljev tujega jezika, članov društev prevajalcev, ter tolmačev, ki imajo ta status najmanj pet let, članov
društev slušno prizadetih in po potrebi tudi drugih oseb,
usposobljenih za preizkus znanja iz tujega jezika, za katerega je tolmač imenovan, in delavec ministrstva, ki ima najmanj naziv višji svetovalec III.”.
3. člen
V 20. členu se v prvem odstavku beseda “znanje”
nadomesti z besedo “znanja”.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
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“Če je kandidat v vlogi za imenovanje navedel poleg
jezika, za katerega želi biti imenovan za tolmača, tudi posebno pisavo tega jezika, preizkus znanja obsega tudi poznavanje navedene pisave.”.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.
4. člen
V 22. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Komisija ima predsednika, najmanj dva člana in zapisnikarja ter namestnike, ki jih nadomeščajo v primeru odsotnosti. En član komisije in njegov namestnik sta imenovana
izmed delavcev ministrstva, ki imajo najmanj naziv višji svetovalec III, ostali pa so strokovnjaki, imenovani izmed visokošolskih učiteljev tujega jezika, članov društev prevajalcev,
ter tolmačev, ki imajo ta status najmanj pet let, članov društev slušno prizadetih in po potrebi tudi drugih oseb, usposobljenih za preizkus znanja iz tujega jezika, za katerega se
opravlja preizkus znanja. Zapisnikarja in njegovega namestnika imenuje minister izmed delavcev ministrstva, ki imajo
najmanj naziv referent IV.”.
5. člen
V 24. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
“Tuj jezik iz prejšnjega odstavka je v primeru iz drugega
odstavka 20. člena pravilnika tudi v posebni pisavi tega
jezika.”.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedama “prvega odstavka” doda vejica ter
besedi “drugega odstavka”, za besedama “druge alinee” pa
se beseda “drugega” nadomesti z besedo “tretjega”.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
“Izjemoma, če v državi ni strokovnjakov, ki bi lahko
sodelovali pri preizkusu znanja za tuj jezik, za katerega kandidat želi biti imenovan za tolmača, in jih tudi ni mogoče
pridobiti v tujini, kandidat na podlagi priloženih dokazil iz
tretjega odstavka 93. člena zakona opravlja izpit iz tega
člena le ustno in samo v slovenskem jeziku.”.
Dosedanji sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek.
6. člen
V 32. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Izkaznica je izdelana iz plastičnega materiala, velikosti
85,6 x 54 mm, in vsebuje naslednje rubrike:
– SODNI-A TOLMAČ-KA za………….jezik;
– prostor za sliko, osebno ime in stalno prebivališče
tolmača;
– prostor za podpis ministra in za pečat ministrstva.”
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
V 33. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“V primeru spremembe osebnega imena, stalnega prebivališča ali jezikovnega področja tolmača zagotovi ministrstvo tolmaču novo štampiljko in izkaznico na njegove stroške.”.
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8. člen
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Stroški iz 1. do 3. točke prejšnjega člena se obračunajo po predpisih, ki urejajo povračila teh stroškov v postopku, v katerem so tolmači prevajali.”.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
“Stroški iz 1. točke prejšnjega člena vključujejo tudi
izdatke za potovanje od stalnega ali začasnega prebivališča
do kraja, kjer tolmač prevzame ali vrne gradivo.”.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
9. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
“43. člen
(Posebni primeri)
Za izdelavo prevodov v dela prostih dneh (prazniki,
dela prosti dnevi, sobote, nedelje) in v nočnem času ob
delavnikih (od 20. do 8. ure) ter v drugih nujnih primerih se
nagrada poveča za 100 odstotkov.
Za izdelavo izjemno zahtevnih prevodov, ki zahtevajo
posebno, dodatno poznavanje in študij specialističnega strokovnega izrazoslovja, se sme nagrada ustrezno povečati,
vendar največ za 100 odstotkov.
Če je podanih več podlag za odmero povečanja nagrade po prvem in drugem odstavku tega člena se sme povečanje odmeriti le enkrat po prvem in enkrat po drugem
odstavku tega člena.
Povečanje nagrade se odmeri posebej po prvem in
posebej po drugem odstavku tega člena vsakokrat od skupne vrednosti, izražene v točkah, kot je določena s tarifo iz
VII. dela tega pravilnika.”.
10. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vrednost točke je enaka vsakokratni veljavni vrednosti
točke po odvetniški tarifi.”.
11. člen
V 45. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi
odstavek, ki se glasi:
“Za čas potovanja na sodišče pripada tolmaču za vsake začete pol ure 20 točk.”.
12. člen
V 47. členu se vstavi nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Kadar se stroški in nagrade za prevajanje izplačujejo
iz zneskov, ki so bili vnaprej založeni, lahko tolmač po opravljenem študiju gradiva predlaga sodišču zvišanje založenega
zneska, če oceni, da zaradi predvidene obsežnosti dela že
plačan znesek ne bo zadostoval za izplačilo stroškov in
nagrade.”.
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in
tretji odstavek.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti, šesti,
sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
“Kadar sodišče odloča o zahtevi za odmero nagrade,
upošteva vrednost točke po tarifi, veljavni na dan odmere,
število točk pa po tarifi, veljavni v času prevajanja.
Kadar je stranka dolžna plačati tolmaču nagrado, upošteva vrednost točke po tarifi, veljavni na dan plačila, število
točk pa po tarifi, veljavni v času prevajanja.
Stroški in nagrada se povečajo za davek na dodano
vrednost, če je tolmač v Republiki Sloveniji davčni zavezanec za ta davek.
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Izplačilo se tolmaču opravi neposredno na njegov račun. Če tolmač uveljavlja izplačilo po zastopniku, se stroški
zastopanja izplačajo v breme odmerjenih stroškov in nagrad.
Če sodišče ne odloči o zahtevi za odmero nagrade in
povrnitvi stroškov v osmih dneh od vložitve zahteve ali če ne
izplača odmerjene nagrade in stroškov v tridesetih dneh od
pravnomočnosti sklepa, s katerim je o zahtevi odločeno,
oziroma če stranka, na zahtevo katere je tolmač prevajal, ne
plača stroškov in nagrade v petnajstih dneh od prejema
računa, ima tolmač pravico do zamudnih obresti po zakonu
od dneva izteka navedenega roka do plačila.”.
13. člen
V 48. členu se v prvem odstavku besede “v šestih
mesecih od njegove uveljavitve” nadomestijo z besedami
“do 1. 12. 2003”.
14. člen
V 49. členu se datum “31. 12. 2002” nadomesti z
datumom “1. 12. 2003”.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Stroški in nagrade, ki do dneva uveljavitve tega pravilnika še niso odmerjeni, se odmerijo in izplačajo po tarifi in v
rokih, določenih v tem pravilniku.
16. člen
Tolmačem, imenovanim pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izkaznice iz 6. člena tega pravilnika izdajo do 1. 12.
2003.
17. člen
Do 1. 1. 2004 je član komisije, ki je delavec ministrstva iz 16. člena pravilnika, višji upravni delavec ministrstva.
Do 1. 1. 2004 so član komisije, ki je delavec ministrstva ter zapisnikar in njihovi namestniki iz 22. člena pravilnika, strokovni delavci ministrstva.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 165-03-296/03
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EVA 2003-2011-0034
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister za pravosodje

3623.

Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi

Na podlagi določb 51. do 53. člena Stvarnopravnega
zakonika (Uradni list RS, št. 87/02) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o postopku z najdenimi stvarmi
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Uradni list Republike Slovenije

Splošna določba

Objava o najdbi

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek ravnanja policije z najdenimi premičninami (v nadaljnjem besedilu: stvari) ter najditelja
stvari in tistega, katerega stvar je bila najdena.
Stvari, najdene na prevoznih sredstvih

5. člen
Policija na svojih spletnih straneh in na oglasni deski
policijske postaje, na območju katere je bila stvar najdena,
objavi seznam z opisom najdenih stvari, ki mora ostati objavljen najmanj 30 dni.

2. člen
Za postopek s stvarmi, najdenimi na vlakih, avtobusih,
ladjah, letalih ali drugih prevoznih sredstvih, se uporabljajo
predpisi, ki urejajo pristojnosti teh prevoznikov.

Hramba pri najditelju

Stvari, najdene pri opravljanju uradnih nalog
3. člen
Če najde stvar uradna oseba državnega organa ali
organa občinske uprave v času opravljanja uradnih nalog,
se kot najditelj šteje organ, pri katerem je uradna oseba
zaposlena.
Zapisnik
4. člen
(1) Policija ob vsaki prijavi najdbe stvari sestavi zapisnik
v dveh izvodih.
(2) Zapisnik mora vsebovati:
– odtis vzglavne štampiljke,
– ime in priimek, rojstni datum, stalno ali začasno bivališče (v nadaljnjem besedilu: osebni podatki) najditelja,
– če je najditelj uradna oseba, pa poleg podatkov iz
prejšnje alinee tudi naziv in sedež organa, pri katerem je
zaposlena,
– podatke o količini in vrsti najdene stvari,
– opis stanja stvari,
– datum in kraj najdbe,
– kraj hrambe,
– izjavo o seznanitvi najditelja, da bo po enem letu od
prijave pridobil na stvari lastninsko pravico, če se v tem času
ne bo našel lastnik oziroma oseba, ki je upravičena do
prevzema stvari (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) oziroma le-ta ne bo zahtevala izročitve stvari,
– opozorilo najditelju iz 6. člena tega pravilnika,
– podpis najditelja in policista ali delavca policije (v
nadaljnjem besedilu: policista) ter žig pristojne policijske
enote,
– druge podatke, ki so pomembni za postopek po tem
pravilniku.
(3) Najditelju se izroči en izvod zapisnika, drugi izvod
shrani policija v svoj arhiv.
(4) Če se ugotovi, kdo je upravičenec, se v zapisnik
vpišejo tudi osebni podatki upravičenca (ime in priimek,
rojstni datum, stalno ali začasno bivališče) oziroma podatki
pravne osebe (naziv in sedež), datum in ura prevzema ter
podpis upravičenca, policista in najditelja, če je stvar puščena njemu v hrambi.
(5) V primeru, ko najditelj po enem letu pridobi lastninsko pravico na stvari, se na zapisnik naknadno vpiše tudi to
dejstvo oziroma izjava najditelja, da ne želi imeti stvari v
lastnini.
(6) Obrazec zapisnika je objavljen kot priloga tega pravilnika in je njegov sestavni del.

6. člen
Če se stvar pusti v hrambi pri najditelju, ga policija
opozori, da stvari v času hrambe ne sme uporabljati oziroma z njo razpolagati in da mora zanjo skrbeti kot dober
gospodar.
Hramba pri policiji
7. člen
(1) Stvari, ki jih najditelj ne sprejme v hrambo ali jih je
policija našla sama, policija hrani na ustrezen način v svojih
ali najetih prostorih.
(2) Policija prevzame stvar v hrambo vedno, kadar oceni, da je to potrebno zaradi narave stvari (npr. orožje) in z njo
ravna v skladu s predpisi, ki urejajo pristojnosti policije v
zvezi z njeno najdbo.
(3) Če je zaradi vrste, količine ali lastnosti najdenih
stvari potrebno zagotoviti posebne pogoje in način njihove
hrambe, lahko policija v svojem imenu in na lastno odgovornost sklene pogodbo za hrambo najdenih stvari s pravno ali
fizično osebo, ki je v skladu s predpisi pooblaščena za
opravljanje teh dejavnosti in ima prostore in opremo, ki
izpolnjuje minimalne tehnične in druge pogoje za tako dejavnost.
(4) Hramba najdenih stvari se dogovori s pogodbo, v
kateri se med drugim navede tudi cena in pogoji hrambe.
(5) Policija si mora pri izbiri pooblaščene osebe iz
tretjega odstavka tega člena prizadevati, da bodo stroški,
povezani s hrambo čim nižji, sama hramba pa varna.
(6) V primeru prodaje najdene stvari se od izkupička
od prodaje odbijejo stroški, povezani s hrambo stvari, in
povrnejo tistemu, ki je zagotovil hrambo.
(7) Če policija izroči najdeno stvar upravičencu, se mu
zaračunajo tudi morebitni stroški, nastali s hrambo.
(8) V primeru najdbe denarja, ga mora policija položiti
na poseben račun državnega proračuna.
Identifikacija stvari
8. člen
(1) Ko policija pridobi podatke o domnevnem upravičencu ali če se iz znakov stvari ugotovi, kdo je upravičenec,
ga obvesti o najdbi in datumu prijave najdbe ter ga pozove,
da na določen dan identificira najdeno stvar in jo prevzame.
(2) Če upravičenec nima sedeža oziroma prebivališča v
območju policijske postaje, kateri je bila stvar izročena, se
lahko najdena stvar zaradi izročitve pošlje s spisom policijski postaji, na območju katere ima upravičenec sedež oziroma stalno ali začasno prebivališče.
(3) Policija domnevnega upravičenca v pozivu opozori,
da se mora odzvati vabilu za identifikacijo stvari na določen
dan oziroma obvestiti policijo, da bo to storil na kateri drugi
dan do izteka enega leta od prijave najdbe, sicer se bo stvar
štela za opuščeno in bo najditelj na njej pridobil lastninsko
pravico.
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(4) Policija izroči stvar upravičencu proti plačilu nastalih stroškov.
(5) Če se stvar nahaja v hrambi pri najditelju, ga policija
pozove, da prinese najdeno stvar na določen dan na policijo zaradi identifikacije.
(6) Če je bila stvar že prodana v skladu z določbami
tega pravilnika, mora upravičenec stvar identificirati in če
policija ugotovi, da je upravičen do prevzema, mu izroči
izkupiček od prodaje, zmanjšan za stroške hrambe.
Komisija za prodajo stvari
9. člen
(1) Komisijo za prodajo stvari (v nadaljnjem besedilu:
komisija) po določbah tega pravilnika imenuje policijska
uprava, na območju katere je stvar hranjena.
(2) Komisija za prodajo ima predsednika in dva člana.
Načini prodaje stvari
10. člen
(1) Komisija se glede na naravo stvari oziroma glede na
stroške vzdrževanja stvari odloči, ali bo stvari prodala na
javni dražbi ali po dnevni ceni.
(2) Prodaja stvari po dnevni ceni pomeni, da jo komisija ponudi v odkup osebam, ki se ukvarjajo s prodajo tovrstnih stvari.
(3) Izkupiček, ki od prodaje stvari stopi na mesto najdene stvari, se položi na ustrezen račun državnega proračuna.
(4) Če komisija pokvarljivih stvari ne uspe prodati po
dnevni ceni, se najprej brezplačno ponudi najditelju, če je ta
ne sprejme, pa se lahko brezplačno odstopi humanitarnim
organizacijam oziroma se odredi njeno uničenje.
Cenitev stvari
11. člen
Če se bodo stvari prodale na javni dražbi, jih komisija
vsako posamično oceni.
Oklic javne dražbe
12. člen
(1) Javna dražba se razglasi z oklicem na spletnih straneh policije in na oglasni deski policijske postaje ter policijske uprave, na območju katere je stvar hranjena.
(2) Če gre za prodajo stvari, katerih skupna vrednost je
ocenjena nad 1,000.000 tolarjev, se javna dražba okliče
tudi z oglasom v sredstvih javnega obveščanja.
(3) V oklicu javne dražbe mora biti določen kraj, dan in
ura dražbe, vrsta in opis stvari, ki se bodo prodajale, skupaj
z ocenjeno vrednostjo ter čas in kraj, kjer si je stvari, ki se
bodo prodajale, mogoče ogledati do dneva dražbe.
(4) Od dneva objave oglasa do dneva izvedbe javne
dražbe mora preteči najmanj 15 dni.
Postopek javne dražbe
13. člen
(1) Dražba poteka tako, da vodja dražbe na začetku
draženja pojasni:
– da je dražitelj, ki bo na koncu draženja za posamezno stvar najboljši ponudnik, dolžan pred prevzemom stvari
plačati kupnino v roku 3 dni in predložiti potrdilo o plačilu;
– da je dražitelj, ki odstopi od nakupa, ker ni položil
kupnine, dolžan plačati razliko v ceni, ki je nastala s prodajo
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naslednjemu najboljšemu ponudniku na isti dražbi oziroma
s prodajo na ponovljeni dražbi ter stroške ponovljene dražbe;
– da kupec glede prodane stvari nima pravic iz jamčevanja za napake stvari;
– pri prodaji katerih stvari bo od udeležencev zahteval
plačilo varščine in višino zahtevane varščine.
(2) Stvari, ki se prodajajo na javni dražbi se prodajajo
praviloma vsaka posamezno. Če se prodaja večja količina
istovrstnih stvari, se smejo prodajati skupaj.
(3) Izklicna cena stvari mora biti enaka ocenjeni vrednosti stvari v skladu z 11. členom tega pravilnika.
Potek javne dražbe
14. člen
(1) Po opravljenih dejanjih iz prejšnjega člena vodja
dražbe pove, katera stvar iz seznama najdenih stvari se
prodaja, jo pokaže, pove izklicno ceno in pozove udeležence javne dražbe k dajanju ponudb (draženju).
(2) Dražba traja, dokler udeleženci podajajo nove ponudbe za nakup stvari po višji ceni.
(3) Komisija domakne stvar najboljšemu ponudniku, če
višja ponudba tudi po dvakratnem pozivu ni podana.
(4) Če stvari niso bile prodane na prvi dražbi, se okliče
druga dražba, pri čemer mora biti v oklicu navedeno, da gre
za drugo dražbo. Izklicna cena stvari iz prve dražbe se lahko
ob oklicu druge dražbe zniža za ustrezen odstotek, upoštevajoč število in vrednost prodanih stvari. Če na prvi dražbi ni
bila prodana nobena stvar, se izklicna cena ne sme znižati
pod polovico ocenjene vrednosti stvari iz prve dražbe.
(5) Če se opravi druga dražba in je prodaja vseh stvari
zopet neuspešna, lahko komisija proda stvari z neposredno
pogodbo ali jih brezplačno odstopi državnim organom ali
humanitarnim organizacijam.
(6) Vodja dražbe dražbo zaključi z objavo, kdo je najboljši ponudnik.
(7) Udeležencu dražbe, ki je na dražbi uspel, se izda
potrdilo, da je predmet kupljen na dražbi.
(8) Po zaključku dražbe vodja dražbe pripravi zapisnik
o poteku dražbe in finančno poročilo.
(9) Izkupiček od prodaje na javni dražbe, zmanjšan za
stroške hrambe, stopi na mesto najdene stvari in se položi
na ustrezen račun državnega proračuna.
Pridobitev lastninske pravice najditelja
15. člen
(1) Policija po preteku enega leta od prijave najdbe
stvari obvesti najditelja, da je pridobil lastninsko pravico na
najdeni stvari, ker se upravičenec ni ugotovil oziroma je
izjavil, da je ne želi imeti več v lastnini, stvar pa se še vedno
nahaja v hrambi pri policiji oziroma najditelju.
(2) Najditelju se stvar ali izkupiček od prodane stvari
izroči proti plačilu oziroma odbitku nastalih stroškov.
(3) V primeru, da gre za stvar, ki je vpisana v javni
register stvari, policija izda najditelju potrdilo, da je pridobil
lastninsko pravico na stvari v skladu z določbami Stvarnopravnega zakonika.
Pridobitev lastninske pravice države
16. člen
(1) Če najditelj po prejemu obvestila policije iz prejšnjega člena na nedvomen način izjavi, da stvari ne želi
imeti v lastnini, se šteje stvar za opuščeno.
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(2) Na stvari, ki je v skladu s prejšnjim odstavkom brez
lastnika, pridobi država z okupacijo na njej lastninsko pravico. Stvar lahko ostane v posesti policije, lahko pa se proda
na javni dražbi v skladu z določbami tega pravilnika, z neposredno pogodbo ali se brezplačno odstopi državnim organom ali humanitarnim organizacijam.
(3) Izkupiček od prodane stvari je prihodek državnega
proračuna.
(4) V primeru, da stvari ni mogoče prodati, niti brezplačno odstopiti, se uniči.
(5) Stvar se lahko uniči tudi takrat, ko bi bili stroški
hrambe, prodaje in drugi stroški v zvezi s stvarjo nesorazmerni z izkupičkom od prodaje.
(6) Policijska uprava o ravnanju s stvarjo v skladu z
določbami prejšnjih odstavkov sestavi zapisnik.
Končni določbi
17. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se
nadaljujejo v skladu z določbami tega pravilnika.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 071-29-4/02
Ljubljana, dne 14. julija 2003.
EVA 2003-2011-0016

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister za pravosodje
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3624.

Pravilnik o merilih za določitev prispevka
etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji
vrednosti prispevka

Na podlagi tretjega odstavka 119. člena in 272. člena
stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02) izdaja
minister za pravosodje v soglasju z ministrom za okolje,
prostor in energijo

PRAVILNIK
o merilih za določitev prispevka etažnega
lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti
prispevka
1. člen
Ta pravilnik določa merila za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad (v nadaljnjem besedilu: prispevek) in najnižjo vrednost prispevka.
2. člen
Merila za določitev prispevka so:
– višina neprofitne najemnine za posamezen del v etažni lastnini (v nadaljnjem besedilu: posamezen del),
– starost nepremičnine, na kateri je vzpostavljena etažna lastnina in
– rekonstrukcija nepremičnine.
3. člen
Višina neprofitne najemnine se za vsak posamezen del
ugotavlja na podlagi predpisov, ki določajo način oblikovanja neprofitne najemnine za stanovanja.
4. člen
Starost nepremičnine se ugotavlja na podlagi zapisnika
o ugotovitvi vrednosti stanovanja po predpisu, ki ureja merila in način za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja oziroma iz drugih listin, v
katerih je navedena starost nepremičnine.
Nepremičnino se na podlagi ugotovljene starosti uvrsti
v enega od naslednjih starostnih razredov:
Starostni razredi:

Starost nepremičnine:

I
II
III
IV

do 10 let
nad 10 do 30 let
nad 30 do 60 let
nad 60 let

5. člen
Rekonstrukcija nepremičnine je lahko celovita ali delna.
Celovita rekonstrukcija v skladu s tem pravilnikom pomeni, da so bila na nepremičnini opravljena že vsa potrebna
glavna investicijska vzdrževalna dela (obnova ali zamenjava
strešne konstrukcije ali kritine, instalacij in naprav za ogrevanje, obnova ali zamenjava vodovodne, plinske električne
in druge instalacije, obnova ali zamenjava fasade, toplotne
izolacije in dvigal).
Delna rekonstrukcija v skladu s tem pravilnikom pomeni, da sta bili na nepremičnini opravljeni vsaj dve od navedenih investicijskih vzdrževalnih del iz prejšnjega odstavka.
6. člen
Upravnik ugotavlja merila iz 2. člena tega pravilnika in
izračuna višino prispevka.
Osnova za izračun najnižje vrednosti prispevka se glede na starost nepremičnine določi v odstotkih od neprofitne
najemnine za posamezen del po naslednjih stopnjah:
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% od izračunane mesečne neprofitne najemnine

I
II
III
IV

0
5
8
10

7. člen
V primeru, ko je bila izvršena celovita rekonstrukcija iz
drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, se šteje, da je
starost te nepremičnine v prvem letu po rekonstrukciji pet
let in se uvrsti v ustrezen starostni razred po tabeli iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
V primeru, ko je bila izvršena delna rekonstrukcija iz
tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika, se šteje, da je
starost te nepremičnine v prvem letu po rekonstrukciji 20 let
in se uvrsti v ustrezen starostni razred po tabeli iz drugega
odstavka 4. člena tega pravilnika.
Pri izračunu prispevka za vsako naslednje leto se starost nepremičnine določa glede na izhodiščno starost po
rekonstrukciji.
8. člen
V primeru, da točkovanje za posamezni del še ni
opravljeno, mora ugotoviti vrednost posameznega dela
upravnik na podlagi predpisa iz prvega odstavka 4. člena
tega pravilnika.
9. člen
Upravnik izračuna višino mesečnega prispevka enkrat
letno in o tem obvesti vsakega etažnega lastnika. Izračunani
prispevek se plačuje mesečno na transakcijski račun rezervnega sklada.
Pri prvem izračunu prispevka se celovita ali delna rekonstrukcija iz 5. člena tega pravilnika upošteva, če so bila
opravljena investicijska dela v zadnjih desetih letih pred uveljavitvijo tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati devetdeseti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-29-3/03
Ljubljana, dne 16. julija 2003.
EVA 2003-2011-0038
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister za pravosodje
Soglašam!
mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje, prostor in energijo

3625.

Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v
pravdnem in kazenskem postopku

Na podlagi drugega odstavka 74. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02) ter 132. do 150.
člena zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št.
12/03 – prečiščeno besedilo) in 117. do 128. člena zakona
o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 –
popr., 49/98, 66/98 – popr., 72/98, 6/99, 66/00,
111/01, 56/03 izdaja minister za pravosodje
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PRAVILNIK
o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem
in kazenskem postopku
Vsebina
1. člen
Ta pravilnik določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnic za vročanje po pošti v skladu z zakonom o
pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 12/03 – prečiščeno
besedilo) in v skladu z zakonom o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 49/98, 66/98 –
popr., 72/98, 6/99, 66/00, 111/01, 56/03).
Ovojnica
2. člen
Ovojnica je izdelana kot večslojna tiskovina. Na levi
polovici zgornjega sloja je pritrjen dodatni sloj (v nadaljnjem
besedilu: vročilnica). V smeri izpisa ima zgornji sloj ovojnice
podaljšek, ki je namenjen obvestilom oziroma sporočilom o
prispelem pismu po zakonu o pravdnem postopku oziroma
po zakonu o kazenskem postopku (v nadaljnjem besedilu:
obvestila).
Ovojnica je pravokotne oblike.
Ovojnica za laserski tiskalnik je širine 210 mm in dolžine 148 mm. Zgornji sloj ovojnice je podaljšan v smeri izpisa
za 149 mm, tako da je ovojnica skupaj s podaljškom dolga
297 mm.
Format ovojnice za matrični tiskalnik je isti kot za ovojnico za laserski tiskalnik, temu so dodana vodila v širini 20
mm na vsaki strani. Format ovojnice s podaljškom je poravnan s spodnjim robom. Skupna dolžina ovojnice s podaljškom za iglični tiskalnik je 12" (dvanajst ameriških inčev) – v
skladu z računalniškimi standardi za tiskalnike.
Ovojnica je zlepljena po zgornjem, spodnjem in desnem robu, na levem robu pa ima pritrjen silikonski trak z
lepilom za zapiranje ovojnice po vlaganju listin.
Ovojnica je z notranje strani opremljena s številčnim
rastrom, ki ohranja zaupnost vsebine.
Ovojnica ima v spodnjem levem robu izpisano oznako
VR-MP-2.
Ovojnica mora biti pripravljena tako, da jo vodila tiskalnika skozi mehanizem vlečejo enakomerno, da skozi tiskalnik teče gladko in da se papir ob tiskanju ne guba.
Izdelovalec ovojnic mora predhodno pridobiti mnenje
Ministrstva za pravosodje o vsebinski ustreznosti ovojnice in
Centra za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije o tehnični ustreznosti ovojnice.
Vročilnica
3. člen
Vročilnica ima obliko pokončnega pravokotnika, ki je
134 mm od levega roba ovojnice navpično in 104 mm od
spodnjega roba ovojnice vodoravno nakazan s perforirnimi
nizi.
Na vročilnici je zgoraj napis »VROČILNICA«, pod njim
pa z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 60 x 18
mm, kamor se izpiše črtna koda s številko sprejemne pošte
in številko priporočene pošiljke. Pod tem pravokotnikom je
napis »ŠTEVILKA:«, pod njim je napis »VSEBINA:« in pod
njim navpičen napis »PREJEMNIK VROČILNICE:«. Ob napisu je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80
x 27 mm, kamor se vpiše, kdo je prejemnik vročilnice. Pod
njim je črtna razpredelnica, velikosti 80 x 17 mm, za vpis
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datuma in podpisa ob neuspeli vročitvi. Pod črtno razpredelnico je navpičen napis »NASLOVNIK PISMA:« in ob njem
z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27
mm, kamor se vpiše, kdo je naslovnik pisma.
Črtna razpredelnica iz prejšnjega odstavka je razdeljena na tri stolpce. V levem stolpcu, širine 18 mm, je napis
»Naslovnik obveščen o prispelem pismu«. Druga dva stolpca sta enako široka in enakomerno razdeljena na tri vrstice. V srednji zgornji vrstici je napis »datum«, prazni vrstici
pod njim pa sta namenjeni vpisu datuma, ko je vročevalec
naslovniku pisma pustil 1. oziroma 2. obvestilo. V desni
zgornji vrstici je napis »podpis«, spodnji prazni dve desni
vrstici pa sta namenjeni podpisu vročevalca, ki je pustil
obvestili.
Na hrbtni strani vročilnice je besedilo: »Potrjujem, da
sem dne«, temu besedilu sledi prostor za datum vročitve, ki
mora biti dovolj velik, da prejemnik pisma z besedo napiše
datum prejema pisma. Za njim je besedilo »prejel navedeno
pismo.«. Za tem je prostor za podpis prejemnika in za pripombe vročevalca.
Desna polovica sprednje strani ovojnice
4. člen
Na desni polovici sprednje strani ovojnice je levo zgoraj napis »ŠTEVILKA:«, pod njim napis »VSEBINA:« in pod
njim navpičen napis »POŠILJATELJ:«. Ob njem je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x 27, kamor se
vpiše, kdo je pošiljatelj. Pod njim je z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 60 x 18 mm, kamor se izpiše
črtna koda s številko sprejemne pošte in številko priporočene pošiljke. Desno od tega pravokotnika je v pravokotniku
velikosti 28 x 13 mm oznaka »AR«, pod njim pa napis
»OSEBNO!« in poleg njega na ovojnici za vročanje v pravdnem postopku napis »ZPP«, na ovojnici za vročanje v kazenskem postopku pa napis »ZKP«. Pod temi običajnimi
poštnimi oznakami je navpičen napis »NASLOVNIK:« in ob
njem z vogalnimi črtami označen pravokotnik, velikosti 80 x
27 mm, namenjen vpisu podatkov o naslovniku pisma.
Podaljšek
5. člen
Podaljšek, ki je namenjen obvestilom o prispelem pismu, je (križno) razdeljen na štiri enako velike dele.
Zgornja dva dela podaljška sta namenjena prepisu obvestil po 142. in 141. členu zakona o pravdnem postopku
oziroma po 118. in 119. členu zakona o kazenskem postopku. Med seboj sta ločena z navpično neprekinjeno črto, z
ovojnico pa sta trajno spojena in se ob neuspeli vročitvi
vračata skupaj z ovojnico pošiljatelju.
Spodnja dva dela sta namenjena izvirniku obvestil, ki ju
vročevalec pusti za naslovnika pisma v skladu s 142. ali
141. členom zakona o pravdnem postopku oziroma v skladu
s 118. ali 119. členom zakona o kazenskem postopku, in
sta od prepisov obvestil ločena z vodoravnim perforirnim
nizom. Med seboj sta izvirnika obvestil ločena z navpičnim
perforirnim nizom po sredini.
Desno obvestilo v pravdnem postopku
6. člen
Na desnem prepisu obvestila in pod njim na desnem
izvirniku obvestila je na sprednji strani za besedilom »...
OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, kateremu sledi prostor za osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:
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»1) Za vas je prispelo priporočeno pismo opr. št.. z
vročilnico št.... iz........., ki ga morate osebno prevzeti.
2) Prosimo vas, da počakate na navedenem naslovu
dne............... med ......... in ...... uro, ko vam bo vročevalec ponovno prinesel pismo.
Pismo pa lahko prevzamete tudi danes, dne ...........
na pošti ....................., od ......... do ......... ure.
V ......................., dne ................
Podpis vročevalca: .................................«.
Na zadnji strani desnega prepisa obvestila in desnega
izvirnika obvestila (torej na levi polovici zadnje strani podaljška ovojnice, ki je namenjen obvestilom) je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pravni pouk
Če vas v navedenem času vročevalec ne bo našel na
navedenem naslovu, bo pismo izročil enemu izmed odraslih
članov gospodinjstva, ki ga je dolžan sprejeti, ali hišniku ali
sosedu, če bosta v to privolila, oziroma če gre za vročanje
na delovnem mestu sodelavcu, če ga bo hotel sprejeti (140.
člen zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 12/03
– prečiščeno besedilo).
Če vročitev pisma tudi tako ne bo mogoča, bo vročevalec na vratih oziroma v hišnem ali izpostavljenem predalčniku pustil drugo obvestilo, kje je pismo, ki ga boste lahko
prevzeli v 15 dneh po dnevu, ko bo vročevalec pustil drugo
obvestilo, sicer se bo štelo, da je bila vročitev opravljena na
dan, ko bo vročevalec pustil drugo obvestilo (141. člena
zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 12/03 –
prečiščeno besedilo).
Obvestilo je (ustrezno označiti):
– prevzel odrasli član gospodinjstva/hišnik/sosed/sodelavec
Podpis prevzemnika obvestila: ...............................
V ............................, dne ....................
– bilo puščeno v hišnem predalčniku/izpostavljenem
predalčniku/na vratih
Podpis vročevalca: .....................
V ............................., dne ...................«.
Desno obvestilo v kazenskem postopku
7. člen
Na desnem prepisu obvestila in pod njim na desnem
izvirniku obvestila je na sprednji strani za besedilom »..
OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, kateremu sledi prostor za osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:
»1) Za vas je prispelo priporočeno pismo opr. št. ......
z vročilnico št. ........... iz ..................., ki ga morate osebno prevzeti.
2) Prosimo vas, da počakate na navedenem naslovu
dne ................. med ........... in ........... uro, ko vam bo
vročevalec ponovno prinesel pismo.
Pismo pa lahko prevzamete tudi danes, dne ............
na pošti .................., od ........... do ............ ure.
V ............................, dne ....................
Podpis vročevalca: .............................«.
Na zadnji strani desnega prepisa obvestila in desnega
izvirnika obvestila (torej na levi polovici zadnje strani podaljška ovojnice, ki je namenjen obvestilom) je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pravni pouk
Če vas v navedenem času vročevalec ne bo našel na
navedenem naslovu, bo v skladu s 118. členom zakona o
kazenskem postopku pismo izročil enemu izmed odraslih
družinskih članov, ki ga je dolžan sprejeti. Če tudi to ne bo
mogoče, bo pismo izročil hišniku ali sosedu, če bosta v to
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privolila, oziroma bo v primeru, če gre za vročanje na vašem
delovnem mestu, pismo izročil osebi, pooblaščeni za sprejemanje pošte, ki je pisanje dolžna prevzeti, ali sodelavcu,
če bo v to privolil (119. člen zakona o kazenskem postopku,
Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 49/98, 66/98 –
popr., 72/98, 6/99, 66/00, 111/01, 56/03). S tem se bo
štelo, da je vročitev opravljena na dan, ko je bilo pismo
vročeno eni od navedenih oseb.
Če vročitev pisma tudi tako ne bo mogoča, bo vročevalec na vratih oziroma v hišnem ali izpostavljenem predalčniku pustil obvestilo, kje je pismo, ki ga boste lahko prevzeli v
15 dneh po dnevu, ko bo vročevalec ponovno prinesel
pismo, sicer se bo pisanje vrnilo pošiljatelju (119. člen zakona o kazenskem postopku).
Obvestilo je (ustrezno označiti):
– prevzel odrasli član gospodinjstva/hišnik/sosed/sodelavec
Podpis prevzemnika obvestila: .........................
V .........................., dne ........................
– bilo puščeno v hišnem predalčniku/izpostavljenem
predalčniku/na vratih
Podpis vročevalca: ..............................
V ............................., dne ...................«.
Levo obvestilo v pravdnem postopku
8. člen
Na levem prepisu obvestila in pod njim na levem izvirniku obvestila je na sprednji strani za besedilom ».... OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, kateremu sledi prostor za
osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:
»Za vas je prispelo priporočeno pismo opr. št. ..........
z vročilnico št. .......... iz .............. Ker vam pisma vročevalec ni mogel osebno vročiti in danes, dne.. tudi ne odraslim članom gospodinjstva, hišniku ali sosedu, oziroma sodelavcu, lahko prevzamete pismo na pošti ...............,
danes od ....... do...... ure oziroma vsak dan v delovnem
času pošte. Pismo lahko prevzamete v 15 dneh od dne
....... dalje.
V ........................., dne ................
Podpis vročevalca: .........................«.
Na zadnji strani levega prepisa obvestila in levega izvirnika obvestila (torej na desni polovici zadnje strani podaljška ovojnice, ki je namenjen obvestilom) je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pravni pouk
Če pisma v navedenem roku ne boste prevzeli, bo
sodišče štelo, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je
bilo puščeno to obvestilo (141. člen zakona o pravdnem
postopku, Uradni list RS, št. 12/03 – prečiščeno besedilo),
to je danes.«.
Levo obvestilo v kazenskem postopku
9. člen
Na levem prepisu obvestila in pod njim na levem izvirniku obvestila je na sprednji strani za besedilom ».... OBVESTILO O PRISPELEM PISMU«, kateremu sledi prostor za
osebno ime in naslov naslovnika, natisnjeno naslednje besedilo:
»Za vas je prispelo priporočeno pismo opr. št. ...........
z vročilnico št. ......... iz ................ Ker vam pisma vročevalec ni mogel osebno vročiti in danes, dne ........... tudi ne
odraslim članom gospodinjstva, hišniku ali sosedu, oziroma
sodelavcu, lahko prevzamete pismo na pošti ....................,
danes od ....... do ........ ure oziroma vsak dan v delovnem

Stran

11360 / Št. 75 / 1. 8. 2003

času pošte. Pismo lahko prevzamete v 15 dneh od dne
........ dalje.
V ......................., dne .................
Podpis vročevalca: ........................«.
Na zadnji strani levega prepisa obvestila in levega izvirnika obvestila (torej na desni polovici zadnje strani podaljška ovojnice, ki je namenjen obvestilom) je natisnjeno naslednje besedilo:
»Pravni pouk
Če pisma v tem roku ne boste prevzeli, bo vrnjeno
pošiljatelju (119. člen zakona o kazenskem postopku, Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 49/98, 66/98 –
popr., 72/98, 6/99, 66/00, 111/01, 56/03).«.
Razporeditev besedila
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Prepogib
13. člen
Po izpisu spremenljivih podatkov in vstavljanju listin se
ovojnica in podaljšek ovojnice, na katerem so obvestila,
prepognejo v V-zgib v skladu s poštnimi standardi.
Večje pošiljke
14. člen
Za vročanje listin večje izmere ali obsega, ki jih ni
mogoče pošiljati v ovojnicah, določenih s tem pravilnikom,
se uporabljajo večje standardne ovojnice s pritrjenimi vročilnicami z ustrezno vsebino, določeno s tem pravilnikom glede na vrsto postopka.
Jezik narodne skupnosti

10. člen
Razporeditev besedila na obvestilih je takšna, da omogoča izpis spremenljivih podatkov in lastnoročne vpise vročevalca in prejemnika.
Minister, pristojen za pravosodje s tehničnim navodilom natančneje določi fiksirane pozicije in velikost posameznih polj na podaljšani ovojnici.

15. člen
Na območju občin, kjer sta pri sodišču poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski oziroma madžarski
jezik, mora biti besedilo na ovojnici napisano tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.

Barve

Prehodna določba za vročanje po pošti v pravdnem
postopku

11. člen
Osnovna barva celotne ovojnice za vročanje v pravdnem postopku je bela, barva predtiskanih podatkov na
ovojnici modra (barvna skala Pantone 2995 U), razen oznake »AR«, ki je rdeče barve (barvna skala Pantone Red 32
U), barva izpisanih spremenljivih podatkov pa je črna.
Osnovna barva celotne ovojnice za vročanje v kazenskem postopku je bledo rumena (barvna skala Pantone 155
U), barva predtiskanih podatkov na ovojnici modra (barvna
skala Pantone 2995 U), razen oznake »AR«, ki je rdeče
barve (barvna skala Pantone Red 32 U), barva izpisanih
spremenljivih podatkov pa je črna.

16. člen
Ovojnice, ki so v uporabi ob uveljavitvi tega pravilnika,
se uporabljajo še šest mesecev po njegovi uveljavitvi.
Uveljavitev
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-08-1/2003
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EVA 2003-2011-0028

Izpolnjevanje
12. člen
Sprednjo stran ovojnice v celoti, z izjemo črtne razpredelnice iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika, izpolni
sodišče s spremenljivimi podatki in črtnima kodama.
Na podaljšku z obvestili sodišče ob vnosu spremenljivih podatkov izpolni prve štiri podatke na izvirnikih in prepisih obvestil, in sicer: številko obvestila, naslovnika pisma,
številko priporočenega pisma z vročilnico v numeričnem
zapisu in podatek, od kje je to priporočeno pismo.
Kadar je potrebno pismo vročiti osebno v skladu s
142. členom zakona o pravdnem postopku oziroma v skladu s 118. členom zakona o kazenskem postopku, se v
prostor pred naslovom desnega obvestila (izvirnika in prepisa) vpiše številka »1.«, v prostor pred naslovom levega obvestila (izvirnika in prepisa) pa se vpiše številka »2.«.
Kadar se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141.
členom zakona o pravdnem postopku oziroma v skladu s
119. členu zakona o kazenskem postopku, se na sprednji
strani ovojnice prečrta oznaka »OSEBNO!«. Na podaljšku z
obvestili ostaneta desni prepis obvestila in desni izvirnik
obvestila neizpolnjena, v prostor pred naslovom levega obvestila (izvirnika in prepisa) pa se vpiše številka »1.«.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister za pravosodje

3626.

Pravilnik o izvajanju preventivnih ukrepov glede
ostankov zdravil in kloramfenikola v mleku na
kmetijskih gospodarstvih

Na podlagi petega odstavka 33. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o izvajanju preventivnih ukrepov glede ostankov
zdravil in kloramfenikola v mleku na kmetijskih
gospodarstvih
1. člen
Ta pravilnik ureja preventivne ukrepe glede ostankov
zdravil in kloramfenikola v mleku na kmetijskih gospodarstvih.
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2. člen
(1) Zaradi kontrole prisotnosti ostankov zdravil v mleku
mora proizvajalec mleka na kmetijskem gospodarstvu zagotoviti preiskave najmanj enega vzorca mesečno.
(2) Vzorce se vzame v sklopu rednega naključnega
vzorčenja, ki ga opravljajo nosilci dejavnosti odkupa mleka
za ugotavljanje izpolnjevanja predpisanih standardov v skladu s pravilnikom, ki ureja veterinarsko-sanitarni nadzor živilskih obratov, veterinarsko-sanitarne preglede ter pogoje
zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora.
(3) Stroški vzorčenja in preiskav iz tega člena bremenijo proizvajalca mleka.
3. člen
(1) Kontrola prisotnosti kloramfenikola v mleku se vrši
na podlagi monitoringa Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
(2) Kontrola iz prejšnjega odstavka se financira iz proračunskih sredstev VURS. V primeru pojava kloramfenikola
v mleku se vzorčenje izvaja v skladu s prejšnjim členom,
dokler se na podlagi vzorčenja v dveh zaporednih mesecih
ne ugotovi, da mleko na kmetijskem gospodarstvu kloramfenikola ne vsebuje.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o izvajanju preventivnih ukrepov glede ostankov zdravil
in kloramfenikola v mleku na kmetijskih gospodarstvih (Uradni list RS, št. 39/03).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-361/2003-1
Ljubljana, dne 29. julija 2003.
EVA 2003-2311-0238
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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humani medicini na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zdravila), postopek izdaje dovoljenja za opravljanje te dejavnosti ter inšpekcijski nadzor.
II. NATANČNEJŠI POGOJI
2. člen
Promet na debelo z zdravili po tem pravilniku obsega
uvoz, nabavo, hranjenje, prodajo in izvoz zdravil, ki jih izvajajo proizvajalci oziroma njihovi distributerji, uvozniki in druge
pravne in fizične osebe lekarnam in specializiranim prodajalnam.
Promet na debelo z zdravili lahko opravljajo pravne ali
fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in imajo
veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili (v nadaljnjem besedilu:
trgovci na debelo).
Pristojni organ po tem pravilniku je Agencija za zdravila
in medicinske pripomočke, do njene ustanovitve pa Urad
Republike Slovenije za zdravila.
Pravne ali fizične osebe, ki izdelujejo zdravila in imajo
dovoljenje za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil, lahko ta
zdravila prodajajo trgovcem na debelo.
Trgovci na debelo lahko prodajajo zdravila le tistim
trgovcem na debelo, ki imajo veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa na debelo ali drobno z zdravili ter
lekarnam v obsegu, ki ga določa dovoljenje.
Trgovci na debelo morajo omogočiti pristojnemu inšpekcijskemu organu ob vsakem času preverjanje izpolnjevanja vseh pogojev navedenih v tem pravilniku.
Zaradi varovanja zdravja ljudi morajo trgovci na debelo
zagotavljati neprekinjeno in ustrezno preskrbo z zdravili v
Republiki Sloveniji, ter v najkrajšem možnem času zagotoviti
dobavo nujno potrebnih zdravil.
Trgovci na debelo lahko trgujejo le z zdravili, ki imajo
veljavno dovoljenje za promet z zdravilom oziroma v primeru
zdravil iz drugega odstavka 53. člena zakona o zdravilih in
medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99,
70/00, 7/02, 13/02-ZKrmi, 67/02), če pridobijo posebno
dovoljenje za uvoz.
1. Kadrovski pogoji

3627.

Pravilnik o natančnejših pogojih za promet na
debelo z zdravili

Na podlagi tretjega odstavka 54. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99,
70/00, 7/02, 13/02-ZKrmi, 67/02) in sklepa o določitvi
dobrih praks (Uradni list RS, št. 41/97) izdaja minister za
zdravje v soglasju z ministrico za gospodarstvo

PRAVILNIK
o natančnejših pogojih za promet na debelo
z zdravili
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa natančnejše pogoje, ki jih morajo
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom o trgovini
(Uradni list RS, št. 18/93, 36/00-ZPDZC, 62/01 – odl. US
in 96/02) glede kadrov, prostorov, opreme in vodenja dokumentacije izpolnjevati pravne in fizične osebe za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili za uporabo v

3. člen
Trgovci na debelo morajo izpolnjevati naslednje kadrovske pogoje:
– če zdravila uvažajo, morajo imeti zaposleno najmanj
eno osebo z univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri,
opravljenim strokovnim izpitom in ustreznimi znanji iz preskušanja zdravil, ki je glede kakovosti odgovorna za sprejem in izdajo zdravil ter pregled dokumentacije, in mora biti
nenehno dosegljiva;
– imeti obsegu dejavnosti primerno stalno zaposleno
osebo z univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri s strokovnim izpitom;
– imeti obsegu dejavnosti primerno stalno zaposlene
strokovnjake drugih ustreznih smeri in drugo tehnično osebje v skladu s predpisanimi načeli dobrih praks na področju
prometa zdravil.
Odgovorna oseba iz prve alinee prejšnjega odstavka je
odgovorna tudi za kakovostno analizo vseh sestavin in količinsko analizo učinkovin vsake uvožene serije zdravila ter za
ostale analize, potrebne za zagotavljanje kakovosti zdravila v
skladu z dovoljenjem za promet z zdravilom in je odgovorna
za sproščanje serije zdravila v promet, s čimer prevzema
odgovornost tujega proizvajalca.
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Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko trgovec na debelo sklene pogodbo z uradnim kontrolnim laboratorijem, ki v njegovem imenu izvaja kontrolo kakovosti
zdravila v skladu z dovoljenjem za promet z zdravilom.Področja odgovornosti zaposlenih morajo biti pisno določena.
4. člen
Za ustrezna znanja iz preskušanja zdravila iz prvega
odstavka prejšnjega člena se štejejo znanja, ki jih pridobi
oseba z univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri:
– v procesu podiplomskega izobraževanja za pridobitev naziva specialist iz preskušanja zdravil in se dokazujejo s
pridobljeno diplomo ali
– v procesu pridobivanja delovnih izkušenj v najmanj
dveletni praksi v enem ali več podjetjih doma ali v tujini, ki
imajo dovoljenje za izdelavo zdravil ali veljavno dovoljenje za
analizno preskušanje zdravil, in se nanašajo na dejavnosti
kvalitativne analize zdravil, kvantitativne analize učinkovin ter
preskušanje in preverjanje, potrebno za zagotavljanje kakovosti zdravil.
Znanja, pridobljena z delovnimi izkušnjami, se dokazujejo s pisnimi potrdili izdelovalca zdravil o trajanju in vsebini
delovnih izkušenj, ki se nanašajo na analizo, preskušanje in
preverjanje zdravil, ter drugimi pisnimi dokazili o teh znanjih
(strokovni bibliografski in biografski podatki).
Poleg dokazil iz prejšnjega odstavka mora delodajalec
v vlogi za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili podati pisno izjavo, da je dokazila
kandidata preveril in ocenil, da ima kandidat ustrezna znanja
iz preskušanja zdravil.
2. Prostori in oprema
5. člen
Trgovci na debelo morajo imeti ustrezne prostore in
namembno opremo, da lahko delo organizirajo v skladu s
predpisanimi načeli dobrih praks na področju prometa z
zdravili. Imeti morajo skladiščne prostore ustrezne velikosti
in urejenosti glede na vrsto in količino posameznih zdravil.
Trgovci na debelo, ki zdravila uvažajo, morajo imeti
poleg prostorov in opreme iz prejšnjega odstavka tudi ustrezne prostore, opremo in naprave za kontrolo kakovosti
vsake serije uvoženega zdravila, ter delo organizirati v skladu z načeli dobre kontrolne laboratorijske prakse, če nimajo
sklenjene pogodbe z uradnim kontrolnim laboratorijem, ki v
njihovem imenu izvaja kontrolo kakovosti zdravila v skladu z
dovoljenjem za promet z zdravilom.
Trgovci, ki opravljajo promet na debelo z radiofarmacevtskimi izdelki zaradi posebnih lastnosti teh izdelkov, skladiščnih prostorov za radiofarmacevtske izdelke niso dolžni
zagotoviti.
3. Dokumentacija
6. člen
Trgovci na debelo morajo voditi dokumentacijo na način, ki omogoča takojšen umik zdravila iz prometa in nadzor
reklamacij. Da se zagotovi sledljivost zdravila, mora biti zabeleženo vsako ravnanje z zdravilom.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
najmanj:
– datum vsakega prejetja zdravila v skladišče;
– datum vsake izdaje zdravila iz skladišča;
– ime zdravila, farmacevtsko obliko, jakost in pakiranje;
– številko serije zdravila in datum izteka roka uporabnosti zdravila;
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– količino prejetega oziroma izdanega zdravila;
– ime oziroma firmo in naslov izdelovalca zdravila;
– rezultate analize kakovosti vsake uvožene serije zdravila;
– ime oziroma firmo in naslov dobavitelja;
– ime oziroma firmo in naslov prejemnika zdravila.
7. člen
Dokumentacijo iz prejšnjega člena mora trgovec na
debelo hraniti še najmanj pet let po izteku roka uporabnosti
ali po umiku zdravila iz prometa oziroma dlje, če tako določajo predpisana načela dobrih praks na področju prometa z
zdravili.
8. člen
Trgovec na debelo mora sprejeti pisna navodila z opisom standardnih operativnih postopkov o:
– izvajanju dobre skladiščne prakse;
– izvajanju dobre transportne prakse;
– izvajanju dobre kontrolne laboratorijske prakse, v primeru če izvaja kontrolo kakovosti zdravil v lastnem laboratoriju;
– postopku odpoklica zdravila iz prometa;
– postopku uničenja zdravil.
III. POSTOPEK IZDAJE IN ODVZEMA DOVOLJENJA
9. člen
Trgovec na debelo lahko opravlja dejavnost prometa
na debelo z zdravili, če ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili, ki ga izda pristojni organ.
Postopek za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti
prometa na debelo z zdravili (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) se začne z vlogo trgovca na debelo pri pristojnem organu. Vloga mora vsebovati naslednje podatke oziroma dokumentacijo:
1. kratek opis predlagatelja in aktivnosti, ki jih predlagatelj namerava izvajati (uvoz, skladiščenje, distribucija, kontrola kakovosti, izvoz);
2. navedba skupin zdravil glede na poseben režim in
pogoje shranjevanja;
3. navedba dejavnosti prometa na debelo glede na
promet z:
– rizičnimi zdravili po vrstah;
– homeopatskimi izdelki;
– ostalimi lastniškimi zdravili;
– zdravilnimi učinkovinami in pomožnimi snovmi;
4. dokazilo o vpisu predlagatelja v sodni register, oziroma, če gre za podjetnika posameznika kopija overjenega
priglasitvenega lista pri pristojnem organu republiške uprave
za javne prihodke, z vpisano dejavnostjo trgovanja na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5. sistemizacija in zasedba delovnih mest v skladu s
tem pravilnikom, če je vlagatelj podjetnik posameznik pa
sistemizacija in predvidena zasedba delovnih mest v skladu
s tem pravilnikom, s tem, da mora pristojnemu organu
predložiti dokazila o dejanski zasedbi delovnih mest v
30 dneh po prejemu overjenega priglasitvenega lista;
6. pogodbo o zaposlitvi odgovorne osebe in drugih
oseb iz 3. člena tega pravilnika ter notarsko overjene kopije
M2 obrazcev za te osebe (prijava v zdravstveno zavarovanje
osebe v delovnem razmerju);
7. dokazila o razpolaganju s poslovnimi prostori, opis
poslovnih prostorov in tloris prostorov v merilu;
8. uporabno dovoljenje;
9. dokazila o razpolaganju z opremo in tehnične podatke o opremi;
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10. seznam pisnih navodil iz prejšnjega člena;
11. pogodbo o uničevanju zdravil, če jih ne uničuje
trgovec na debelo;
12. pogodbo z uradnim kontrolnim laboratorijem, če
kontrole kakovosti ne opravlja v lastnem laboratoriju;
13. dokazilo o plačilu stroškov postopka;
14. predpisano upravno takso za vlogo in izdajo odločbe.
Vlogo je treba predložiti v dveh izvodih.
Pristojni organ v 30 dneh preveri popolnost vloge. V
primeru, da je vloga nepopolna, predlagatelja pisno pozove
na dopolnitev vloge z rokom za dopolnitev 30 dni.
Če predlagatelj vloge ne dopolni v predpisanem roku,
se vloga s sklepom zavrže.
10. člen
Glede na poseben režim shranjevanja, se zdravila razvrščajo v naslednje skupine:
– prepovedane droge skupine II in III;
– vnetljive in nevarne snovi;
– zdravilna zelišča.
Glede na pogoje shranjevanja se zdravila razvrščajo v
naslednji skupini:
– zdravila, ki se hranijo pri običajnih pogojih;
– zdravila, ki se hranijo pod posebnimi pogoji (npr.
“hladna veriga”);
11. člen
Izpolnjevanje predpisanih pogojev ugotavlja dvočlanska oziroma tričlanska komisija, ki jo imenuje pristojni organ. Najmanj en član komisije mora imeti univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri.
O poteku pregleda se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi
člani komisije in predlagatelj postopka. Komisija poda pisno
mnenje o izpolnjevanju pogojev v petnajstih dneh od pregleda. Zapisnik o pregledu je sestavni del mnenja.
Po prejemu mnenja komisije o izpolnjevanju pogojev
izda pristojni organ v 30 dneh dovoljenje za opravljanje
dejavnosti prometa na debelo z zdravili oziroma izdajo dovoljenja zavrne.
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili se izda po posameznih vrstah zdravil glede na
način shranjevanja ter vrsto aktivnosti.
Rok za izdajo odločbe, s katero se izda ali zavrne
izdaja dovoljenja za promet na debelo z zdravili, je 90 dni od
popolne vloge. Odločba, s katero se zavrne izdaja dovoljenja, mora biti podrobno obrazložena z navedbo razlogov za
zavrnitev.
Pristojni organ pred izdajo dovoljenja za opravljanje
dejavnosti prometa na debelo lahko kljub popolnosti vloge
od predlagatelja zahteva dodatna pojasnila ali dokumentacijo, ter postavi dodatni rok za odgovor oziroma za odpravo
pomanjkljivosti. Čas do izteka dodatno postavljenega roka
se ne šteje v 90-dnevni rok za izdajo odločbe.
12. člen
O vsaki spremembi, ki se nanaša na izpolnjevanje predpisanih pogojev, mora trgovec na debelo takoj, najpozneje
pa v 15 dneh od nastanka spremembe, obvestiti pristojni
organ.
13. člen
Pristojni organ lahko pri trgovcu na debelo kadarkoli
ponovno in po uradni dolžnosti preveri in oceni izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti trgovine na debelo z
zdravili. V primeru ugotovitve neizpolnjevanja pogojev oziro-
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ma bistveno spremenjenih okoliščin, izda odločbo, s katero
se lahko že izdana odločba odpravi, razveljavi ali spremeni.
14. člen
Pristojni organ bo po pristopu Republike Slovenije k
Evropski uniji na zahtevo pristojnih organov Evropske unije
ali države članice Evropske unije tem organov posredoval
podatke v zvezi z dovoljenji za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili.
Pravne oziroma fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili v
katerikoli državi članici EU in bodo opravljale promet na
debelo z zdravili v Republiki Sloveniji, se bodo po pristopu
Republike Slovenije k Evrospki uniji morale pred začetkom
opravljanja dejavnosti prometa na debelo z zdravili v Republiki Sloveniji priglasiti pri pristojnem organu v Republiki
Sloveniji.
Vloga za priglasitev mora vsebovati:
– spremni dopis s kratko predstavitvijo predlagatelja;
– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa
na debelo z zdravili;
– navedbo aktivnosti, ki jih želi izvajati v Republiki Sloveniji;
– navedbo skupin zdravil, ki so predmet prometa na
debelo v Republiki Sloveniji;
– navedbo lokacij skladišč zdravil;
– navedbo distribucijske poti in območja poslovanja.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Trgovci na debelo, ki imajo na dan uveljavitve tega
pravilnika veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili, morajo do 31. 12. 2003 pristojnemu organu sporočiti podatke iz 1., 2. in 3. točke drugega
odstavka 9. člena tega pravilnika in druge pomembne podatke o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili, če ti vplivajo na spremembo
odločbe o izdaji dovoljenja.
Na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka in morebitne ponovne ocene o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti prometa na debelo z zdravili, bo pristojni organ
imetniku dovoljenja izdal novo odločbo.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o natančnejših pogojih za promet na debelo z
zdravili iz skupin A, B in C ter postopek verifikacije in preverjanja (Uradni list RS, št. 2/99).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1.
oktobra 2003.
Št. 0220-4/2003
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003-2711-023
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o in vitro diagnostičnih medicinskih
pripomočkih

Na podlagi 83., 84., 85., 86., 89., 90., 92., 93.,
94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101. in 107. člena
zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list
RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02-ZKrmi in 67/02)
minister za zdravje izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o in vitro
diagnostičnih medicinskih pripomočkih
1. člen
V pravilniku o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 47/02) se besedilo 1. člena
spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Ta pravilnik določa zahteve za in vitro diagnostične
medicinske pripomočke in njihove dodatke (v nadaljnjem
besedilu: pripomočki) ter kriterije za ugotavljanje njihove
skladnosti z bistvenimi zahtevami za varnost in zdravje. Za
namene tega pravilnika se dodatki štejejo kot in vitro diagnostični medicinski pripomočki.
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
a) medicinski pripomočki so instrumenti, aparati, sredstva, materiali in drugi izdelki za humano uporabo, ki svojega osnovnega namena, za katerega so izdelani, ne dosežejo na podlagi farmakoloških, kemičnih, imunoloških ali
metaboličnih lastnosti in ki se uporabljajo sami ali v kombinaciji vključno s programsko opremo, potrebno za njihovo
pravilno uporabo, ki jih je izdelovalec namenil za humano
uporabo za:
– diagnosticiranje, preprečevanje, spremljanje in nadzorovanje, zdravljenje ali lajšanje bolezni;
– diagnosticiranje, spremljanje in nadzorovanje, zdravljenje, lajšanje ali nadomeščanje okvar ali invalidnosti;
– preiskovanje, nadomeščanje ali spreminjanje anatomskih ali fizioloških procesov organizma;
– nadzor rojstev;
ter svojega osnovnega namena v/na človeškem telesu
ne dosežejo na podlagi farmakoloških, imunoloških ali metaboličnih lastnosti, pri čemer jim le-te lahko pomagajo pri
njihovem delovanju;
b) in vitro diagnostični medicinski pripomočki so reagenti, reagenčni izdelki, umerjevalci, kontrolni materiali,
kompleti, instrumenti, aparati, oprema ali sistemi ne glede
na to, ali se uporabljajo sami ali v kombinaciji, kot to določa
izdelovalec, ki jih je namenil in vitro preiskavam vzorcev,
vključno z darovano krvjo in tkivi, ki izhajajo iz človeškega
telesa, samo ali v glavnem z namenom pridobitve podatkov:
– v zvezi s fiziološkim ali patološkim stanjem;
– v zvezi s prirojenimi nepravilnostmi;
– za določitev varnosti in kompatibilnosti z uporabnikom;
– za spremljanje terapevtskih posegov.
Posode za vzorce veljajo za in vitro diagnostične medicinske pripomočke. Posode za vzorce so tisti pripomočki,
ne glede na to, ali so vakumske vrste ali ne, ki jih je izdelovalec namenil predvsem za to, da vsebujejo in hranijo vzorce, ki izhajajo iz človeškega telesa, za namene in vitro diagnostične preiskave.
Izdelki za splošno laboratorijsko uporabo niso in vitro
diagnostični medicinski pripomočki, razen če jih je, glede
na njihove značilnosti, izdelovalec posebej namenil uporabi
pri in vitro diagnostični preiskavi;
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c) dodatek k in vitro diagnostičnemu medicinskemu
pripomočku pomeni izdelek, ki ni in vitro diagnostični medicinski pripomoček, in ga je izdelovalec namenil izrecno za
uporabo skupaj s pripomočkom, da se lahko le-ta uporablja
v skladu s predvidenim namenom.
Za namene te opredelitve invazivni pripomočki za vzorčenje ali tisti, ki se neposredno uporabijo na človeškem
telesu, z namenom, da bi pridobili vzorec, skladno s pravilnikom o medicinskih pripomočkih ne veljajo za dodatke k in
vitro diagnostičnim medicinskim pripomočkom;
d) pripomočki za samotestiranje pomenijo vsak izdelek, ki ga je izdelovalec namenil uporabi nestrokovnjakov na
domu;
e) pripomočki za ovrednotenje delovanja pomenijo vsak
izdelek, ki ga je izdelovalec namenil ovrednotenju delovanja, in so namenjeni in vitro preiskavam vzorcev v laboratorijih ali v drugih ustreznih okoljih zunaj svojih lastnih prostorov;
f) izdelovalec in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov je dobavitelj, ki je odgovoren za načrt, izdelavo,
pakiranje in označevanje medicinskega pripomočka preden
ga da v promet pod lastnim imenom, ne glede na to, ali je
vse dejavnosti izdelave opravil sam ali jih je v njegovem
imenu opravila tretja oseba.
Dolžnosti izdelovalca iz tega pravilnika se nanašajo tudi
na fizične in pravne osebe, ki sestavljajo, pakirajo, obdelujejo, obnavljajo in/ali označujejo enega ali več in vitro medicinskih pripomočkov z namenom dajanja v promet pod svojim imenom.
Določba prejšnjega odstavka se ne nanaša na osebe,
ki sestavljajo ali prilagajajo in vitro diagnostične medicinske
pripomočke, ki so že na trgu z določenim namenom uporabe in so namenjeni posameznemu uporabniku.
Pooblaščeni zastopnik pomeni vsako fizično ali pravno
osebo, ki jo izrecno imenuje izdelovalec in deluje namesto
njega ter na katero se lahko obračajo pristojni organi v zvezi
z obveznostmi izdelovalca v skladu s tem pravilnikom;
g) namen uporabe pomeni uporabo, za katero je in
vitro diagnostični medicinski pripomoček namenjen v skladu s podatki, ki jih navaja izdelovalec pri označevanju, v
navodilih in/ali v promocijskem materialu;
h) dajanje v promet pomeni prvič odplačno ali brezplačno dobaviti in vitro diagnostični medicinski pripomoček
v Republiki Sloveniji, razen pripomočkov, ki so namenjeni
ovrednotenju delovanja za in vitro diagnostične preiskave
vzorcev, ne glede na to, ali je in vitro diagnostični medicinski pripomoček nov ali obnovljen;
i) dajanje v uporabo pomeni stopnjo, na kateri je in
vitro diagnostični medicinski pripomoček prvič pripravljen
za uporabo v skladu s predvidenim namenom uporabe;
j) resen neželen škodljivi učinek v zvezi z in vitro diagnostičnim medicinskim pripomočkom je vsaka neželena
škodljiva reakcija, ki ima za posledico: smrt, neposredno
življenjsko ogroženost, bolnišnično zdravljenje, če ga prej ni
bilo ali podaljšanje bolnišničnega zdravljenja;
k) pristojni organ je Agencija Rrepublike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke, do njene ustanovitve pa
Urad Republike Slovenije za zdravila.
Umerjevalci in kontrolni materiali so snovi, materiali ali
izdelki, ki jih je izdelovalec predvidel za vzpostavitev merskih
razmerij ali za preverjanje značilnosti delovanja pripomočka
v zvezi s predvideno uporabo le-tega.
Odstranitev, zbiranje in uporabo tkiv, celic in snovi človeškega izvora urejajo posebni predpisi.”
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
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“V Republiki Sloveniji so lahko v prometu oziroma se
smejo začeti uporabljati le medicinski pripomočki, ki so
označeni s CE oznako skladno s 16. členom tega pravilnika
in katerih skladnost je bila ugotovljena po predpisanem postopku iz 9. člena tega pravilnika.
Z dovoljenjem pristojnega organa so lahko v prometu
in na voljo laboratorijem ali drugim ustanovam pripomočki,
predvideni za ovrednotenje delovanja, če ustrezajo pogojem, ki so navedeni v šestem odstavku 9. člena in v dodatku
VIII tega pravilnika.
Na sejmih, razstavah, demonstracijah, znanstvenih in
tehničnih shodih se lahko razstavljajo in vitro diagnostični
medicinski pripomočki, ki niso v skladu s tem pravilnikom,
pod pogojem, da se ti pripomočki ne uporabljajo na vzorcih,
vzetih pri udeležencih. Na vidnem mestu morajo biti označeni z oznako, da njihovo trženje in dajanje v uporabo nista
dovoljena.
Označevanje in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov mora biti v skladu z 8. točko dodatka I tega pravilnika. In vitro diagnostični medicinski pripomočki, namenjeni
za samotestiranje morajo biti označeni v slovenskem jeziku.
Pod pogojem, da sta zagotovljeni varna in pravilna uporaba pripomočka, so informacije, omenjene v prejšnjem
odstavku, lahko navedene v angleškem jeziku. Pri tem je
potrebno upoštevati:
a) ali je informacije možno posredovati z dogovorjenimi
simboli ali na drugačen razumljiv način;
b) strokovno usposobljenost uporabnika pripomočka.”
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Komisija za medicinske pripomočke, ki je svetovalni
strokovni organ po predpisih, ki veljajo za medicinske pripomočke, je pristojna tudi za obravnavo in vitro medicinskih
pripomočkov.”
4. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo inšpektorji, ki so pristojni za nadzor medicinskih pripomočkov.”
5. člen
V 9. členu se drugi odstavek dopolni tako, da se za
besedo “diagnostične” doda beseda “medicinske”.
6. člen
V 10. členu se drugi odstavek spremeni in dopolni
tako, da se glasi:
“Pravna ali fizična oseba iz prejšnjega odstavka lahko
začne opravljati dejavnost, ko s strani pristojnega organa
pridobi potrdilo o vpisu v register.”
Tretji odstavek se črta.
7. člen
V 12. členu se prvi odstavek dopolni tako, da se v prvi
alinei za besedo “oseb” in v drugi alinei za besedo “pripomočkov” dodajo besede “s sedežem v Republiki Sloveniji”.
8. člen
Besedilo a) točke prvega odstavka 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
“a) da se zavrne ali omeji dajanje na trg ali njegova
razpoložljivost ali uporaba in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka ali”.
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9. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni in dopolni tako,
da se glasi:
“Dokumentacija in informacije v zvezi z in vitro diagnostičnimi medicinskimi pripomočki so poslovna skrivnost, razen podatkov, ki so vpisani v register medicinskih pripomočkov in se nanašajo na lastniško ime, generično ime in
podatek o razvrstitvi medicinskega pripomočka, ime izdelovalca in nosilca registracije.”
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Določila iz prvega odstavka tega člena ne veljajo pri
obveščanju drugih držav in organov za ugotavljanje skladnosti v sistemu medsebojnega obveščanja in opozarjanja
ter pri obveščanju pravosodnih organov v kazenskih postopkih.”
10. člen
Črta se 25. člen.
11. člen
Besedilo 26. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
“Določila iz drugega, tretjega in sedmega odstavka 15.
člena, določila 16. člena, prvega odstavka 3. točke in določila 4. točke Dodatka XI se začnejo uporabljati z dnem
uveljavitve določil 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 področje medicinskih pripomočkov oziroma najpozneje s pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji.
Do dne uveljavitve določil 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 področje medicinskih pripomočkov, oziroma če ta ne bo uveljavljen pred datumom pristopa,
najpozneje do pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji,
so lahko v Republiki Sloveniji v prometu le in vitro diagnostični medicinski pripomočki, ki so vpisani v register medicinskih pripomočkov pri pristojnem organu v skladu z določili Dodatka XIII.
12. člen
Besedilo Dodatka IX se spremeni tako, da se glasi:
“DODATEK IX
POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI ORGANI ZA
UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
1. Organi za ugotavljanje skladnosti in osebje, ki izvaja
ocenjevanje in overjanje, ne smejo biti povezani z izdelovalci in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, ne z dobavitelji ali uporabniki in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov. Ne smejo sodelovati pri načrtovanju, oblikovanju,
trženju ali vzdrževanju in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, razen če gre za izmenjavo tehničnih podatkov z
izdelovalcem.
2. Organ za ugotavljanje skladnosti mora izvajati ocenjevanje in overjanje s strokovno usposobljenimi kadri, ki
morajo biti pri svojem delu finančno neodvisni.
Če bi organ za ugotavljanje skladnosti sklenil pogodbo
s podizvajalcem za posebne naloge, povezane s postopki
ocenjevanja skladnosti, mora najprej zagotoviti, da podizva-
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jalec izpolnjuje določbe tega pravilnika. Organ za ugotavljanje skladnosti mora hraniti ustrezne dokumente, ki omogočajo presojo kvalifikacije podizvajalca in dela, ki ga je opravil
skladno s tem pravilnikom ter ga dati na voljo državnim
organom.
3. Organ za ugotavljanje skladnosti mora biti sposoben opraviti vse naloge iz dodatkov III do VII in za katere je
bil imenovan, ne glede na to, ali naloge opravlja sam ali je
zanje odgovoren. Imeti mora na voljo ustrezno strokovno
usposobljeno osebje ter potrebno tehnično opremo, da lahko strokovno opravlja administrativne in tehnične naloge v
zvezi s preverjanjem. To vključuje dovolj strokovnega osebja
v organizaciji, ki ima ustrezne izkušnje in znanje, potrebne
za presojo biološke in medicinske funkcionalnosti in delovanja pripomočkov, za katere je bila določena glede na zahteve tega pravilnika in predvsem na zahteve, navedene v dodatku I tega pravilnika. Imeti mora tudi dostop do opreme, ki
je potrebna za posebno preverjanje.
4. Strokovno osebje, ki je odgovorno za preskušanje,
mora:
– biti tehnično in poklicno usposobljeno z ustrezno
prakso;
– imeti zadovoljivo znanje o zahtevah za preskuse, ki
jih opravlja, in imeti ustrezne izkušnje s takimi preskusi;
– biti sposobno sestaviti certifikate, zapise in poročila,
ki so potrebna za overjanje opravljenih preskusov.
5. Organ za ugotavljanje skladnosti mora biti neodvisen. Denarno nadomestilo ne sme biti odvisno od števila ali
rezultatov opravljenih pregledov.
6. Organ za ugotavljanje skladnosti s sedežem v Republiki Sloveniji mora zavarovati odškodninsko odgovornost, razen če za odgovornost jamči država v skladu z
zakonodajo.
7. Osebje organa mora varovati poslovno tajnost vseh
podatkov, pridobljenih med opravljanjem svojih nalog (razen
do pristojnih upravnih državnih organov) po tem pravilniku
ali po kakršnih koli določilih drugih zakonov, ki veljajo v
Republiki Sloveniji.”
13. člen
Besedilo Dodatka XI se spremeni tako, da se glasi:
“DODATEK XI
IZDELAVA IN PROMET Z IN VITRO DIAGNOSTIČNIMI
MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI
1. Izdelovalci in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov s sedežem v Republiki Sloveniji morajo izpolnjevati
pogoje glede prostora, opreme, števila in ustrezne strokovne izobrazbe ter dodatne usposobljenosti kadrov, ki so potrebni za izdelavo in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov.
Postopek izdelave in dokumentacijo o izdelku morajo
voditi v skladu s sistemom zagotavljanja kakovosti in na
način, da je zagotovljeno varovanje javnega zdravja.
Prostori, oprema in dokumentacija morajo biti na voljo za nemoten nadzor pristojnemu organu in pristojni inšpekciji.
2. Izdelovalci in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov s sedežem v Republiki Sloveniji morajo imeti zaposleno odgovorno osebo za spremljanje neželenih škodljivih učinkov in vitro diagnostičnih medicinskih
pripomočkov z najmanj VI. stopnjo izobrazbe biomedicinske smeri. O ustreznosti stopnje in smeri izobrazbe odloča
pristojni organ.
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3. Tujega izdelovalca in vitro diagnostičnih medicinskih
pripomočkov zastopa na območju Republike Slovenije pravna ali fizična oseba, ki ima z njim sklenjeno zastopniško
pogodbo, ali podružnica tujega izdelovalca in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov s sedežem v Republiki
Sloveniji.
Zastopnik oziroma podružnica tujega izdelovalca in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov mora na zahtevo
pristojnega inšpektorja predložiti dokazilo o zastopanju in
dokazilo o zavarovanju odškodninske odgovornosti za morebitno škodo, povzročeno z zadevnim in vitro diagnostičnim medicinskim pripomočkom, ki je veljavno na območju
Republike Slovenije.
Zastopnik oziroma podružnica tujega izdelovalca in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov je dolžan obnavljati veljavnost dokumentov o zastopanju in zavarovanju odškodninske odgovornosti in jih hraniti na svojem sedežu
tako, da so na vpogled v primeru nadzora.
4. Pravne ali fizične osebe in podružnice iz prejšnje
točke morajo imeti za spremljanje neželenih škodljivih učinkov in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov zaposleno odgovorno osebo iz 2. točke tega dodatka.
5. Pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost prometa na debelo z in vitro diagnostičnimi medicinskimi pripomočki, mora opravljati dejavnost na način, da je zagotovljeno varovanje javnega zdravja.
Pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost prometa
na debelo z in vitro diagnostičnimi medicinskimi pripomočki
s sedežem v Republiki Sloveniji mora imeti zaposleno odgovorno osebo z najmanj VI. stopnjo izobrazbe biomedicinske
smeri za spremljanje in javljanje neželenih učinkov in vitro
diagnostičnih medicinskih pripomočkov ter za ukrepanje v
primeru tveganja.
6. Odgovorna oseba mora zagotoviti sledljivost izdelka
in načrt takojšnjega ukrepanja in obveščanja v primeru ogrožanja varovanja javnega zdravja.
7. Pogoje za opravljanje dejavnosti prometa na drobno
z in vitro diagnostičnimi medicinskimi pripomočki v specializirani prodajalni določa pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati specializirane prodajalne za promet na drobno z
medicinskimi pripomočki na drobno (Uradni list RS, št.
73/00).”
14. člen
Besedilo Dodatka XII se spremeni tako, da se glasi:
“DODATEK XII
PRIGLASITEV VPISA PRAVNIH ALI FIZIČNIH OSEB S
SEDEŽEM V REPUBLIKI SLOVENIJI V REGISTER
IZDELOVALCEV OZIROMA DOBAVITELJEV IN VITRO
DIAGNOSTIČNIH MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
1. Priglasitev za vpis v register izdelovalcev oziroma
dobaviteljev in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov
s sedežem v Republiki Sloveniji se začne s pisno vlogo
predlagatelja pristojnemu organu, ki vsebuje:
– spremni dopis,
– izpolnjen obrazec REG-PR/FIZ-IVD,
– dokumentacijo za vpis v ustrezen register,
– izpolnjen obrazec REG-MED/IVD/ODG s priloženimi zahtevanimi dokazili.
2. Spremni dopis mora vsebovati predmet priglasitve,
datum, ime in priimek, naziv ter podpis odgovorne osebe
predlagatelja.
Spremnemu dopisu mora biti priložen izpolnjen obrazec REG-PR/FIZ-IVD in / ali PROD/SPEC-IVD.
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Če je predlagatelj pristojnemu organu že predložil določena dokazila se lahko na ta sklicuje in sklic navede v
obrazcu.
1. Dokumentacija za priglasitev vpisa pravnih ali fizičnih oseb v register izdelovalcev in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov oziroma njihovih zastopnikov vsebuje
naslednja dokazila:
– izpisek iz sodnega registra za gospodarske družbe,
ne starejši od treh mesecev ali priglasitev samostojnega
podjetnika pri pristojnem organu Republiške uprave za javne prihodke;
– uporabno dovoljenje za poslovne prostore;
– opredelitev in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, glede na seznam A in seznam B iz v dodatka II tega
pravilnika;
– dokazila o strokovni izobrazbi odgovorne osebe izdelovalca oziroma odgovorne osebe zastopnika/podružnice iz 2. točke dodatka XI ter vsa morebitna dodatna strokovna usposabljanja v zvezi z in vitro diagnostičnimi
medicinskimi pripomočki;
– dokazila o zaposlitvi odgovorne osebe iz prejšnje
alinee, (pogodba o zaposlitvi, obrazec iz pokojninskega in
invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja -M2);
– potrdilo o plačilu stroškov vpisa v register;
– predpisano upravno takso za vlogo in izdajo potrdila
o vpisu.
2. Dokumentacija za priglasitev vpisa pravnih ali fizičnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji v register dobaviteljev in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov oziroma
njihovih zastopnikov vsebuje naslednja dokazila:
– izpisek iz sodnega registra za gospodarske družbe,
ne starejši od treh mesecev ali priglasitev samostojnega
podjetnika pri pristojnem organu Republiške uprave za javne prihodke;
– uporabno dovoljenje za poslovne prostore;
– opredelitev in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, glede na seznam A in seznam B opisan v dodatku
II. tega pravilnika;
– dokazila o strokovni izobrazbi odgovorne osebe izdelovalca oziroma odgovorne osebe zastopnika/podružnice iz 5. točke Dodatka XI ter vsa morebitna dokazila o
dodatnih strokovnih usposabljanj glede in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov;
– dokazila o zaposlitvi odgovorne osebe iz prejšnje
alinee (pogodba o zaposlitvi, obrazec iz pokojninskega in
invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja -M2);
– potrdilo o plačilu stroškov vpisa v register;
– predpisano upravno takso za vlogo in izdajo potrdila
o vpisu.
5. Dokumentacija za priglasitev vpisa v register pravnih
ali fizičnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost prometa na drobno z in vitro diagnostičnimi
medicinskimi pripomočki v specializiranih prodajalnah vsebuje naslednja dokazila:
– izpolnjen obrazec PROD/SPEC-IVD z vsemi dokumenti v skladu s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z medicinskimi
pripomočki na drobno (Uradni list RS, št. 73/00);
– potrdilo o plačilu stroškov postopka;
– predpisano upravno takso za vlogo in izdajo potrdila
o vpisu.
6. Tujega izdelovalca in vitro diagnostičnih medicinskih
pripomočkov zastopa na območju Republike Slovenije pravna ali fizična oseba, ki ima s tujim izdelovalcem sklenjeno
zastopniško pogodbo ali podružnica tujega izdelovalca.
7. Vsa zgoraj našteta dokazila se predložijo v obliki
fotokopije, kolikor ni predpisana drugačna oblika.
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Pristojni organ lahko od predlagatelja zahteva izvirnike
dokumentov na vpogled.
Dokazila v elektronski obliki morajo biti podana tudi v
enem pisnem izvodu.
Dokazila v tujem jeziku morajo biti pristojnemu organu
predložena v overjenem prevodu v slovenski jezik po sodnem tolmaču.
8. Vloga za vpis v ustrezen register je formalno popolna, če je sestavljena skladno s določili tega dodatka.
Če vloga ni popolna, pristojni organ pisno pozove predlagatelja, da jo v 30 dneh od prejema obvestila dopolni.
V primeru, da predlagatelj vloge ne dopolni v določen
roku, pristojni organ vlogo za vpis v ustrezen register s
sklepom zavrže.
9. Pristojni organ najkasneje v 30 dneh od datuma
prejetja popolne priglasitve vpiše predlagatelja v ustrezen
register in o tem izda potrdilo o vpisu pravne ali fizične
osebe v register izdelovalcev in/ali dobaviteljev in vitro medicinskih pripomočkov.
Pristojni organ vodi ustrezne registre v skladu z
12. členom tega pravilnika.
10. Pristojni organ lahko med postopkom priglasitve in
ugotavljanja formalne popolnosti vloge zahteva od predlagatelja dodatna dokazila ali ustrezno ustno obrazložitev in v ta
namen določi potreben rok. Do izpolnitve teh zahtev rok iz
prejšnje točke ne teče.
11. Predlagatelj je dolžan pisno priglasiti pristojnemu organu vsako spremembo, ki se nanaša na vpis v
register oziroma dokumentacijo iz 3., 4., 5. in 6. točke
tega dodatka.
Za postopek priglasitve sprememb se smiselno uporabljajo določila tega dodatka, ki veljajo za postopek priglasitve vpisa v register izdelovalcev in/ali dobaviteljev in vitro
medicinskih pripomočkov.
12. Pravne ali fizične osebe pristojni organ izbriše iz
registra izdelovalcev in/ali dobaviteljev in vitro medicinskih
pripomočkov v naslednjih primerih:
– na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja, da pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje
dejavnosti skladno s predpisi in določili tega dodatka;
– na pisni predlog predlagatelja.”
15. člen
Besedilo Dodatka XIII se spremeni in dopolni tako, da
se glasi:
“DODATEK XIII
PRIGLASITEV VPISA IN VITRO DIAGNOSTIČNIH
MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV V REGISTER
MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
1. Vpis in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov
v register lahko priglasijo izdelovalci in vitro diagnostičnih
medicinskih pripomočkov ali njihovi zastopniki oziroma podružnice tujih izdelovalcev ter pravne ali fizične osebe, ki
opravljajo promet na debelo in imajo svojo dejavnost vpisano v register izdelovalcev oziroma dobaviteljev medicinskih
pripomočkov pri pristojnem organu.
Vpis v register medicinskih pripomočkov ni pogoj za
dajanje in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka v
promet oziroma v uporabo.
2. Za postopek priglasitve vpisa in vitro diagnostičnih
medicinskih pripomočkov v register medicinskih pripomočkov se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika, ki veljajo za postopek priglasitve vpisa v register izdelovalcev
oziroma dobaviteljev medicinskih pripomočkov.
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3. Dokumentacija za vpis in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov v register medicinskih pripomočkov
vsebuje:
– izpolnjen obrazec REG-MED/PRIP-IVD za priglasitev
vpisa in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov v register medicinskih pripomočkov;
– izjavo izdelovalca o skladnosti z bistvenimi zahtevami, skladno s postopkom opisanim v dodatku III, v originalu
oziroma notarsko overjeni kopiji;
– za:
– pripomočke na seznamu A, dodatek II;
– pripomočke na seznamu B, dodatek II;
– pripomočke za samotestiranje, ki niso v dodatku II
listino o skladnosti, izdano s strani organa za ugotavljanje
skladnosti, in sicer EC certifikat o skladnosti v izvirniku
oziroma v notarsko overjeni kopiji za izdelke tujih izdelovalcev. Za izdelke domačih izdelovalcev pa listino o skladnosti,
ki jo je izdal organ za ugotavljanje skladnosti v Republiki
Sloveniji;
– izjavo izdelovalca, da hrani popolno dokumentacijo
vključno z veljavnimi katalogi izdelkov o in vitro diagnostičnem medicinskem pripomočku in da jo bo na zahtevo pristojnega organa ali pristojne inšpekcijske službe predložil, v
originalu oziroma v notarsko overjeni kopiji;
– dokazilo o plačilu stroškov vpisa v register medicinskih pripomočkov;
– predpisano upravno takso za vlogo in izdajo potrdila
o vpisu.
4. Veljavnost vpisa v register medicinskih pripomočkov
je vezana na veljavnost listine o skladnosti in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka z bistvenimi zahtevami,
ki jo je izdal pristojni organ za ugotavljanje skladnosti.
Predlagatelj je dolžan redno obnavljati veljavnost listine
o skladnosti iz prejšnjega odstavka in druge listine, ki so
vezane na rok veljavnosti.
Listine iz prvega odstavka te točke je predlagatelj dolžan hraniti na svojem sedežu in jih na zahtevo pristojnih
organov predložiti na vpogled.
V primeru, da veljavnost listin iz prejšnjih odstavkov ni
obnovljena oziroma podaljšana, pristojni organ izbriše in
vitro diagnostični medicinski pripomoček iz registra medicinskih pripomočkov.”
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-3/2003
Ljubljana, dne 11. julija 2003.
EVA 2003-2711-0022
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

3629.

Pravilnik o načinu delovanja in pogojih za razvoj
nacionalnega programa zdravljenja s
presaditvijo krvotvornih matičnih celic in načinu
delovanja registra nesorodnih dajalcev
krvotvornih matičnih celic

Na podlagi pete in dvanajste alinee 22. člena zakona
o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi
zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/00) izdaja minister za
zdravje
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PRAVILNIK
o načinu delovanja in pogojih za razvoj
nacionalnega programa zdravljenja s presaditvijo
krvotvornih matičnih celic in načinu delovanja
registra nesorodnih dajalcev krvotvornih
matičnih celic
1. člen
Ta pravilnik ureja način in pogoje za delovanje nacionalnega programa zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic in delovanje nacionalnega registra nesorodnih
dajalcev krvotvornih matičnih celic.
2. člen
S presaditvijo krvotvornih matičnih celic se zdravijo
bolniki s krvnimi in drugimi boleznimi, pri katerih je po dosedanjih medicinskih dognanjih in v skladu s sodobnimi strokovnimi smernicami to najuspešnejši način zdravljenja, ob
upoštevanju kontraindikacij.
Krvotvorne matične celice za namen zdravljenja lahko
pridobimo iz kostnega mozga, periferne krvi ali iz placentarne krvi po rojstvu posteljice.
3. člen
Evidenca o bolnikih-kandidatih za presaditev krvotvornih matičnih celic se vodi na podlagi čakalnega seznama
bolnikov, ki ga vodi Transplantacijski center za presaditve
krvotvornih matičnih celic (v nadaljnjem besedilu: Transplantacijski center).
Predlog za uvrstitev na čakalni seznam za presaditev
krvotvornih matičnih celic poda za zdravljenje bolnika odgovorni zdravnik specialist po ustrezni diagnostični obdelavi
bolnika.
Odgovorni zdravnik specialist iz prejšnjega odstavka je
zdravnik specialist hematolog ali zdravnik specialist onkolog
ali zdravnik specialist pediater.
Predlog iz drugega odstavka tega člena obravnava konzilij Kliničnega oddelka za hematologijo ali Službe za hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike Kliničnega centra
Ljubljana in nato še konzilij Transplantacijskega centra, ki
bolnika uvrsti na čakalni seznam bolnikov- kandidatov za
presaditev krvotvornih matičnih celic.
Za uvrstitev na čakalni seznam iz prejšnjega odstavka
je potrebna predhodna pisna privolitev bolnika ali njegovega
zakonitega zastopnika, v primeru alogenične presaditve pa
tudi pisna privolitev dajalca krvotvornih matičnih celic.
4. člen
Redno spremljanje zdravstvenega stanja ter izvajanje
potrebnih medicinskih pregledov bolnika pred presaditvijo
krvotvornih matičnih celic in po njej opravlja odgovorni zdravnik specialist iz drugega odstavka prejšnjega člena.
Standardne operativne postopke vodenja bolnikov izdela Transplantacijski center v skladu s sprejeto doktrino in
mednarodnimi standardi ter z njimi seznani Slovenija-transplant in Slovenija-Donor.
Transplantacijski center mora redno pošiljati podatke o
čakalnem seznamu bolnikov-kandidatov ter o opravljenih
odvzemih in presaditvah krvotvornih matičnih celic Slovenija-transplantu, ki vodi evidenco in nadzor nad transplantacijsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.
Slovenija-Donor mora redno pošiljati Slovenija-transplantu podatke o registru nesorodnih dajalcev krvotvornih
matičnih celic ter o opravljenih prenosih bioloških vzorcev
za testiranje tkivne skladnosti in krvotvornih matičnih celic
za zdravljenje s presaditvijo, odvzetih doma ali v tujini.
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5. člen
Register nesorodnih dajalcev krvotvornih matičnih celic za območje Republike Slovenije se imenuje SlovenijaDonor.
Slovenija-Donor je nacionalni donorski in koordinacijski center, ki deluje v skladu z zahtevami, standardi in predpisi mednarodne organizacije za presajanje krvotvornih matičnih celic nesorodnih dajalcev – World Marrow Donor
Association (v nadaljnjem besedilu: WMDA) ter navodili, ki
jih za svoje delo sam oblikuje.
Slovenija-Donor si mora kot polnopravni član WMDA
prizadevati za pridobitev in ohranitev akreditacije WMDA.
Slovenija-Donor je tudi polnopravni član svetovnega
registra Bone Marrow Donors Worldwide (v nadaljnjem besedilu: BMDW).
6. člen
Program zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih
celic nesorodnih dajalcev izvaja Transplantacijski center, ki
ga na podlagi predpisa o določitvi kadrovskih, prostorskih,
tehničnih in drugih pogojih za pridobitev dovoljenja opravljanja dejavnosti odvzema, presaditve in shranjevanja delov
človeškega telesa, imenuje minister, pristojen za zdravje.
7. člen
Slovenija-Donor mora tesno sodelovati s Transplantacijskim centrom in mora pri načrtovanju in izvajanju svoje
dejavnosti upoštevati usmeritve in obseg programa zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic nesorodnih dajalcev, ki ga za območje Republike Slovenije sprejme in
izvaja Transplantacijski center.
8. člen
Slovenija-Donor sodeluje s Slovenija-transplantom na
področju promocije darovanja delov človeškega telesa, razvoja načina zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih
celic nesorodnih dajalcev in nadzora nad vodenjem evidenc
o dajanju in presaditvi ter razvoja in standardizacije etičnih,
tehničnih, medicinskih in finančnih vidikov dajanja krvotvornih matičnih celic nesorodnih dajalcev.
9. člen
Naloge, ki jih opravlja Slovenija-Donor, so:
– izvajanje vseh postopkov iskanja nesorodnega dajalca krvotvornih matičnih celic s pomočjo odgovornega
zdravnika specialista iz drugega odstavka 3. člena tega
pravilnika in akreditiranega tujega registra ali transplantacijskega centra;
– koordinacija vseh postopkov izbire, odvzema, prenosa in dostave zbranih krvotvornih matičnih celic izbranega
nesorodnega darovalca v Transplantacijski center;
– pridobivanje čim večjega števila zdravih nesorodnih
dajalcev krvotvornih matičnih celic, starih od 18 do 55 let z
obveščanjem strokovne in laične javnosti o zdravljenju s
presaditvijo krvotvornih matičnih celic nesorodnih dajalcev;
– vključevanje novih članov v Slovenija-Donor;
– skrb za strokovni razvoj Slovenija-Donor, da lahko
ohrani članstvo v mednarodnih organizacijah, predvsem
članstvo v BMDW, kar omogoča hitro predhodno iskanje
nesorodnih dajalcev krvotvornih matičnih celic v tujih nacionalnih registrih, učinkovit stik z ostalimi člani BMDW ter
stalen dostop do različnih algoritmov in svetovnih ekspertiz,
ki olajšujejo in skrajšujejo iskanje primernega nesorodnega
dajalca krvotvornih matičnih celic za bolnika v Republiki
Sloveniji.
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10. člen
Naloge iz prejšnjega člena opravlja osebje SlovenijaDonor, ki je usposobljeno in organizirano v skladu s standardi WMDA.
Dejavnost nadzoruje zdravnik specialist-medicinski koordinator za področje ugotavljanja tkivne skladnosti.
11. člen
Za evidentiranje in nadzor nad transplantacijsko dejavnostjo je potrebno voditi in hraniti vso dokumentacijo o
opravljenih storitvah v skladu z veljavnimi predpisi s področja urejanja zbirk podatkov v zdravstvenem varstvu in s področja varstva osebnih podatkov.
Za delovanje registra Slovenija-Donor je potrebno pripraviti navodila o postopkih in vzdrževanju dejavnosti registra v obliki standardnih operativnih postopkov (v nadaljnjem
besedilu: SOP).
SOP se mora obnavljati enkrat letno ter sproti usklajevati z zahtevami in priporočili Transplantacijskega centra in
mednarodnih organizacij s področja presajanja krvotvornih
matičnih celic.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-39/2003
Ljubljana, dne 18. julija 2003.
EVA 2000-2711-0067
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

3630.

Pravilnik o načinu varstva osebnih podatkov
dajalcev in prejemnikov delov človeškega telesa
zaradi zdravljenja

Na podlagi devete alinee 22. člena zakona o odvzemu
in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/00) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o načinu varstva osebnih podatkov dajalcev
in prejemnikov delov človeškega telesa zaradi
zdravljenja
1. člen
Ta pravilnik določa način varstva osebnih podatkov dajalcev in prejemnikov delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.
2. člen
Osebne podatke iz prejšnjega člena uporabljajo, izmenjujejo, obdelujejo in hranijo javni zdravstveni zavodi ter
domače ali tuje pravne ali fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: zavodi in posamezniki), ki imajo dovoljenje ministra,
pristojnega za zdravje za opravljanje z zakonom določene
dejavnosti na področju odvzema, presaditve in shranjevanja
delov človeškega telesa.
3. člen
V pravilniku navedeni izrazi “Osebni podatek”, “Posameznik”, “Obdelava osebnih podatkov”,”Upravljavec zbirke
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osebnih podatkov” se uporabljajo v skladu z določbami zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99
in 57/01).
4. člen
Zavodi in posamezniki, ki so vključeni v nacionalni sistem delovanja na področju odvzemov in presaditev delov
človeškega telesa zaradi zdravljenja, so dolžni zagotoviti
zaupnost, integriteto in zaščito osebnih podatkov.
5. člen
Osebni podatki ali podatki, iz katerih je mogoče ugotoviti identiteto dajalca ali prejemnika delov človeškega telesa,
se izločijo, če niso nujno potrebni za izvajanje postopkov na
področju odvzemov in presaditev delov človeškega telesa
zaradi zdravljenja.
Osebne podatke mora v največji možni meri zamenjati
identifikacijska koda, ki jo darovalec in prejemnik dobita ob
prijavi in vnosu podatkov v informacijsko bazo.
6. člen
Zavodi in posamezniki, ki so vključeni v dejavnost odvzemov in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, lahko zbirajo, obdelujejo in hranijo le tiste osebne
podatke o dajalcih in prejemnikih, ki se nanašajo na njihov
del izvajanja dejavnosti odvzemov in presaditev in so zanje
nujno potrebni.
Zbiranje, obdelovanje ali hranjenje osebnih podatkov,
ki je v nasprotju s prejšnjim odstavkom, pomeni kršitev delovne obveznosti.
7. člen
Osebe, ki so zaposlene v zavodih ali pri posameznikih
iz 2. člena tega pravilnika, morajo vsebino osebnih podatkov varovati kot poklicno skrivnost, ki traja tudi po prenehanju opravljanja del in nalog na področju odvzemov in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.
Zaupnih podatkov, ki jih osebe iz prejšnjega odstavka
dobijo pri opravljanju svojega dela in se nanašajo na darovanje delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, ne smejo
izdajati in zlorabljati.
Nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pomeni
zlorabo.
Kršenje varstva osebnih podatkov pomeni hujšo kršitev
delovne obveznosti.
8. člen
Varovanje osebnih podatkov dajalcev ali prejemnikov
delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, mora biti v zavodih in pri posameznikih, ki so vključeni v katerikoli del dejavnosti odvzemov in presaditev delov človeškega telesa zaradi
zdravljenja, določeno z internimi predpisi in organizacijskotehničnimi protokoli.
Varovanje osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka pomeni določitev namena varovanja, kako preprečiti dostop in
uporabo osebnih podatkov nepooblaščenim osebam, zlorabo osebnih podatkov in njihovo zmotno ali namerno uničenje ali kakršnokoli spreminjanje.
Zavodi in posamezniki, ki so vključeni v katerikoli del
dejavnosti odvzemov in presaditev delov človeškega telesa
zaradi zdravljenja so dolžni omogočiti varno hranjenje, prenos in sledljivost osebnih podatkov.
9. člen
Zaposlene osebe v zavodih in pri posameznikih iz
2. člena tega pravilnika je potrebno podučiti o ravnanju z
osebnimi podatki, njihovem varovanju in skrbi, da se pre-
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preči kakršnakoli malomarna uporaba ali zloraba osebnih
podatkov.
Za izobraževanje iz prejšnjega odstavka je odgovoren
in zadolžen Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv (v nadaljnjem besedilu: Slovenija-transplant).
10. člen
Osebne podatke se mora posredovati med zavodi in
posamezniki, ki so vključeni v dejavnost odvzemov in presaditev delov telesa zaradi zdravljenja, na način, ki preprečuje
nepooblaščenim osebam vpogled v osebne podatke, njihovo uničenje, neupravičeno prilaščanje in zlorabo.
11. člen
Za izmenjavo in prenos podatkov o postopkih ugotavljanja možganske smrti možnih dajalcev delov človeškega
telesa zaradi zdravljenja, se uporabljajo obrazci, ki so predpisani s pravilnikom o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti (Uradni list RS, št. 70/01).
12. člen
Varstvo osebnih podatkov v zvezi z opredelitvijo za darovanje delov človeškega telesa zaradi zdravljenja po smrti
dajalca se izvaja v skladu z navodilom o postopkih in aktivnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve (Uradni list RS, št. 53/02 in
85/02 – popr.).
13. člen
Varstvo osebnih podatkov nesorodnih darovalcev kostnega mozga se izvaja v skladu s priporočili in zahtevami
Svetovnega registra nesorodnih darovalcev kostnega mozga (Bone Marrow Donors Worldwide) in Svetovnega združenja darovalcev kostnega mozga (World Marrow Donor Association).
14. člen
Uporaba osebnih podatkov pri pedagoškem in znanstveno raziskovalnem delu, statističnih analizah in objavljanje podatkov s področja dejavnosti odvzemov in presaditev
človeškega telesa zaradi zdravljenja, se ne sme izvajati na
način, ki bi razkril posameznika, na katerega se nanašajo.
15. člen
Upravljavec in skrbnik zbirk osebnih podatkov, ki se
nanašajo na dajalce in prejemnike delov človeškega telesa
zaradi zdravljenja, je Slovenija-transplant.
Zavodi in posamezniki so dolžni posredovati Slovenijatransplantu podatke o dajalcih in prejemnikih delov človeškega telesa zaradi zdravljenja na obrazcih, ki jih predpiše
in izda Slovenija-transplant.
Slovenija-transplant trajno hrani vse podatke, ki se nanašajo na dajalce in prejemnike delov človeškega telesa
zaradi zdravljenja.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-29/2003
Ljubljana, dne 16. julija 2003
EVA 2000-2711-0071
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
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3631.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik
z živili

Na podlagi drugega odstavka 13. 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

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili
1. člen
V pravilniku o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z
živili (Uradni list RS, št. 98/02), se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
“Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
izdelki in snovi, ki v svojem končnem stanju prihajajo v stik,
so v stiku ali so namenjeni za stik z živili (v nadaljnjem
besedilu: materiali in izdelki).”.
2. člen
V 3., 9., 10., 11., 12. in 18. členu, naslovu II. poglavja
ter prilogi II se besedilo “polimerni materiali in izdelki” v
ustreznem sklonu nadomesti z besedilom “materiali in izdelki iz plastične mase” v ustreznem sklonu.
3. člen
V 4. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se
glasi:
“Materiali in izdelki so lahko izdelani iz snovi ali, kjer je
to primerno, iz ustrezne kombinacije teh snovi iz seznama A
Priloge II ter snovi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:”.
Točka a) se črta, točke b) do g) pa postanejo točke a)
do f).
4. člen
V 9. in 10. členu ter prilogi II se besedilo “polimerni
materiali” v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom “materiali iz plastične mase” v ustreznem sklonu.
5. člen
V 14. členu in v naslovu priloge III se beseda “bakteriološko” nadomesti z besedo “bakterijsko”.
6. člen
V 17. členu se besedilo “spodnje meje zaznavnosti”
nadomesti z besedilom “meje detekcije”.
7. člen
Črtata se četrti in peti odstavek 23. člena.
8. člen
V 26. členu se besedilo “spodnje meje zaznavnosti
(LOD)” nadomesti z besedilom “meje detekcije (LD)”.
9. člen
V 27. členu se besedilo “spodnje meje zaznavnosti
(LOD)” nadomesti z besedilom “meje detekcije (LD)”.
10. člen
V 28. členu se napovedni stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“ Materiali in izdelki, ki so predmet tega pravilnika in še
niso v stiku z živili, morajo biti, ko se dajo v promet, opremljeni z:”.
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Točka c) se spremeni tako, da se glasi:
“c) – imenom in naslovom ali sedežem podjetja, ali
– zaščiteno (registrirano) blagovno znamko proizvajalca, predelovalca ali prodajalca materialov in izdelkov;”.
11. člen
V tretjem odstavku 29. člena se za besedami “v slovenskem jeziku” doda besedilo “ali v jeziku, ki ga kupec
zlahka razume”.
12. člen
V 2. točki priloge I se besedilo “normalnih ali pričakovanih” nadomesti z besedilom “običajnih ali predvidenih”.
V 5. točki se beseda “porebi” nadomesti z besedo
“potrebi”.
13. člen
V prilogI II se:
– v uvodu priloge (UVOD-UVOD ZA SEZNAMA A in B),
v 7. točki besedilo “ima številka CAS prednost pred kemijskim imenom” nadomesti z besedilom “ima kemijsko ime
prednost pred CAS številko.”;
– prva alinea 8. točke se spremeni tako, da se glasi:
“– LD meja detekcije,”;
– četrta alinea 8. točke se spremeni tako, da se glasi:
“– ND (not detectable) pod mejo detekcije. Snov ne
sme biti detektirana z validirano analitsko metodo. Če taka
metoda trenutno ne obstaja, se
lahko uporabi analitska metoda z ustreznimi izvedbenimi karakteristikami pri meji detekcije, dokler ni na voljo validirane
metode,”;
– šesta alinea 8. točke se spremeni tako, da se glasi:
“– QM (T)
največja dovoljena koncentracija ostanka snovi v materialu
in izdelku izražena kot vsota
deležev različnih snovi. QM(T),
se določi z validirano analitsko
metodo. Če taka metoda ne
obstaja, se lahko uporabi analitska metoda z ustreznimi izvedbenimi karakteristikami, dokler ni na voljo validirane
metode,”;
– za šesto alineo 8. točke se dodata novi sedma in
osma alinea, ki se glasita:
“– QMA
največja dovoljena koncentracija ostanka snovi v materialu
in izdelku izražena v mg na
6 dm2 površine, ki je v stiku z
živilom. Količina snovi na površini materiala in izdelka se določi z validirano analitsko metodo. Če taka metoda ne
obstaja, se lahko uporabi analitska metoda z ustreznimi izvedbenimi karakteristikami, dokler ni na voljo validirane
metode,
– QMA(T)
največja dovoljena koncentracija ostanka snovi v materialu
in izdelku izražena v mg na
6 dm2 površine, ki je v stiku z
živilom kot vsota deležev različnih snovi. Določi se z validi-
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rano analitsko metodo. Če taka metoda ne obstaja, se lahko uporabi analitska metoda z
ustreznimi izvedbenimi karakteristikami, dokler ni na voljo
validirane metode,”;
– dosedanji sedma in osma alinea 8. točke, ki postaneta deveta in deseta alinea, se spremenita tako, da se
glasita:
“– SML
mejna vrednost specifične migracije v živilih ali modelnih raztopinah živil, ki se določi z validirano analitsko metodo. Če
taka metoda trenutno ne obstaja, se lahko uporabi analitska metoda z ustreznimi izvedbenimi karakteristikami, dokler
ni na voljo validirane metode,
– SML (T)
mejna vrednost specifične migracije v živilu ali modelni raztopini živila, izražena kot delež
ene snovi ali kot vsota deležev
različnih snovi in se določi z
validirano analitsko metodo.
Če taka metoda trenutno ne
obstaja, se lahko uporabi analitska metoda z ustreznimi izvedbenimi karakteristikami, dokler ni na voljo validirane
metode.”;
– v 9. točki se pod (3) številka “47860” nadomesti s
številko “47680”.
14. člen
V prilogi II se besedilo “UVOD ZA SEZNAMA A IN B”,
ko se drugič ponovi, nadomesti z besedilom “UVOD ZA
SEZNAMA C IN D”.
15. člen
V uvodu priloge II (UVOD-UVOD ZA SEZNAMA C in D),
se v 7. točki besedilo “ima številka CAS prednost pred
kemijskim imenom” nadomesti z besedilom “ima kemijsko
ime prednost pred CAS številko”.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-29/2002
Ljubljana, dne 23. julija 2003.
EVA 2002-2711-0060
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa strokovno medicinske pogoje ter
načine in postopke ugotavljanja primernosti krvodajalcev za
odvzem krvi.
Če ni posebej določeno, veljajo določbe tega pravilnika tudi za krvodajalce, ki dajejo sestavine krvi s hemaferezo.
2. člen
Za ugotavljanje primernosti krvodajalcev je odgovoren
zdravnik, usposobljen z znanji na področju postopkov in
meril za izbor krvodajalcev.
Postopke za ugotavljanje primernosti krvodajalcev izvaja medicinsko osebje z opravljenim podiplomskim izobraževanjem iz transfuzijske medicine pod nadzorom zdravnika iz
prejšnjega odstavka; če je potreben pregled, svetovanje,
zavrnitev ali sporočanje izsledkov preiskav krvi krvodajalcu
pa tudi zdravnik iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Na podlagi ugotavljanja primernosti krvodajalcev se
opravi izbor krvodajalcev.
Izbor krvodajalcev iz prejšnjega odstavka obsega posredovanje informacij krvodajalcu, pridobivanje informacij
od krvodajalca, pregled krvodajalca in določanje njegove
ustreznosti za dajanje krvi, ki temelji na oceni skladnosti
zdravstvenega stanja krvodajalca z merili za izbiro krvodajalca.
4. člen
Skladnost podatkov o zdravstvenem stanju krvodajalca
z merili za izbiro krvodajalca ugotavlja medicinsko osebje
med postopkom izbora, ob upoštevanju strokovnih navodil
za izbiro krvodajalcev.
Če pridobljeni podatki ustrezajo predpisanim merilom,
se na odvzem krvi lahko neposredno napotijo krvodajalci, ki
so dali kri pred manj kot dvema letoma.
Če pridobljeni podatki ne ustrezajo predpisanim merilom, se krvodajalca napoti k zdravniku iz prvega odstavka
2. člena tega pravilnika, ki po pregledu in strokovni presoji
odobri odvzem krvi ali krvodajalca trajno oziroma začasno
zavrne.
Zdravniški pregled je potreben kljub temu, da vsi pridobljeni podatki ustrezajo predpisanim merilom, pri:
– krvodajalcih, ki prvič dajejo kri,
– krvodajalcih, ki niso dajali krvi več kot dve leti,
– krvodajalcih, ki pregled pri zdravniku zahtevajo.
II. POSREDOVANJE INFORMACIJ KRVODAJALCEM

Na podlagi petega odstavka 12. člena zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 52/00) izdaja minister za
zdravje

5. člen
Krvodajalec mora biti seznanjen z vsemi dejstvi, ki so
povezana z dajanjem krvi in ki lahko vplivajo na varnost
prejemnika transfuzije njegove krvi in na njegovo lastno varnost.
Za posredovanje informacij krvodajalcem se uporablja
tiskano informacijsko gradivo (zloženka ali druga ustrezna
oblika) ali drugi načini, ki na razumljiv način poučijo krvodajalca o vseh vidikih dajanja krvi.

PRAVILNIK
o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi

6. člen
Informacije iz drugega odstavka prejšnjega člena vsebujejo:

3632.

Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za
odvzem krvi
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– natančno in splošno razumljivo izobraževalno gradivo o bistvenih značilnostih krvi, krvodajalstvu, krvnih pripravkih in koristnih učinkih transfuzije bolnikom;
– pojasnitev razlogov za pridobivanje podatkov o preteklih boleznih in sedanjem zdravstvenem stanju krvodajalcev,
informacijo o tveganju za prenos nalezljivih bolezni s transfuzijo in o bolezenskih znakih aidsa in hepatitisa,
– pojasnitev razlogov, zakaj se krvodajalcu odsvetuje
dajanje krvi, ki lahko škoduje njegovemu zdravju;
– pojasnitev razlogov, zakaj se krvodajalcu odsvetuje
dajanje krvi, ki izpostavlja prejemnika krvi povečanemu tveganju zaradi načina spolnega življenja krvodajalca, njegove
okužbe z virusom HIV ali bolehanja za aidsom in hepatitisom, intravenoznega uživanja mamil in uporabe ali zlorabe
zdravil;
– pomen pisne privolitve, samoizključitve, začasne in
trajne zavrnitve ter informacijo o možnosti, da krvodajalec
zastavlja vprašanja in si lahko premisli ter odstopi od odločitve za dajanje krvi oziroma se samoizključi kadarkoli v postopku dajanja krvi;
– zagotovitev, da bodo krvodajalci zaupno obveščeni o
pozitivnih izsledkih testiranja krvi in drugih nespecifičnih,
nepričakovanih ali patoloških ugotovitvah ter po potrebi poklicani na odvzem vzorca krvi za ponovitev testiranja;
– posebno informacijo o naravi postopkov in tveganju
za krvodajalce, ki dajejo krvne komponente z afereznimi
postopki;
– informacijo o zaščiti osebnih podatkov, ki preprečuje
možnost nepooblaščenega razkritja imena in priimka krvodajalca, informacije o njegovem zdravju in izsledkih opravljenega testiranja krvi;
– nasvet, da krvodajalci sporočijo transfuzijski organizaciji, kjer so nazadnje dali kri, če po dajanju krvi zbolijo ali
naknadno ugotovijo, da so pred dajanjem krvi bili v stiku z
okuženo osebo.
Enotno gradivo za posredovanje informacij krvodajalcem iz prejšnjega odstavka pripravi Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino po predhodni odobritvi razširjenega strokovnega kolegija za transfuzijsko medicino.
7. člen
Za pomoč ali odgovore na vprašanja v zvezi s posredovanjem informacij krvodajalcem je zadolženo ustrezno usposobljeno medicinsko osebje ali zdravnik.
III. PRIDOBIVANJE INFORMACIJ OD KRVODAJALCEV
8. člen
Pri izbiri krvodajalca je potrebno pridobiti osebne podatke krvodajalca za njegovo identifikacijo, izpolnjen in podpisan vprašalnik z zdravstveno anamnezo in podpisan pristanek na odvzem krvi z izjavo o predhodni poučenosti o
dejstvih, ki so povezana z dajanjem krvi.
9. člen
Pri prijavi in vpisu za dajanje krvi je potrebno preveriti
ime in priimek, datum rojstva in naslov krvodajalca na njegovem osebnem dokumentu.
Med postopkom izbire je potrebno preveriti ime in
priimek, datum rojstva in naslov krvodajalca na listu krvodajalca.
10. člen
Za pridobivanje anamneze o sedanjem splošnem zdravstvenem stanju in preteklih boleznih mora krvodajalec izpolniti vprašalnik.
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11. člen
Za pridobivanje informacij o krvodajalcih se uporabljajo splošni in posebni vprašalniki.
Splošni vprašalnik se uporablja za pridobivanje informacij od večkratnih dajalcev krvi o:
– splošnem počutju in sedanjem ter preteklem zdravstvenem stanju;
– tveganju za okužbo z virusi HIV/HBV/HCV;
– tveganju za prenos Creutzfeldt-Jakobove bolezni;
– tveganju za okužbo zaradi potovanja v tujino;
– tveganju za okužbo zaradi tveganega načina življenja.
Poleg vprašanj iz splošnega vprašalnika, navedenih v
prejšnjem odstavku, vsebuje posebni vprašalnik tudi dodatna vprašanja za pridobivanje informacij od krvodajalcev, ki
prvič dajejo kri oziroma dajejo krvne komponente s hemaferezo.
12. člen
Pri izpolnjevanju vprašalnika krvodajalcu pomaga izpraševalec (medicinska sestra/zdravstveni tehnik) z opravljenim podiplomskim izobraževanjem iz transfuzijske medicine.
Po pregledu izpolnjeni vprašalnik podpišeta krvodajalec in izpraševalec.
Če se podatki v vprašalniku ne ujemajo s predpisanimi
merili, izpraševalec napoti krvodajalca k zdravniku.
13. člen
Splošni in posebne vprašalnike v enotni obliki pripravi
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino po
predhodni odobritvi Razširjenega strokovnega kolegija za
transfuzijsko medicino.
14. člen
Krvodajalec s podpisom posebej potrdi:
– izjavo, da je prejel, prebral in razumel informacijsko
gradivo; da je bil seznanjen z možnostjo spraševanja in da je
v teh primerih dobil zadovoljiv odgovor;
– soglasje, da se njegova kri ali krvne komponente
lahko uporabijo za transfuzijo bolnikom v skladu z zakonodajo, ter da se z njegovo krvjo lahko opravijo potrebni predpisani testi in da se ga o pozitivnih izsledkih zaupno obvesti
ter po potrebi pokliče na odvzem vzorca krvi za ponovitev
testiranja;
– pisno privolitev v nadaljevanje odvzemnega postopka.
Obrazec izjave o poučenosti in pisni privolitvi za odvzem krvi je v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
IV. PREGLED KRVODAJALCA
15. člen
Pregled krvodajalcev pred dajanjem krvi se izvaja z
enostavnimi laboratorijskimi preiskavami in splošnim fizikalnim pregledom.
V krvi krvodajalca se pred vsakim dajanjem krvi določi
z laboratorijskimi presejalnimi testi koncentracija hemoglobina ali vrednosti hematokrita. Pred dajanjem krvnih komponent s postopkom hemafereze se v krvi krvodajalca določa
oziroma spremlja še druge kazalce, značilne za uporabljeni
postopek.
Pri fizikalnem pregledu usposobljeno medicinsko osebje pod nadzorom odgovornega zdravnika opravi pregled
splošnega videza krvodajalca, meritev krvnega tlaka in srčnega utripa ter po potrebi tudi meritev telesne mase in temperature.
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Če se ugotovi stanje, ki bi lahko bilo vzrok za zavrnitev
krvodajalca, se o tem obvesti odgovornega zdravnika, ki
krvodajalca pregleda.
Odgovorni zdravnik iz prejšnjega odstavka po potrebi
opravi tudi pregled pljuč in srca ali celoten fizikalni pregled,
pregleda priloženo zdravstveno dokumentacijo krvodajalca
in ga napoti k njegovemu izbranemu osebnemu zdravniku v
nadaljnje zdravljenje.
V. MERILA GLEDE PRIMERNOSTI KRVODAJALCEV
ZA DAJANJE KRVI
16. člen
Pri izbiri krvodajalcev je potrebno upoštevati merila glede primernosti za dajanje krvi zato, da se zaščiti zdravje
prejemnika pred prenosom bolezni ali drugimi škodljivimi
učinki transfuzije krvi in krvnih pripravkov in zaščiti zdravje
krvodajalca pred možnimi škodljivim učinki odvzema krvi.
17. člen
Merila glede primernosti krvodajalcev za dajanje krvi
se nanašajo na podatke, pridobljene z zdravstveno anamnezo ter pregledom krvodajalcev in se lahko spreminjajo v
odvisnosti od strokovnih dognanj.
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
pripravi merila iz prejšnjega odstavka v obliki pisnega navodila, ki ga odobri razširjeni strokovni kolegij za transfuzijsko
medicino in se po potrebi uskladi z novimi strokovnimi dognanji najmanj enkrat letno.

določa zakon za dejavnost organizacij na področju krvodajalstva.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka se vodi v obsegu, ki omogoča sledljivost krvodajalca in odvzete krvi.
19. člen
Transfuzijske organizacije in Rdeči križ Slovenije so
dolžne v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 59/99 in 57/01) zagotoviti:
– zaščito podatkov pred nepooblaščenim dostopom,
– varovanje pred nepooblaščenimi posegi v dokumentacijo,
– izvajanje postopkov za odpravljanje neskladnosti podatkov,
– zaščito podatkov pred nepooblaščenim razkrivanjem.
20. člen
Dokumentacijo o vseh postopkih pri izbiri krvodajalca
se vodi na listu krvodajalca, ki se hrani skupaj z izpolnjenim
vprašalnikom ter izjavo o poučenosti in pisno privolitvijo za
odvzem krvi.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka se hrani 30 let.
VI. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-36/2003
Ljubljana, dne 17. julija 2003.
EVA 2000-2711-0046

V. DOKUMENTACIJA
18. člen
Dokumentacijo o krvodajalcih in dajanju krvi vodijo transfuzijske organizacije in Rdeči križ Slovenije v obsegu, ki ga

dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

Priloga
Izjava o poučenosti in pisna privolitev za odvzem krvi
Podpisani/a................................................................................. rojen/a ..................................................,
izjavljam,
– da sem prejel/a, prebral/a in razumel/a informacijsko gradivo o dajanju krvi, njenem testiranju in tveganju, povezanim
s postopkom odvzema krvi, kakor tudi o varnosti krvi in tveganju za prenos bolezni s krvjo,
– da sem bil/a seznanjen/a z možnostjo samo izključitve in posvetovanja z odgovornim zdravnikom in osebjem.
– V primeru zastavljanja vprašanj, sem dobil/a zadovoljiv odgovor.
Soglašam,
o
o
o

da se moja kri ali krvne komponente uporabijo za transfuzijo bolnikom v skladu z veljavno zakonodajo,
da se z mojo krvjo opravijo potrebni predpisani testi in, da se me o morebitnih pozitivnih izsledkih zaupno obvesti
ter po potrebi pokliče na odvzem vzorca krvi za ponovitev testiranja,
da se moji osebni podatki zbirajo, vodijo in uporabljajo izključno za namene krvodajalstva skladno z zakonom.

S podpisom potrjujem, da prostovoljno dajem kri in soglašam z nadaljevanjem postopka odvzema krvi.
Datum: ......................................

Krvodajalec/ka: ..................................................................................
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OBČINE

CERKNO
3633.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega družbenega plana za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana za obdobje 1986–1990
občine Idrija, za območje Občine Cerkno

Na podlagi 12. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. 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 25.
člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95), je
Občinski svet občine Cerkno na seji dne 5. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega družbenega plana za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana za obdobje 1986–1990
občine Idrija, za območje Občine Cerkno
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Idrija za obdobje 19862000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana občine
Idrija za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 3/89 ter
Uradni list RS, št. 73/98 in 69/99), za območje Občine
Cerkno.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
– spremembo zasnove varstva narave,
– spremembo zasnove varstva kulturne dediščine,
– opredelitev območij, zavarovanih za ekstrakcijo mineralnih surovin,
– spremembo načinov urejanja,
– opredelitev urbanistične zasnove naselja Cerkno,
– širitev območij urejanja naselij in
– določitev novih stavbnih zemljišč.
Kartografske prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Idrija za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
plana občine Idrija za obdobje 1986–1990 se dopolnijo v
kartografskem delu s kartami v merilu 1:25000 za območje
Občine Cerkno ter spremenijo in dopolnijo s kartami kartografske dokumentacije na preglednem katastrskem načrtu v
merilu 1:5000 za območje Občine Cerkno. Sestavni del
dolgoročnega plana je urbanistična zasnova za naselje Cerkno.
2. člen
Spremeni in dopolni se odlok o prostorskih sestavinah
dolgoročnega plana občine Idrija za obdobje 1986–2000
in prostorskih sestavinah srednjeročnega plana občine Idrija za obdobje 1986-1990, za območje Občine Cerkno tako, da se glasi:
»Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine
Cerkno za obdobje 1986-2000 in prostorske sestavine

srednjeročnega plana Občine Cerkno za obdobje 19861990, dopolnitve 2003 (v nadaljevanju prostorski plan Občine Cerkno).
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Prostorski plan Občine Cerkno vsebuje naslednja poglavja:
1. Skupni interesi in cilji dolgoročnega razvoja občine
in merila za doseganje teh ciljev
2. Usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru, ki se nanašajo na:
2.1. bodočo poselitev in naselja:
2.1.1. razporejanje prebivalcev in delovnih mest
2.1.2. razvoj proizvodnih, družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti
2.1.3. plansko tipologijo naselij
2.1.4. oblikovanje funkcijskih območij naselij
2.1.5. razvoj infrastrukturnih omrežij
2.1.6. rekreacijo v naravnem okolju
2.1.7. način ravnanja z odpadki
2.2. varovanje in izkoriščanje vodnih virov
2.3. varovanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot
okolja
3. Zasnova dolgoročnega razvoja dejavnosti v prostoru
3.1. zasnova organizacije dejavnosti v prostoru:
3.1.1. omrežje naselij z njihovimi funkcijami in velikostjo
3.1.2. razporeditev stanovanj
3.1.3. razporeditev družbenih, oskrbnih in storitvenih
dejavnosti
3.1.4. razporeditev proizvodnih dejavnosti
3.1.5. infrastrukturna omrežja objekti in naprave
3.1.6. vodnogospodarske ureditve, omrežja in naprave
3.2. zasnova namenske rabe prostora (zoning):
3.2.1. območja kmetijskih zemljišč
3.2.2. območja gozdov
3.2.3. območja za raziskovanje in izkoriščanje rudnin
3.2.4. območja voda
3.2.5. območja varovanja naravne in kulturne dediščine ter preostalih vrednot okolja
3.2.6. ureditvena območja naselij
3.2.7. druge poselitvene površine zunaj ureditvenih
območij naselij
3.2.8. območja večjih infrastrukturnih objektov in naprav zunaj ureditvenih območij naselij
3.2.9. območja odlagališč odpadkov
3.2.10. območja za rekreacijo v naravnem okolju
3.2.11. nevarna in ogrožena območja ter območja obveznih sanacij
3.2.12. območja za posebne namene
3.2.13. zavarovana in preostala varstvena območja
vseh vrst
4. Opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana:
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4.1. način nadaljnjega urejanja s PIA
4.2. merila za ugotavljanje odstopanj od sprejetega
dolgoročnega in srednjeročnega plana
4.3. program dodatnih raziskav, analiz in študij
4.4. naloge skupnega pomena za več občin
II. SKUPNI INTERESI IN CILJI DOLGOROČNEGA
RAZVOJA OBČINE
2. člen
Prostorski plan Občine Cerkno načrtuje prostorsko ureditev, ki bo skladno s skupnimi interesi prebivalstva in cilji
dolgoročnega razvoja občine v največji meri omogočila prostorske pogoje za:
– reševanje obstoječih problemov,
– zadovoljevanje razvojnih potreb prebivalstva in gospodarskih dejavnikov na območju,
– usklajevanje interesov,
– izrabo obstoječih in ustvarjanje novih primerjalnih prednosti v širšem območju v občini.
Tako bodo ustvarjeni temelji za čimbolj skladen razvoj v
prostoru ob upoštevanju varovanja dobrin splošnega pomena, ter izrabe primerjalnih prednosti, ki jih nudijo naravne
lastnosti in ustvarjene razmere. Skladnejši družbenoekonomski razvoj bo uresničevan z izenačevanjem bivalnih in
delovnih razmer.
3. člen
Skupni interesi in cilji se uveljavljajo z ohranjanjem obstoječih in ustvarjanjem novih vrednot, ter s konkretnimi
posegi v prostoru, ki so skladni s temi vrednotami. Ti skupni
interesi so:
– kvalitetni bivalni pogoji za vse kategorije prebivalstva,
– možnost zaposlovanja in kvalitetni delovni pogoji,
– kvalitetni pogoji vzgoje in izobraževanja,
– solidarnost do socialno šibkejših,
– razvitost storitvenih dejavnosti,
– razvitost družbenih dejavnosti,
– možnost razvoja in reševanja problemov v svojem
domačem okolju,
– zagotovljen osnovni komunalni standard, zlasti na področju vodooskrbe, čiščenja odpadnih voda in odvažanja
odpadkov,
– zagotovljena oskrba z energijo,
– zagotovljena udobna in varna prometna povezanost
območja z ostalimi predeli Slovenije in med naselji na območju občine.
Za uresničitev teh interesov in ciljev bo potrebno zagotoviti trdno ekonomsko osnovo, pri kateri bo vrednost ustvarjenega presegla vrednost domače porabe. Upoštevana
bo vzajemna pogojenost med bivalno in gospodarsko razsežnostjo naselja: trdna ekonomska osnova je eden od pogojev za bivalno kakovost naselja, slednja pa pogoj za njegovo poslovno privlačnost. Zato bodo izrabljeni vsi primerni
proizvodni potenciali v prostoru. Vanj bodo selektivno vnašane neagrarne funkcije z namenom, da se ustvarijo nove
razvojne možnosti.
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rabi razpoložljivih stavbnih zemljišč. V interesu varstva kmetijskih zemljišč bodo novogradnje usmerjane v zapolnjevanje vrzeli v delno že zazidanih območjih in ob upoštevanju
prostorskih standardov prioritetno izkoriščane še nezazidane vrzeli v naseljih. Gradnja bo usmerjana v načrtovana
območja urejanja, čemur bo prilagojena zemljiška politika
(tudi z zamenjavami zemljišč). Ob tem bomo dajali poudarek prenovi in modernizaciji že pozidanih stanovanjskih
območij. Novogradnje bodo praviloma usmerjane v zanje
načrtovana območja urejanja, upoštevaje njihovo plansko
tipologijo. Zagotavljali bomo urejanje stavbnih zemljišč in
vzpostavljanje potrebnih pogojev na področju zemljiške politike. Izven zazidljivih površin bo dovoljena gradnja predvsem kot dopolnjevanje obstoječih domačij. Za ohranitev
obstoječega stavbnega fonda bo le ta deležen sistematične prenove. Z lokacijsko politiko bomo ustvarjali pogoje za
ohranitev poseljenosti zlasti v tistih naseljih, kjer obstaja
težnja depopulacije.
Razvoj proizvodnih, družbenih, oskrbnih in storitvenih
dejavnosti
5. člen
Zagotavljali bomo ustrezne prostorske možnosti ob
upoštevanju okoljevarstvenih pogojev za diverzifikacijo gospodarskih dejavnosti na območju celotne občine, še zlasti
pa v Cerknem kot dominantnem naselju. S prostorskim
usmerjanjem teh dejavnosti bomo izrabljali primerjalne prednosti tako v državnem in regionalnem merilu (naravne danosti, prometne povezave), kot tudi na lokalni ravni (lokacijska politika, zemljiška politika). Nekmetijske dejavnosti bodo
prostorsko usmerjane na območja in lokacije, kjer bodo
lahko izrabljene tamkajšnje lokacijske prednosti in ne bodo
motilno vplivale na ostale dejavnosti.
6. člen
V naseljih, kjer je predviden intenzivnejši razvoj, bomo
zagotavljali smotrno izrabo stavbnih zemljišč, dvig komunalnega standarda in izboljšanje prometne povezanosti. Usklajevali bomo razvoj storitvenih in družbenih dejavnosti. Sistematično bomo urejali površine za centralne in proizvodne
dejavnosti, ter upoštevali omejitvene faktorje, ki kakorkoli
negativno vplivajo na naravne sisteme okolja.
7. člen
Na področju stanovanjske gradnje bo individualna gradnja lastniških stanovanj prevladujoča oblika. Stanovanja v večstanovanjskih hišah pa bomo v skladu s potrebami gradili le v
Cerknem: kot socialna stanovanja, delno neprofitna in kot
stanovanja za posebne skupine občanov (dom za ostarele).
8. člen
Opredelili bomo območja za počitniško gradnjo, prioritetno v Novakih in na Črnem vrhu. Specifičnim značilnostim
bodo prilagojene ureditve območij in lokacij, ki imajo poseben turistično rekreacijski pomen zaradi naravnih lastnosti
in prometne lege: Črni vrh, Dolina Idrijce z območjem Želina in pritoka Cerknice, Bolnica Franja, širša območja izven
Cerkna.

III. USMERITVE ZA RAZVOJ DEJAVNOSTI
Planska tipologija naselij
Bodoča poselitev in naselja:
Razporejanje prebivalcev in delovnih mest
4. člen
Zasnova bodoče poselitve bo temeljila na obstoječem sistemu naselij, pri čemer bo skrb posvečena smotrni

9. člen
V občini so prisotni trije tipi naselij:
– prevladujoča ruralna naselja (tip A),
– ruralno urbana naselja (tip B),
– pretežno urbano naselje, ki je tudi občinsko središče
(tip D).
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Prevladujoča funkcija večine naselij na območju je kmetijsko-gozdarska proizvodnja (tip A). Ta naselja se glede
oskrbnih dejavnosti navezujejo na višje razvite in bolj opremljene centre. Poleg agrarnega prebivalstva je v njih veliko
polkmečkih gospodarstev. V bolj oddaljenih naseljih je prisotna depopulacija, ki jo bo potrebno z zavestnimi ukrepi,
kot zagotovitev osnovne oskrbe in razvijanjem turizma zaustaviti. Z dolgoročnim planom opredeljujemo območje Novakov kot rekreativno območje, pri drugih naseljih (Orehek,
Gorje, Otalež, Bukovo, Podlanišče, Zakojca, Straža, Ravne, Zakriž, Jesenica. Šebrelje) pa obstajajo možnosti kmečkega turizma.
Karakteristike naselij tipa B imajo predvsem lokalna
oskrbno-storitvena središča. Težišče prehaja iz kmetijske in
gozdarske dejavnosti na stanovanjsko funkcijo. Za ta tip so
značilni pomemben delež polkmečkega prebivalstva, razvita
delovna migracija ter lokalna zaposlitev in oskrba. Značilno
je tudi nekoliko večje gravitacijsko območje, saj so skoraj
praviloma sedeži krajevnih skupnosti ter gravitirajo na pomembnejša oskrbna središča oziroma občinsko središče.
Omejene so možnosti zaposlovanja, pričakovati pa je povpraševanje po lokacijah za stanovanjsko graditev. Obvezna
je izdelava izvedbene dokumentacije. V ta tip uvrščamo naselja Šebrelje, Otalež in Gorenji Novaki.
Cerkno je pretežno urbano naselje, glede na status
občinskega središča pa je naselje tipa D (občinsko središče
in dominantno naselje z dobro razvitimi oskrbno storitvenimi
funkcijami). Glavni dejavnik razvoja bo še naprej proizvodna
dejavnost (Eta in Celes), ob njej pa v čedalje večji meri tudi
turistična. Že sedaj ima urejeno oskrbno storitveno dejavnost (osemletka, vrtec, knjižnica, bančna izpostava), ki se
jih bo še dopolnjevalo in razširjalo (Hotel Cerkno, Smučarski center Črni Vrh – rekreativna dejavnost).
Oblikovanje funkcijskih območij naselij
10. člen
Razvijan bo policentrični model poselitve z upoštevanjem obstoječega omrežja naselij in njihovih gravitacijskih
zaledij. Z zagotavljanjem prostorskih pogojev za bivanje in
delo v domačem okolju bo zmanjšan in preusmerjen dolgoletni trend depopulacije. Kjerkoli obstajajo ustrezni pogoji v
zadostnem številu prebivalcev v zaledju in glede varovanja
okolja, bo vzpodbujana prostorska razmestitev in razvoj storitvenih in družbenih dejavnosti.
Občinsko središče je naselje Cerkno, v katerem se že
in se bo tudi v bodoče nahajala večina centralnih funkcij
občinskega pomena. Lokalni centri s storitvenimi in družbenimi dejavnostmi so: Gorenji Novaki, Šebrelje in Otalež. V
teh naseljih že obstajajo podružnične osnovne šole, njihove
centralne funkcije pa bodo dopolnjevane v odvisnosti od
števila prebivalcev v zaledju in prostorske razmestitve komplementarnih dejavnosti.
Razvoj infrastrukturnih omrežij
11. člen
Pozornost bo posvečena razvoju infrastrukturnih omrežij v funkciji razreševanja notranjih problemov ter ustvarjanja
in izrabe primerjalnih prednosti v širšem območju.
Promet
12. člen
Dobra prometna povezava, tako med naselji v občini,
kot tudi širše regionalne povezave, je pogoj vsestranskega
razvoja. Ta pogoj bo uresničevan:
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– z rekonstrukcijo glavne ceste II reda št. 102 Kalce–
Idrija–Tolmin,
– z rekonstrukcijo regionalne ceste I reda št. 229 Gorenja vas–Cerkno–Želin,
– s preverbo upravičenosti načrtovanja nove cestne
povezave Škofja Loka–Tolmin po eni od variant, ki so v
preučevanju (državna cesta),
– z modernizacijo regionalne ceste III reda turistične
ceste št. 912 Cerkno–Novaki–Davča–Zali log,
– z gozdno cesto Jesenica–Otavnik,
– s posodabljanjem lokalnih cest v funkciji izenačevanja prometne dostopnosti do vseh naselij v občini ter zagotavljanjem avtobusnega prevoza zaposlenih in šoloobveznih.
Občinske ceste so, skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Cerkno, kategorizirane v
lokalne ceste in javne poti.
Telefonsko omrežje – kabelski sistem
13. člen
S posodobitvijo telefonskega omrežja, povečanjem kapacitete avtomatskih telefonskih central in zagotovitvijo ugodnejše povezave med njimi bo dosežen standard 20 telefonskih naročnikov na 100 prebivalcev.
Kanalizacija
14. člen
Dograjevano bo kanalizacijsko omrežje v Cerknem (fekalna in meteorna kanalizacija ter odvajanje zalednih voda).
Poskrbljeno bo za izgradnjo lokalnih čistilnih naprav v ostalih naseljih, prioritetno tistih z večjim številom prebivalstva in
proizvodnimi ter storitvenimi dejavnostmi, ki so potencialni
onesnaževalci. Pri usmerjanju bodoče gradnje bodo upoštevani učinki, ki jih ima razpršena poselitev na onesnaževanje voda.
Energetsko omežje in naprave
Elektrika
15. člen
Občina Cerkno je, z izjemo nekaj malih hidroelektrarn,
siromašna glede lastnih energetskih virov. Izdelana je bila
analiza možnih lokacij za gradnjo malih elektrarn.
Daljinsko ogrevanje
16. člen
Na osnovi izdelane energetske študije bo določena
čimbolj racionalna oskrba Cerkna s toplotno energijo. Pristopili bomo k urejanju projektne dokumentacije za toplovodno omrežje in s tem postopnem uvajanju obnovljivih virov
energije za naselje Cerkno.
Sončna in vetrna energija
17. člen
Glede na ugodno letno število sončnih dni se bo v
ustrezni meri usmerjalo v izrabo sončne energije, zlasti pri
individualnih gradnjah.
Za preverbo možnosti izrabe vetrne energije se bo
izdelala ustrezna študija in opredelile možne lokacije.
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Rekreacija v naravnem okolju

katerega se bo zapolnila. Opredeljeno bo novo regijsko
odlagališče.
Livarski pesek, ki je tehnološki ostanek v proizvodnem
procesu tovarne Eta, bo odlagan na urejeno deponijo v
Novakih.
Določeno bo odlagališče gradbenega materiala, po
možnosti kot oblika sanacije poplavnih območij.

18. člen
Občina Cerkno je bogata z naravno in kulturno dediščino. V razvoju naselij bo ustrezna skrb posvečena urejanju
rekreacijskih površin kot sestavnega dela urejanja naselij in
urejanju turistično zanimivih območij v odprtem prostoru.
Urejene bodo turistične poti in dopolnjene s ponudbo hotelov ter turistično ponudbo.

Varovanje in izkoriščanje vodnih virov
20. člen
Občina Cerkno je bogata s kvalitetnimi viri pitne vode.
Dosledno bomo nadzirali njihovo kakovost in poskrbeli za
njihovo zavarovanje in spoštovanje omejitvenih kriterijev varstva vodnih virov. Z odloki so že bili zavarovani naslednji
varstveni pasovi vodnih virov:

Ravnanje z odpadki
19. člen
Odvažanje komunalnih odpadkov je urejeno skupno z
občino Idrija na odlagališče komunalnih odpadkov. Ker ta
lokacija ni povsem primerna, bo potrebno določiti čas, do
Lokalni vodovodi, ki imajo zavarovana vodozbirna območja
Vodovod

Lok.

K. št.

Ime zajetja

TTN 25

Bukovo
Cerkno

Jagršče
Jazne – Travnik
Želin
Čeplez
Planina

B4
H4
I7
H9
J7
N3
N4
N4
G8
E8
F7
E13
J13
F10
K7
K8

Podlanišče-Kladje
Otalež

K9
J13

Šebrelje

C12

1015
1531
2934
2797
2477
1328
1329
1502
2227
2256
2274
1484
1111
2240
2482
1101
2446
2936
2951
2570
1110
2938
2939
2952
2953
2937
1027
1028
1029
2905
2906
2907
2908
2909

Podlačno brdo
Pod Urlekom
Vrtina Cerkno 1/94
Mrzla grapa
Mrzlica
Izvir Košancove gr.1
Izvir Košancove gr.2
Izvir nad Zaprikrajem 1
Zajetje Gornje Ravne
Sokaunk
Pod Radomažno 1
Melinarske tamre 1
Mrzlica
U Šipi
Bele vode
Stromc 1
Stromc 3
Stromc 2
Stromc 8
Toncov Laz
Stromc
Prsejle 1
Selakovo zajetje
Prsejle 2
Prsejle 3
Vrtina Pšenkar 1/95
Močnik
Lansko brdo
Mlakarjevo zajetje –spodnje
Mlakarjevo zajetje – zgornje
Šebreljski vrh 6
Šebreljski vrh 7
Šebreljski vrh 8
Prdivniško zajetje

Podbrdo
Podbrdo
Zali Log
Otalež
Zali Log
Zali Log
Zali Log
Zali Log
Podbrdo
Otalež
Podbrdo
Otalež
Idrija
Otalež
Zali Log
Idrija
Idrija
Idrija
Idrija
Idrija
Idrija
Idrija
Idrija
Idrija
Idrija
Otalež
Otalež
Otalež
Otalež
Otalež
Otalež
Otalež
Otalež
Otalež

Črni vrh
Gornje Ravne

Lokalni vodovodi, za katere je predvidena izdelava strokovnih podlag in sprejetje občinskega odloka o zavarovanju
Vodovod

Lok.

K št.

Ime zajetja

TTN25

Dolenji Novaki

M5
M5
I4
H11
H12
H11
H11

1020
1023
1532
1106
2736
2840
1109

Zajetje Dolenji Novaki 1
Zajetje Dolenji Novaki 2
Kladnica
Zajetje Klance
Zajetje V Lazu
Klance 5
Zajetje Plužnje (Zatrep)

Zali Log
Zali Log
Podbrdo
Otalež
Otalež
Otalež
Otalež

Labinje
Lazec
Plužnje
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Vodovod

Lok.

K št.

Ime zajetja

TTN25

Zakriž

G7
G6

1011
2286

Jergašca
Zavinc

Podbrdo
Podbrdo

Preostali lokalni vodovodi, za katere bo potrebno izdelati predloge varstvenih območij
Vodovod

Lok.

K.št.

Ime zajetja

KARTA
TTN 25

Poče
Gorje

I5
G5
G5
G5
F5
E6
B8
J6
D9
I6
D4

1524
1004
1005
2403
2300
2393
1012
1030
2921
1016
1003

V Ulcah
Košenije 2
Košenije 1
Košenije 3
Zajetje za Jesenico
Orehovsko zajetje
Paličnik
Povšetova grapa
Zajetje Reka
Gradišče
Smokov rovt

Podbrdo
Podbrdo
Podbrdo
Podbrdo
Podbrdo
Podbrdo
Podbrdo
Zali Log
Otalež
Podbrdo
Podbrdo

Jesenica
Orehek
Police
Poljane
Reka
Trebenče
Zakojca

Vodovodi, za katere bo potrebno izdelati predloge varstvenih območij. Sprejeti bodo odloki za zavarovanje naslednjih območij vodnih virov:
– Poče,
– Gorje,
– Jesenica,
– Orehek,
– Police,
– Poljane,
– Reka,
– Trebenče,
– Zakojca,
– Kojca,
– Žabže,
– Podosojnica,
– Podlanišče (Lanišče – Kladje).

stvo strokovne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine. Področje naravne in kulturne dediščine bomo vključili v
proces urejanja prostora. Vsi posegi v prostor bodo usklajeni s kulturnimi in naravovarstvenimi smernicami. Prostorske
kvalitete in značilnosti, ki so pomembne za identiteto naselja, historične linije, tipiko nekaterih ruralnih naselij kot sooblikujoč dejavnik kulturne krajine, bomo ohranjali in izdelali
konkretne konservatorske programe za posamezne objekte
in območja kulturne in naravne dediščine. Naravno in kulturno dediščino bomo ohranjali z doslednim in pravočasnim
vrednotenjem ter vključevanjem in usklajevanjem z razvojnimi cilji ostalih uporabnikov prostora.
Izdelan bo kataster naravne in kulturne dediščine, kjer
bodo opredeljene usmeritve za varovanje žive in nežive narave.

Varovanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot okolja

IV. ZASNOVA DOLGOROČNEGA RAZVOJA DEJAVNOSTI
V PROSTORU

21. člen
V vsa razvojna načrtovanja bo vgrajena sistematična
skrb za varstvo in izboljševanje okolja. Vodili bomo takšno
gospodarsko in prostorsko politiko, ki bo zagotavljala smotrno rabo prostora in drugih naravnih dobrin.
Z uresničevanjem dolgoročnih razvojnih programov
kmetijstva in gozdarstva ter njihovim usklajevanjem z ostalimi dejavnostmi bomo dosegli učinkovito gospodarjenje s
kmetijskimi zemljišči in gozdovi, obenem pa zagotovili tak
sistem poselitve, ki bo omogočal tudi aktiviranje pasivnih
predelov.
Ohranitev in varovanje dobrin splošnega pomena ter
njihovo izboljševanje kot pomembna naloga, je osnova za
zdravo, humano življenje in družbeno reprodukcijo. To terja
dosledno ovrednotenje in takšno izrabo, ki bo slonela na
ekoloških načelih. S primernim izborom in razmestitvijo potencialnih onesnaževalcev okolja bomo varovali dobrine splošnega pomena in zmanjševali negativne vplive razvoja na onesnaževanje vode, zraka, hrupa, neprimerne preobrazbe
krajine, degradacijo območij. Nadaljevali bomo s sanacijo
degradiranih območij, zlasti opuščenih gramoznic in peskokopov, ki jih moramo sanirati po krajinsko-ekoloških načelih.
Varovali bomo podobo naselij in krajine kot del dediščine. Zavzemali se bomo za ohranjanje stavbne dediščine
tako, da se ji omogoči nadaljnja aktivna funkcija. Za sanacijo in prenovo zapuščenih objektov bo zagotovljeno nadzor-

Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru:
Omrežje naselij z njihovimi funkcijami in velikostjo
22. člen
Bodoči razvoj naselij bo temeljil na sedanjem. Občinsko središče Cerkno leži v gravitacijskem težišču vseh ostalih naselij v občini. Zato bodo v njem zagotovljene ustrezne
površine za funkcije, ki bodo služile ne le kraju, ampak
celotni občini.
Razporeditev stanovanj
23. člen
Območja za stanovanjsko gradnjo bodo temeljila na
obstoječih naseljih in se bodo širila skladno s potrebami
tamkajšnjega prebivalstva. Povsem nova območja za stanovanjsko gradnjo so načrtovana na območjih načrtovane intenzivnejše gradnje, tudi kot posledice priseljevanja.
V Cerknem bo vzdrževan in prenavljan obstoječ stanovanjski fond. V njem se bodo stanovanja v razumni meri
dopolnjevala s poslovnimi, storitvenimi in družbenimi dejavnostmi, ki so nemotilne do svoje okolice. Za čimbolj smotrno izrabo omejenih naravnih možnosti bo v nižinskem pre-
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delu imela prednost organizirana gradnja (enodružinska in
večstanovanjska). Prostostoječa enodružinska gradnja (tudi
v kombinaciji z delavnicami) pa bo usmerjena v bolj odmaknjene predele.
Razporeditev družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti
24. člen
Središčno naselje Cerkno je opremljeno z večino centralnih dejavnosti v občini. Z nekaterimi centralnimi funkcijami izstopajo še naselja Šebrelje, Novaki in Otalež v katerih
so tudi podružnične štiriletne osnovne šole.
V KS Šebrelje bo adaptirana tamkajšnja podružnična
šola, urejeno otroško varstvo, urejeno šolsko igrišče, ter
urejeni prostori za kulturne dejavnosti. K razvoju turizma
bodo prispevali izgradnja lovskega doma v Lazcah, urejen
bo dostop do arheološkega najdišča Divje Babe, urejena
razgledna točka pri cerkvi Sv. Ivana (sanirana bo tudi sama
cerkev), urejena bo razgledna točka na Vrhovcu.
V KS Orehek – Jesenica bo urejen prostor za kulturne
dejavnosti, ker sedanji v nekdanji podružnični šoli ne ustreza več temu namenu. Urejeno bo tudi igrišče pod nekdanjo
podružnično šolo v Orehku.
V KS Otalež bo urejeno šolsko igrišče poleg tamkajšnje podružnične šole.
Razporeditev proizvodnih dejavnosti
25. člen
Koncentracija proizvodnih dejavnosti je v Cerknem.
Zanje pa so predvidene površine ob zmogljivejših cestah.
Površine za obrtne dejavnosti so predvidene v kombinaciji
s prostostoječo stanovanjsko gradnjo, povsem samostojna
obrtna cona pa je razen v Cerknem predvidena še v Šebreljah.
INFRASTRUKTURNA OMREŽJA, OBJEKTI IN NAPRAVE
Prometno omrežje
26. člen
Izvedene bodo naslednje naloge v zvezi z izboljšavo
prometne ureditve:
V KS Novaki bo:
– obnovljena glavna cesta Cerkno–Novaki in dopolnjena cestna signalizacija,
– zgrajena nove ceste. Robidensko Brdo-Počivalo,
– izvedena rekonstrukcija lokalnih občinskih cest in
javnih poti: Potoška rajda-Mrovljev grič-Jaškovc (izvedba prepustov in nasutje); Čendovše-Robidnsko brdo (V Bregu
obnovitev mostu;. Pri domačiji Derlink v planu nova trasa);
Od trgovine Novaki-Brejc-Raspotje-Tuškov grič (Cesta je potrebna obnove); most pri domačiji Brejcu čez potok; asfaltiranje vseh lokalnih cest,
– ureditev avtobusnih postajališč: Na mostu Dolenji Novaki, Na Čendovš-Osrednji Novaki; Na Zaprikrajnski rajdi;
Na Potoški rajdi obnoviti že izgrajeno.
V KS Šebrelje: bodo izboljšane ceste v dolino, povezava s Šebreljskim vrhom in krajevne ceste. Montaža varovalnih ograj. Raziskana bo trasa nove ceste v dolino, ki bi bila
varnejša in manj strma od sedanje. Izboljšane bodo cestne
povezave z Oblakovim vrhom, Krnicami in Šebreljami. Urejena bodo avtobusna postajališča.
V KS Orehek.- Jesenica bodo asfaltirane in delno rekonstruirane še nekatere preostale makadamske ceste. Na
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cesti vas Orehek – Oresovska grapa bodo urejeni ali popravljeni štirje mostovi. Izboljšano bo zimsko pluženje cest.
V KS Bukovo – Zakojca: bo preplastenih 11 km občinskih cest.
V KS Reka – Straža bodo zavarovani temelji mostu čez
Idrijco. Izboljšane bodo dovozne poti in zavarovane pred
poplavami. Urejena bodo avtobusna postajališča. Izboljšana
bo cestna povezava vasi Jagršče s Krnico, ter delno rekonstruirane lokalne poti (na primer proti domačiji Margon).
V KS Ravne – Zakriž bodo urejene lokalne poti (večinoma gozdne) do posameznih kmetij.
V KS Gorje bodo urejene lokalne ceste, avtobusna
postajališča. parkirišče in dostopna pot do cerkve Sv. Jošta, urejeno bo parkirišče v vasi Poče za izletnike na Porezen.
Telekomunikacijsko omrežje
27. člen
Telekom Slovenije PE Nova Gorica planira izgradnjo
naslednjih objektov na območju Občine Cerkno:
– nova telefonska centrala Dolenji Novaki,
– optični telefonski kabel TC Cerkno – TC Dolenji Novaki na obstoječi TT liniji,
– krajevno in razvodno telefonsko omrežje na področju
naselij Labinje, Poljane, Dolenji in Gorenji Novaki,
– nova telefonska centrala Otalež,
– odcep optičnega kabla od obstoječe TT linije Idrija –
Cerkno do bodoče centrale v Otaležu,
– krajevno in razvodno telefonsko omrežje na območju
naselij Lazec, Plužnje, Otalež, Jazne in Jagršče,
– v KS Orehek–Jesenica bodo postopoma zamenjani
dotrajani vodi ter nadomeščeni z ISDN. Izboljšan bo sprejem RTV signala,
– v KS Bukovo–Zakojca bo izboljšan sprejem TV signala, zlasti na območju Žabž in Laharna,
– v KS Gorje bo izboljšan sprejem TV signala in urejena bo kabelska televizijska napeljava.
KOMUNALNO OMREŽJE IN NAPRAVE
Vodovod
28. člen
Za izboljšavo vodooskrbe bodo izvedena naslednja vlaganja v vodne vire, vodohrane in primarno omrežje:
– v KS Novaki bosta urejena vodovoda s protipožarnimi hidranti: v Srednjih Novakih, ki bo zagotavljal vodooskrbo za 10 do 12 stanovanjskih hiš, ter zaselka pri cesti, ki bo
zagotavljal vodooskrbo za 11 stanovanjskih hiš,
– v KS Orehek – Jesenica bo potrebno zagotoviti vodooskrbo zaselka Na Nemcih, kjer je delno presahnil studenec, zajetje je premajhno in bo potrebna izgradnja novega
rezervoarja,
– v KS Bukovo – Zakojca bo potrebno izboljšati vodooskrbo zaselka Laharn. Za Zakojco bo potrebno poiskati
dodatne vodne vire (potrebna bo izgradnja nove cisterne).
Bukovo ima nov vodovod s prečrpavanjem v cisterno nad
vasjo (iz njega je dodatno oskrbljena tudi Zakojca),
– v KS Reka – Straža bo obnovljeno zajetje in 40 let
star rezervoar,
– v KS Gorje bo urejena vodooskrba za naselji Gorje in
Trebenče,
– v KS Podlanišče bo urejena vodooskrba za naselje
Podlanišče
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Kanalizacija
29. člen
Za zaščito pred onesnaževanjem z odpadnimi vodami
bodo postopno izgrajevane čistilne naprave in primarni zbiralniki:
– v KS Šebrelje bo urejena meteorna kanalizacija na
Kurjem vrhu ter izdelana dokumentacija za čistilno napravo
za celotno naselje,
– v KS Bukovo – Zakojca bo urejena kanalizacija, še
zlasti v Kojci, kjer odpadne vode onesnažujejo vir pitne vode
za naselje Žabže,
– v KS Otalež bo urejena kanalizacija za vse štiri vasi
(razen razpršenih kmetij),
– v KS Ravne – Zakriž bo urejena kanalizacija v naseljih Spodnje Ravne in Zakriž,
– v KS Gorje bo urejena kanalizacija,
– v KS Reka – Straža bo urejena kanalizacija.
Ostalo
30. člen
– V KS Šebrelje bo zgrajena mrliška vežica,
– v KS Orehek – Jesenica bo sanirano in razširjeno
pokopališče ter zgrajena mrliška vežica,
– v KS Bukovo – Zakojca bo razširjeno pokopališče,
– v KS Straža bo urejeno kopališče.
ENERGETSKO OMREŽJE, OBJEKTI IN NAPRAVE
Elektrika

Št.
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13. daljnovod DV 10(20) kV odcep Selc (Bukovo),
14. transformatorska postaja (TP) 10(20)/0,4kV Selc
(v sklopu daljnovoda pod točko 13),
15. daljnovod DV 10(20) kV odcep Gorenjska cesta
(Cerkno),
16. transformatorska postaja (TP) 10(20)/0,4kV Gorenjska cesta (v sklopu daljnovoda pod točko 15),
17. daljnovod DV 10(20) kV odcep Dolenji Novaki,
18. transformatorska postaja (TP) 10(20)/0,4kV Dolenji Novaki (v sklopu daljnovoda pod točko 17),
19. transformatorska postaja (TP) 10(20)/0,4kV Na
Osipu.
Obsežnejše rekonstrukcije daljnovodov:
1. daljnovod DV 10(20) kV Odcep Jagršče,
2. daljnovod DV 10(20) kV Zarakovec–Cerkno.
Za te daljnovode je potrebno rezervirati koridorje tras
širine 12 m, za transformatorske postaje pa lokacije za postavitev s površino 5 m2.
V KS Šebrelje obnova trase DV proti Sjavnici (zamenjava drogov).
V KS Orehek – Jesenica obnova drogov od Nemcev
do Vrh Križa, ureditev javne razsvetljave.
V naseljih bo urejena javna razsvetljava.
Vse posege v koridorje obstoječih in predvidenih elektroenergetskih objektov je mogoče izvajati le s pisnim soglasjem upravljavca elektroenergetskega omrežja. Pri posegih
v bližino elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati
posebne pogoje ELES in določila:
– uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter
– pravilnika o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV
do 400 kV (UrL SFRJ 65/88).

Daljnovodi in trafopostaje
Male hidroelektrarne
31. člen
Varovani bodo koridorji daljnovodov visoke napetosti in
objekti (obvezna izhodišča iz Republiškega plana):
– RTP 110/20 kV Cerkno,
– DV 1x110 kV Idrija–Cerkno,
– DV 2x110 kV Cerkno–Tolmin.
Širina obeh varovanih koridorjev znaša 30 m (15 m
levo in 15 m desno od osi daljnovodov).
Načrtovan bo tudi DV 400 kV Okroglo–Udine (Italija),
za katerega bo potrebno varovati koridor širine 50 m (25 m
levo in 25 m desno od osi daljnovoda).
Seznam predvidenih objektov na območju Občine Cerkno:
1. daljnovod DV 10(20) kV Cerkno–Želin,
2. transformatorska postaja (TP) 10(20)/0,4kV Laznice (v sklopu daljnovoda pod točko 1),
3. daljnovod DV 10(20) kV odcep Ogenca (na Kladju),
4. transformatorska postaja (TP) 10(20)/0,4kV Ogenca (v sklopu daljnovoda pod točko 3),
5. daljnovod DV 10(20) kV odcep Kurji vrh (Šebrelje),
6. transformatorska postaja (TP) 10(20)/0,4kV Kurji
vrh (v sklopu daljnovoda pod točko 5),
7. daljnovod DV 10(20) kV odcep Zakrog (Cerklajnski
vrh),
8. transformatorska postaja (TP) 10(20)/0,4kV Zakrog
(v sklopu daljnovoda pod točko 7),
9. daljnovod DV 10(20) kV odcep Žabže,
10. transformatorska postaja (TP) 10(20)/0,4kV Žabže (v sklopu daljnovoda pod točko 9),
11. daljnovod DV 10(20) kV odcep V Dolini (Šebrelje),
12. transformatorska postaja (TP) 10(20)/0,4kV V Dolini (v sklopu daljnovoda pod točko 11),

32. člen
V skladu s študijo možnih lokacij malih hidroelektrarn
bodo zanje namensko varovani naslednji rezervati:
Obstoječi vodotoki
Cerknica
1
2
3
4
5

Cerknica
Cerknica
Cerknica
Cerknica
Cerknica

pritoki Cerknice
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Zajegrščica
Zapoška
Zapoška
Zapoška
Zapoška
Zapoška
Zapoška
Zapoška
Zmrzla
Oresovka
Podrupnica
Čerenščica
Čerenščica
pritok Černšč
Črna
Črna
Črna
pritok Cmilk
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pritoki Idrijce
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Maška
Dolova
Luknjica
Trbovščica
Trbovščica
Trbovščica
Jesenica
Jesenica
Jesenica
Jesenica
Kazarska
pritok Kazarske
pritok Kazarske
Roglca
Sevnica
pritok Idrijce

pritoki Poljanske Sore
41
studenec Podpleč
Predvideni vodotoki:
Cerknica
44
pritoki Cerknice
50
52
54
58
pritoki Idrijce
61

Cerknica
Trševka
Zapoška
Zmrzla
Črna
Otuška

Vodnogospodarske ureditve, omrežja in naprave
33. člen
Poseganje na poplavne površine ni dovoljeno.
Vodotoki, ki sodijo v 1. in 1. do 2. razred kategorizacije
pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu,
morajo biti izvzeti iz vsakršne gospodarske rabe.
Pri poseganju na erozijsko ogrožena območja je potrebno predhodno zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.
Poseganje na vodno in priobalno zemljišče, razen v
primerih, ki jih določa 37. člen zakona o vodah, ni dovoljeno.
Poseganje na poplavne površine ni dovoljeno, v kolikor
imajo posegi ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali
priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja.
Zasnova namenske rabe prostora:
Območja kmetijskih zemljišč
34. člen
Bodoča kmetijska raba zemljišč upošteva z zakonom
določeno varstvo kmetijskih zemljišč, še zlasti zunaj urbanega središča Cerkna. Na ravninskih predelih, ki so na tem
območju redki bo vzpostavljeno tako funkcionalno razmerje, ki bo upoštevalo razvojni pomen in učinke, ki jih omogočajo alternativne (nekmetijske) rabe.
Obenem bodo za ohranjanje in večanje površine in
kvalitete kmetijskih zemljišč na primernih površinah izvajane
agro in hidromelioracije.
Skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih ter upoštevaje druga zakonska določila so zemljišča razvrščena v dve
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območji: zemljišča, ki so temelj proizvodnje hrane (1. območje) in ostala kmetijska zemljišča (2. območje). V 1. območje so uvrščena zemljišča I, II in IV kategorije ter zemljišča,
ki jih je na podlagi proučitve naravnih danosti možno usposobiti z melioracijskimi ukrepi (agro in hidromelioracije). V
2. območje razvrščamo tudi ostala kmetijska zemljišča, ki
se lahko uporabljajo tudi v nekmetijske namene.
V kmetijstvu, zlasti pri agro in hidromelioracijskih posegih bomo upoštevali vidike varstva okolja, še posebej pri
površinah, ki sovpadajo s površinami varstva vodnih virov.
Glede na objektivne danosti (relief in s tem pogojeno
razdrobljenost kmetijskih zemljišč) bomo izvajali naslednjo
politiko gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči:
– za kmetijsko proizvodnjo bo trajno namenjeno I območje kmetijskih zemljišč,
– z agro in hidromelioracijami in z ureditvijo skupnih
pašnikov bomo izboljšali zemljišča na naslednjih območjih:
– izboljšali bomo nadzor nad neobdelanimi in slabo
obdelanimi površinami ter izkoristili vse možnosti, ki jih daje
zakonodaja,
– z izdelavo agrokarte bomo v podrobnostih in strokovno opredelili območja glede na možno vrsto kmetijske proizvodnje.
Vse posege bomo usklajevali z načeli varovanja naravne dediščine, še zlasti na Poreznu.
Pomemben delež kmetijskega prostora zavzema tudi
kategorija VI (zaraščanje), katere plansko namembnost bomo določili s sporazumevanjem med kmetijskimi in gozdarskimi organizacijami in skupnostmi ter ga opredelili kot kmetijsko ali gozdno.
Na parcelah k.o. Gorje ležijo že intenzivni nasadi jagod
in jablan in se predvideva razširitev v naslednjih letih še na
parcelah številka 393, 397, 388, 392, 386, 387/1, 387/2,
380, 389/2, 389/3, 320, 477/1. Na eni navedenih parcel
bo dolgoročno potrebno zagotoviti zgraditev hladilnice kot
kmetijskega objekta.
Izdelana bo agrokarta, s katero bodo opredeljena kmetijska zemljišča in njihova namenska raba glede na strukturo
kmetijske proizvodnje. Poudarek bo dan biološkemu kmetijstvu z zaščito blagovnih proizvodov.
Območja gozdov
35. člen
Gozdovi pokrivajo preko 60% celotne površine Občine
Cerkno, kar presega slovensko povprečje. Delež gozda zaradi zaraščanja kmetijskih površin nakazuje trend naraščanja. Večina gozdov (90%) je v zasebni lasti.
Gozdovi poleg proizvodnih funkcij opravljajo še ekološke in socialne funkcije. Zaradi upoštevanja vseh funkcij
gozda bomo z gozdovi gospodarili po temeljnih načelih sodobnega gozdarstva: upoštevaje trajnost, sonaravnost, mnogonamenskost.
Med najpomembnejše proizvodne funkcije na gozdnem
območju Občine Cerkno spadajo: lesnoproizvodna, lovnogospodarska in funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin
(gobe, borovnice, maline, zelišča). Med ekološkimi funkcijami so najbolj poudarjene varovalna, hidrološka in biotopska funkcija, med socialnimi pa rekreacijska in funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine.
Na območjih poudarjenosti posameznih sklopov funkcij je potrebno pri gospodarjenju z gozdovi upoštevati naslednje usmeritve:
1. Območja poudarjenih ekoloških funkcij:
– V vodozbirnih območjih uporabljati okolju prijazna
motorna olja in nameniti posebno pozornost pred izlivi olj. V
2. vodovarstveni coni ne graditi gozdnih cest, sečnje gozda
naj bodo malopovršinske, brez golosekov.
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– Na območjih s poudarjeno biotopsko (habitatsko)
funkcijo izvajati sečnje, ki zagotavljajo primerno zgradbo
sestoja za ohranitev rastišč in habitatov redkih in ogroženih
rastlinskih oziroma živalskih vrst, čas in tehnologijo del prilagoditi ekologiji vrst.
– Pospeševati je potrebno biotopsko raznolikost, ohranjajo naj se minoritetne in plodonosne drevesne vrste, drevesa z dupli, votla drevesa in sušice.
– Ukrepi v varovalnih gozdovih so omejeni le na krepitev varovalne vloge:
sanitarne sečnje, sanacije žarišč podlubnikov, malopovršinske obnove panjevskih sestojev, malopovršinska sečnja bukovih sestojev na boljših rastiščih.
2. Območja poudarjenih socialnih funkcij:
– Z malopovršinskimi ukrepi zagotavljati pestro zgradbo sestojev, ohranjati oziroma pospeševati pestrost drevesnih vrst, ohranjati zanimiva drevesa in geomorfološke tvorbe v gozdu.
– Pri gradnji gozdnih prometnic, sečnji in spravilu lesa
uporabljati prijaznejše tehnologije (konji namesto težkih traktorjev na občutljivejših terenih, uporaba bagra namesto buldožerja, pnevmatskega kladiva namesto razstreliva).
– Pri poseku dosledno in sprotno izvajanje gozdnega
reda.
3. Območja poudarjenih proizvodnih funkcij:
– Les je pomemben obnovljivi naravni vir. V občini so
še obsežna območja, s katerih spravilo lesa ni mogoče
zaradi neopremljenosti z gozdnimi cestami in traktorskimi
vlakami, predvsem na S, SZ predelu občine (Otavnik, Zapoška, Kojca).
Pri načrtovanju in gradnji gozdnih prometnic ter pri
vzdrževanju že obstoječih je potrbno upoštevati Pravilnik o
gradnji, vzdrževanju in načinu uporabe gozdnih prometnic
(Uradni list RS, št. 7/00).
Zaradi intenzivnega lovnega gospodarjenja je pomembna tudi lovnogospodarska funkcija:
– Izboljševati bo potrebno prehranske razmere za divjad s košnjo senožeti in gozdnih jas, predvsem na širšem
območju Porezna in Kojce, kjer poteka intenziven proces
zaraščanja kmetijskih površin.
Usmeritve pri gradnji stanovanjskih in gospodarskih
poslopij v gozdnem prostoru in krčitvi gozdov za potrebe
kmetijstva:
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– Novogradnje in krčitve gozdov za potrebe kmetijstva
je potrebno načrtovati na gozdnih rastiščih s slabšo proizvodno zmogljivostjo, v sestojih s slabšo zasnovo (kvaliteto) in v
predelih, kjer so bile v preteklosti s sadnjo vnesene rastiščem neprimerne drevesne vrste.
Območja za raziskovanje in izkoriščanje rudnin
36. člen
Za potrebe KS in gozdarstva bomo ohranili gramoznice (Bukovo.) in jih po zaključenih etapah eksploatacije sproti sanirali:
– Bukovo,
– Police,
– Orehek,
– Labinje.
Območja vodotokov
37. člen
Kot naravna dediščina so izven območij načrtovane
hidroenergetske in turistične rabe opredeljena naslednja
območja vodotokov:
– Idrijca,
– Cerknica,
– Zapoška,
– Oresovka,
– Jesenica,
– Poličanka,
– Kazarska,
– Sevnica (Kopačnica),
– Otuška,
– Zaganjalnica.
Območja varovanja naravne in kulturne dediščine ter
preostalih vrednot okolja
38. člen
V Občini Cerkno se nahajajo:
– širša zavarovana območja naravne dediščine:

Evidenčna
številka

Ime

Varstveni status

231

Porezen–Davča

krajinski park – predlog – obvezno republiško izhodišče

– naravne vrednote:
Evidenčna
številka

Ime

Varstveni status

18
75
254
781
3613
3642
635
3698
3886
4297
4298
4420
39

Pasice – soteska
Idrijca – vodotok
Ravenska jama
Porezen – vrh in greben
Zgornja jama v Divjih Babah
Oblakov vrh – Pisanice – Ladinij
Zapoška – soteska s slapovi
Kamrtna – osamelec
Spodnja jama v Divjih babah
Jagršče – fosili
Želin – fosili
Škofje – bakrovo orudenje v peščenjakih
Davča s Poreznom (del)

naravni spomenik – predlog – obvezno republiško izhodišče
naravni spomenik – predlog – obvezno republiško izhodišče
naravni spomenik – zavarovano – obvezno republiško izhodišče
naravni spomenik – zavarovano – obvezno republiško izhodišče
naravni spomenik – predlog – obvezno republiško izhodišče
naravni spomenik – predlog – obvezno republiško izhodišče
naravni spomenik – zavarovano – obvezno republiško izhodišče
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota – v naravnem spomeniku
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Evidenčna
številka

Ime

Varstveni status

355
695
696
1827
4616
4650

Zaganjalka pod Cerkljanskim vrhom
Spodnji sopot pod Poreznom
Skočnik pod Poreznom
Cerkno – tisa
Jama v Graščah
Brezen v Grdi grapi

naravni spomenik
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota
naravna vrednota

– enote pomembnejše kulturne dediščine
EŠD

Ime enote

3597 Bukovo – Cerkev sv. Lenarta
3598 Cerkno – Cerkev sv. Ane
3602 Cerkno – Cerkev sv. Jerneja
4813 Cerkno – Hiša Pot na Brce 1
4812 Cerkno – Partizanska grobnica s spomenikom pri pokopališču
4807 Cerkno – Postojanka Gradišče
4811 Cerkno – Spomenik 47 padlim gojencem partijske šole
4806 Cerkno – Spomeniško območje NOB
3854 Dolenji Novaki – Cerkev sv. Tomaža
4768 Dolenji Novaki – Domačija Dolenji Novaki 5
4925 Dolenji Novaki – Mlin pri hiši Dolenji Novaki 35
4926 Dolenji Novaki – Mlin pri hiši Dolenji Novaki 46
109 Dolenji Novaki – Partizanska bolnišnica Franja
4767 Gorenji Novaki – Hiša Gorenji Novaki 55
4920 Gorenji Novaki – Kašča pri hiši Gorenji Novaki 32
4928 Gorenji Novaki – Mlin pri hiši Gorenji Novaki 57
4929 Gorje – Mlin in žaga pri domačiji Gorje 3
3723 Jagršče – Cerkev sv. Uršule
3869 Jazne – Cerkev sv. Nikolaja
4933 Jesenica – Spomenik NOB
4804 Kladje pri Cerknem – Arheološko območje Vrata
3600 Labinje – Cerkev sv. Duha
3868 Lazec – Cerkev sv. Jurija
3859 Orehek pri Cerknem – Cerkev sv. Ubalda
12814 Orehek pri Cerknem – Staro župnišče
3867 Otalež – Cerkev sv. Katarine
3601 Planina pri Cerknem – Cerkev sv. Janeza Krstnika
4764 Podlanišče – Domačija Pri Rotovžu
4921 Podpleče – Znamenje pri hiši Podpleče 16
4040 Police pri Cerknem – Cerkev Rojstva Device Marije
3967 Ravne pri Cerknem – Cerkev sv. Urha
609 Ravne pri Cerknem – Domačija Ravne 52
4791 Reka – Arheološko območje Grad in Kazarsko
3604 Reka – Cerkev sv. Kancijana
9576 Reka – Grobišče Kazarsko
11278 Stopnik pri Šebreljah – Sušilnica pod domačijo pri Vojsku
3605 Straža pri Cerknem – Cerkev sv. Pavla
9321 Šebrelje – Arheološko najdišče Divje babe
4790 Šebrelje – Arheološko območje Dolenja vas s Sv. Ivanom
9575 Šebrelje – Arheološko območje Sv. Ivan
4034 Šebrelje – Cerkev sv. Janeza Krstnika
4033 Šebrelje – Cerkev sv. Jurija
4938 Šebrelje – Partizansko grobišče ob šoli
11280 Šebrelje – Sušilnica na domačiji Mlakar
11279 Šebrelje – Sušilnica na domačiji Šebrelje 20
11283 Šebrelje – Sušilnica nasproti hiše Šebrelje 59
11282 Šebrelje – Sušilnica v Gorenji vasi
3603 Trebenče – Cerkev sv. Jošta
862 Zakojca – Domačija Franceta Bevka
3599 Zakriž – Cerkev sv. Andreja

Tip

TTN 5

sakralna stavbna dediščina
sakralna stavbna dediščina
sakralna stavbna dediščina
profana stavbna dediščina
memorialna dediščina
arheološka dediščina
memorialna dediščina
memorialna dediščina
sakralna stavbna dediščina
profana stavbna dediščina
profana stavbna dediščina
profana stavbna dediščina
memorialna dediščina
profana stavbna dediščina
profana stavbna dediščina
profana stavbna dediščina
profana stavbna dediščina
sakralna stavbna dediščina
sakralna stavbna dediščina
memorialna dediščina
arheološka dediščina
sakralna stavbna dediščina
sakralna stavbna dediščina
sakralna stavbna dediščina
profana stavbna dediščina
sakralna stavbna dediščina
sakralna stavbna dediščina
profana stavbna dediščina
sakralna stavbna dediščina
sakralna stavbna dediščina
sakralna stavbna dediščina
profana stavbna dediščina
arheološka dediščina
sakralna stavbna dediščina
arheološka dediščina
profana stavbna dediščina
sakralna stavbna dediščina
arheološka dediščina
arheološka dediščina
arheološka dediščina
sakralna stavbna dediščina
sakralna stavbna dediščina
memorialna dediščina
profana stavbna dediščina
profana stavbna dediščina
profana stavbna dediščina
profana stavbna dediščina
sakralna stavbna dediščina
profana stavbna dediščina
sakralna stavbna dediščina

Cerkno 3
Cerkno 16
Cerkno 16
Cerkno 16
Cerkno 16
Cerkno 16
Cerkno 16
Cerkno 16
Cerkno 8
Cerkno 7
Cerkno 8
Cerkno 18
Cerkno 7
Cerkno 8
Cerkno 8
Cerkno 18
Cerkno 6
Cerkno 34
Cerkno 37
Cerkno 5
Cerkno 27
Cerkno 16
Cerkno 35
Cerkno 14
Cerkno 14
Cerkno 36
Cerkno 17
Cerkno 27
Cerkno 18
Cerkno 13
Cerkno 15
Cerkno 14
Cerkno 23
Cerkno 24
Cerkno 23
Cerkno 23
Cerkno 25
Cerkno 23
Cerkno 23
Cerkno 23
Cerkno 23
Cerkno 24
Cerkno 23
Cerkno 23
Cerkno 23
Cerkno 33
Cerkno 33
Cerkno 16
Cerkno 4
Cerkno 15

Z dopolnitvijo odloka bomo predpisali varstvene režime tudi za ostalo ugotovljeno dediščino, ki je pripravljena za vpis v
ZRD.
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Ureditvena območja naselij
Območje urbanistične zasnove Cerkno
39. člen
Naziv

Namembnost

C
C
C
C
C
P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Z
Z

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2

CENTER
BRDCA
HOTEL
PLUŽNE
SEJMIŠČE
STARA ETA
NOVA ETA
CELES
PRI GORENJCU
POD ČELOM
PRI BAJBANU
PROD
BAVCONOVA RAVAN
TOPLARNA
SIGADE
POD BRDCAMI
MOSTANIJA
LOMK
BAVCONOVO BRDO
TREBENČE
PLATI
RALNA
MALN
STRANA
LEHE
CEGOVNCA
PODLIVC
OSTRŽJE
HOST
SOTOČJE
POD BREGOM

Z
Z

3
4

ŠP.CENTER
SV.JERNEJ

centr. dej., stanovanja
centr. dej., stanovanja
centr. dej., hotel
centr. (šola), org. stan
centr.dej., kolekt. st.
proizvodnja
proizvodnja
proizvodnja
obrt, servisi
obrt, servisi
obrt, servisi
obrt, servisi
proizv. obrt
toplarna
org. ind. stan., centr.d.
kolekt. stan., centr.
individ. stanov.
individ. stanov.
individ. stanov.
ind.stanov.,obrt
individ. in kol. stan.
org. individ. stanov.
individ. stanov.
individ. stanov.
kol. stan., centr. dej.
individ. stanov.
individ. stan., obrt
Individ. stan., obrt
org. ind. stanov.
turizem, rekr.,centr.
parkir., rekreacija,
pomemb. centr. obj.
šport, rekr., parkir.
pokopališče

Površina bruto

Površina neto

Režim

2,70
1,90
2,30
3,90
0,60
2,60
11,10
1,30
1,50
0,30
0,30
2,60
3,90
0,40
3,60
1,50
6,50
3,70
1,15
13,70
3,30
3,90
0,80
1,80
1,80
2,50
1,60
2,00
6,10
1,60

2,40
1,10
1,00
3,20
0,30
2,00
5,00
0,80
1,10
0,20
0,20
1,70
2,60
0,10
2,60
0,80
4,50
2,20
0,80
11,20
2,50
3,70
0,60
1,70
1,50
1,40
0,30
1,10
3,50
0,70

PUP
PUP
PUP
PUP
PIN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PIN
PIN
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PIN

1,75
1,40
0,80

0,60
0,10
0,40

PUP
PUP
PUP

Ostala območja v občini
40. člen
Naselje

Gorje
Poče
Laznica
Pod kamnolomom
Labinje
Poljane
Čeplez
Planina
Zakriž
Pod Zakrižem
Gornje Ravne
Dolnje Ravne
Dolenji Novaki 1
Dolenji Novaki 2
Dolenji Novaki 3
Bolnica Franja
Gorenji Novaki
ŠRC Črni vrh

Nova površina
ha

7.3
4.9
3.8
2.9
6.0
3.7
4.1
7.6
12.7
3.4
7.9
3.2
12.7
6.5
3.6
23.4
2.0
10.0

Namembnost

stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska
spomeniško območje
stanovanjska in gospodarska
turistično gospodarska

Režim urejanja

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PIN
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Naselje
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Nova površina
ha

Črni vrh 1
Črni vrh 2
Črni vrh 3
Jesenica
Orehek
Podlanišče
Zakojca
RC Zakojca
Bukovo
Kojca
Žabže
Reka
Police
Jagršče
Plužnje
Lazec
Otalež
Dolnje Jazne
Gornje Jazne
Dolnje Šebrelje
Srednje in Gornje Šebrelje
Za Brdom
Obrtna cona Šebrelje
Območja črpanja mineralnih surovin:
Bukovo
Police
Orehek
Labinje
Odlagališče

6.0
3.0
2.5
4.0
2.0
4.3
6.3

Namembnost

Režim urejanja

12.1
2.0
1.7
2.8
4.5
2.5
4.5
5.8
11.0
2.0
3.0
2.6
19.2
1.8
1.6

počitniško stanovanjska
počitniško stanovanjska
počitniško stanovanjska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
rekreacijsko smučanje
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
stanovanjska in gospodarska
obrt

PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PIN

2.5

odlagališče livarskih odpadkov

PUP

Druge poselitvene površine zunaj ureditvenih območij
naselij
41. člen
Izven navedenih območij urejanja je načrtovana tudi
razpršena poselitev. Območja razpršene poselitve so razvidna iz grafičnega dela.
Območja večjih infrastrukturnih objektov in naprav zunaj
ureditvenih območij naselij
Območja odlagališč odpadkov
42. člen
Poleg urejenega odlagališča livarskih odpadkov (Dolenji Novaki), bodo urejena še naslednja odlagališča:
– komunalnih odpadkov,
– gradbenega materiala,
– sanirana bodo divja odlagališča odpadkov v vseh KS
v občini.
Območja za rekreacijo v naravnem okolju
43. člen
Prednostna turistično rekreacijska območja bodo:
– neposredno območje in okolica hotela Cerkno (gozdarska pot), zlasti po uvedbi termalnega zdraviliškega turizma,
– območje Črnega vrha s smučarskim turizmom,
– območje Porezna,

– območje Bolnice Franje,
– območje Šebrelj,
– območje Zakojce,
– soteska Zapoške,
– območje Želina (Straže),
– turistične pohodne poti,
– poti planinske transverzale.
Nevarna in ogrožena območja ter območja obveznih
sanacij
44. člen
Na celotnem območju Občine Cerkno je v postopku
pridobitve lokacijskega dovoljenja potrebno pridobiti geološko mnenje o kakovosti temeljnih tal in potrebnih ukrepih pri
temeljenju.
Sanirana bodo naslednja plazovita pobočja:
– ob odlagališču livarskih odpadkov pri domačiji Cmilk,
– Počivalo (odcep k cesti),
– ob cesti prosti Zanjivču,
– Gorenji Novaki – Pod Robom – Tuškov grič – Podbreg,
– Kolednikar – Gorenji Novaki,
– Tavčar – Labinje,
– Vaupotič – Zakojca,
– plaz Kurjevec na lokalni cesti v Gorenjih Novakih,
– plaz Žlep v Jesenici,
– plaz na cesti Kojca – Jesenica,
– plaz na cesti v Dolnje Jazne.
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V. OPREDELITVE ZA URESNIČEVANJE PROSTORSKEGA
PLANA
Način nadaljnjega urejanja s PIA
45. člen
Z izvedbenimi akti bomo podrobneje načrtovali naslednje prostorske ureditve:
– s prostorskimi izvedbenimi načrti območja kompleksnega urejanja, na katerih so znani nosilci posegov v prostoru in vsebina (programi) teh posegov,
– s prostorskimi ureditvenimi pogoji območja, na katerih se bodo izvajali posamični posegi v prostoru.
Merila za ugotavljanje odstopanj od sprejetega
prostorskega plana
46. člen
Osnovno merilo za ugotavljanje odstopanja od tega
prostorskega plana je njegova (ne)skladnost z obveznimi
izhodišči.
Če se na predlog nosilca planiranja pojavi družbeno
utemeljena potreba za odstopanje od obveznih izhodišč, se
morajo ustrezne spremembe in dopolnitve tega plana obravnavati in sprejemati po postopku, ki ga določa zakon. V
primeru ugotovitve odstopanj mora pristojni občinski organ
posredovati občinskemu svetu poročilo o:
– vrsti odstopanja,
– razlogih za odstopanje,
– pričakovanih posledic odstopanja
in predlagati ustrezne ukrepe, s katerimi bodo odstopanja bodisi odpravljena, ali pa bo zaradi spremenjenih okoliščin oziroma novonastalih razmer pričet postopek za spremembo tega plana.
Druga merila:
– bistvena sprememba izhodiščnih pogojev in možnosti za uresničevanje sprejetih planskih usmeritev,
– rezultati študij oziroma raziskav na posameznih področjih, ki bistveno spreminjajo njihova dotedanja pričakovanja.
Program dodatnih raziskav, analiz in študij
47. člen
Za podrobnejšo določitev vsebine in zaporednosti posameznih nalog bodo izvedene naslednje naloge:
Z odlokom bodo zavarovana območja šestih vodnih
virov iz katerih se Cerkno oskrbuje s pitno vodo:
– zajetje Vršica nad Počami,
– zajetje Košenija nad Gorjami,
– Mihov studenec pod Čeplezom,
– zajetje Malnar (dva studenca),
– zajetje Mrzla grapa nad novo Eto,
– zajetje nad staro Eto.
Dopolnjena bo manjkajoča analiza obstoječih geoloških in geohidroloških razmer. Preučeno bo stanje podtalnice zlasti v dolinskem obvodnem predelu in vzpostavljeno
njeno stalno spremljanje.
Izdelani bodo načrti odvajanja zalednih vod in postopoma izvedeni prioritetno ob starem jedru naselja na levem
bregu Cerknice ter na desnem bregu Zapoške od šole do
stare Ete.
Določena bo deponija gradbenih odpadkov izven ureditvenega območja urbanistične zasnove.
Sprejeta bo zasnova o energetski oskrbi naselja in v
njej bodo opredeljene možnosti uvedbe daljinskega ogrevanja.
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Izdelane bodo programske zasnove za pripravo prostorskih izvedbenih načrtov, med njimi predvsem:
– lokacijski načrt za Z 1 – Sotočje,
– lokacijski načrt za rekonstruirano in podaljšano Močnikovo ulico.
Izbrana bo lokacija za varovana stanovanja (bivalna skupnost Sožitje).
Izdelana bo študija alternativnih tras poteka državne
ceste na odseku Hotavlje – Želin in, v kolikor bo izbrana
varianta stran od naselja, bo sproščen morebitni odvečni
rezervat za izgradnjo cestnega predora pod Cegovnico.
Za racionalizacijo namenske rabe zemljišč bo Občina
usmerjala dejavnosti na zanje ustrezna in načrtovana zemljišča. V ta namen bo sistematično nakupovala zazidljiva zemljišča in vzpodbujala njihovo menjavo.
Kot dopolnitev tega prostorskega plana bodo izdelane
in sprejete naslednje sestavine strateških prostorskih akti
ter strokovne podlage zanje:
– krajinska zasnova za območje Porezen,
– krajinska zasnova za območje Bolnice Franja,
– programske zasnove za območja, ki se urejajo s PIN,
– ocena možnosti alternativnih lokacij odlagališča komunalnih in industrijskih odpadkov.
Naloge skupnega pomena s sosednjimi občinami
48. člen
Nekatere planske naloge imajo širši pomen za več
sosednjih občin. Za uresničevanje teh nalog se bo Občina
Cerkno povezovala:
A) Z Občino Idrija:
– za enoten pristop k urejanju doline Idrijce in izrabo
njenega turistično-rekreacijskega potenciala,
– za enotno ureditev območja vzdolž Keltike (bencinske črpalke, počivališča, gostinska in ostala turistična ponudba),
– za usklajen pristop k urejanju Šebreljske planote in
Krniško – Masorskega grebena.
B) Z Občino Železniki za enoten pristop k urejanju
ŠRC Črni vrh.
C) Z Občino Tolmin
– za enoten pristop k urejanju Idrijce,
– za prometno povezavo Bukovega z Baško grapo.
D) Z občino Gorenja vas za ureditev ceste Trebija –
Kladje – Cerkno in usklajen pristop k izvedbi turistične ponudbe ob njej.
VI. KONČNI DOLOČBI
49. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna
inšpekcijska služba.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0003/2002
Cerkno, dne 5. junija 2003.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za naselje Cerkno

Na podlagi 12. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. 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
25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95),
je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 5. 6. 2003
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za naselje Cerkno
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Cerkno (Uradni
list RS, 60/92 in 73/98).
2. člen
Spremeni in dopolni se odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za naselje Cerkno tako, da se glasi:
»I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S temi ureditvenimi pogoji se trajno urejajo območja
urejanja:
C1 Center, C2 Brdca, C3 Hotel, C4 Plužne;
P1 Stara Eta, P2 Nova Eta, P3 Celes, P4 Pri Gorenjcu, P5 Pod Čelom, P6 Pri Bajbanu, P9 Toplarna;
S1 Sigade, S2 Pod Brdcami, S3 Mostanija, S4 Lomk,
S5 Bavconovo brdo, S6 Trebenče, S7 Plati, S8 Ralna, S9
Maln, S10 Strana, S11 Lehe, S12 Cegovnca, S13 Podlivc,
S14 Ostržje, S15 Host;
Z2 Pod Bregom, Z3 Športni center in Z4 Sveti Jernej;
in začasno urejajo območja urejanja:
C5 Sejmišče;
P7 Prod, P8 Bavconova ravan;
ter
Z1 Sotočje.
Sestavni del prostorskih ureditvenih pogojev je katalog, ki ga je izdelal Studio AXA pod številko projekta 179-596 v mesecu juliju 2001 in pogoje podrobneje pojasnjuje in
utemeljuje.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
2. člen
S tem odlokom se določajo merila in pogoji za gradnje
in prostorske ureditve na območju urbanistične zasnove
naselja Cerkno, in sicer:
– merila in pogoji glede vrste gradenj in prostorskih
ureditev,
– merila in pogoji glede oblikovanja gradenj in prostorskih ureditev,
– merila za določanje gradbenih parcel,
– merila in pogoji za prometno urejanje,
– merila in pogoji za komunalno urejanje,
– merila in pogoji za varovanje okolja.
Poleg skupnih meril in pogojev veljajo za posamezna
območja urejanja še posebna merila in pogoji, ki jih odlok
navaja v nadaljevanju.
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3. člen
Merila iz prejšnjega člena se nanašajo na gradnje in
prostorske ureditve:
a) za katere mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje,
b) enostavnih objektov, za katere dovoljenje ni potrebno, ampak zadošča lokacijska informacija.
III. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE GRADENJ
IN PROSTORSKIH UREDITEV
4. člen
Namembnost gradnje ali prostorske ureditve mora biti
skladna z usmeritvami, ki jih za območje predpisuje Urbanistična zasnova za naselje Cerkno.
5. člen
Na območjih, ki so bila urejena na osnovi prostorskega
izvedbenega načrta, se morajo gradnje in prostorske ureditve prilagajati izvedenemu konceptu prostorske organizacije
območja.
Intenzivnost izrabe zemljišča za novogradnjo naj bo
prilagojena povprečni vzpostavljeni intenzivnosti izrabe že
zazidanih zemljišč v neposredni okolici, upoštevaje pri tem
omejitve, ki varujejo bivalne in delovne pogoje.
6. člen
V območjih urejanja, kjer urbanistična zasnova predvideva izdelavo prostorskega izvedbenega načrta, so na obstoječih objektih dovoljena le nujna vzdrževalna dela in ostali posegi, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, ter
posegi v zvezi s komunalnim urejanjem.
7. člen
Na zemljiščih, ki so s planskimi akti namenjena za
spremljajoče dejavnosti, prometne površine, komunalne in
energetske naprave ter ostale potrebe skupnega in splošnega pomena, so dovoljene samo ureditve, za katere je
bilo zemljišče namenjeno. Morebitna odstopanja od tega
določila so dovoljena samo s pristankom organizacije ali
skupnosti, za katere uresničitev programa je zemljišče namenjeno.
8. člen
Urbanistična zasnova naselja Cerkno opredeljuje štiri
kategorije namenske rabe:
– površine za centralne dejavnosti (C), ki poleg programov, ki so opredeljeni prvenstveno po kriteriju centralnosti,
vendar je mednje uvrščeno tudi celotno historično jedro,
dopuščajo tudi kolektivno stanovanjsko gradnjo s pritlično
izrabo za javni program;
– površine za enodružinsko stanovanjsko gradnjo (S);
– površine za proizvodnjo in obrt (P);
– površine za šport in rekreacijo, ter zelene površine
(Z) in
– preostali (odprti) prostor.
9. člen
Na območjih za centralne dejavnosti veljajo naslednja
pravila glede namembnosti:
a1) območja za centralne dejavnosti so prvenstveno
namenjena gradnji objektov, v katerih so:
– prostori za turizem, trgovino in gostinstvo, servise,
intelektualne in druge storitvene dejavnosti ter ostale dejavnosti, ki s svojo prisotnostjo ne bi pomenile degradacije
bivanjskega okolja;
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– prostori za družbene dejavnosti: kultura, šolstvo,
zdravstvo in otroško varstvo;
a2) na teh območjih so dovoljeni tudi naslednji posegi
v prostoru:
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, peš poti in
ploščadi;
– gradnja parkirnih in garažnih objektov;
– gradnja infrastrukturnih objektov in naprav za potrebe prometa, zvez, komunalne in energetske oskrbe;
– gradnja ostalih objektov in naprav, ki imajo podoben
značaj;
b) dovoljena je gradnja poslovnih in večstanovanjskih
objektov, če imajo v parterju predvidene prostore za javni
program;
c) prepovedana je gradnja proizvodnih in skladiščnih
objektov.
10. člen
Območja za enodružinsko stanovanjsko gradnjo:
a1) na območjih, namenjenih enodružinski stanovanjski gradnji je poleg nje, ter prometne, komunalne in energetske infrastrukture zanjo, dovoljena še gradnja objektov
za spremljajoče dejavnosti, ki so namenjene predvsem tamkajšnjim prebivalcem (centralne dejavnosti lokalnega pomena), kot so:
– objekti storitvenih dejavnosti (osnovna oskrba);
– objekti družbenih dejavnosti za zadovoljevanje lokalnih potreb po zdravstvu, šolstvu in otroškem varstvu;
– objekti in naprave za potrebe kulturnih dejavnosti in
rekreacije tamkajšnjih prebivalcev (zlasti otrok);
– objekti in naprave za potrebe delovanja krajevnih organizacij in skupnosti;
– urejene odprte površine, kot so zelenice, otroška
igrišča, peš poti in ploščadi, skupaj z urbano opremo;
– zelene, športne in rekreacijske površine, kadar so
namenjene lokalnim potrebam (rekreacijske površine lokalnega pomena);
– dopolnilni in pomožni objekti k stanovanjskim hišam,
kot so garaže, drvarnice ipd, ti objekti naj bodo zgrajeni na
funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki ji pripadajo;
pri novih stanovanjskih hišah naj bodo pomožni prostori po
možnosti v sklopu enotnega stanovanjskega objekta;
– ostali objekti in naprave, ki imajo enak značaj;
a2) dovoljene so spremembe namembnosti v obstoječih objektih, v kolikor nova namembnost ustreza prej naštetim kriterijem in ne povzroča prekomernih motenj v bivalnem
okolju;
b) na zemljiščih, ki ležijo neposredno ob pomembnejših prometnicah, je izjemoma dovoljena gradnja administrativno poslovnih objektov (tudi v kombinaciji s stanovanji:
poslovne dejavnosti in večstanovanjske hiše) in spremljajočih objektov, ki služijo širšemu zaledju prebivalstva (centralne dejavnosti mestnega pomena), v kolikor s svojo dejavnostjo ne povzročajo prekomernih motenj v bivalnem okolju
in na lastnem funkcionalnem zemljišču zadovoljujejo potrebe po parkiriščih;
c) izjemoma je dovoljena tudi gradnja gospodarskih
objektov in delavnic v kombinaciji s stanovanjskimi objekti, v
kolikor s svojo dejavnostjo ne povzročajo motenj v bivalnem
okolju;
d) prepovedana je gradnja objektov za proizvodnjo in
skladiščenje, ki presegajo značaj objektov iz prejšnje alinee.
11. člen
Območja za proizvodne dejavnosti:
a) namenjena so gradnji objektov in naprav za potrebe takih gospodarskih dejavnosti, ki so bodisi motilne do
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okolice ali pa zaradi svojega značaja potrebujejo posebne
prostorske pogoje, ki jih ostale dejavnosti v urbanih območjih ne potrebujejo; v teh območjih je dovoljena gradnja
proizvodnih objektov, objektov za skladiščenje in prodajo,
ter nanje vezanih poslovno administrativnih objektov;
spremljajočih objektov in naprav, ki so potrebni za osnovno dejavnost;
b) dovoljena je tudi gradnja objektov in naprav za potrebe komunalnih dejavnosti, ki imajo enak značaj kot proizvodne in skladiščne dejavnosti in katerih trajno in nepretrgano
delovanje je neogiben pogoj za življenje v naseljih;
c) prepovedana je gradnja zgolj stanovanjskih objektov
(brez pripadajočih obrtnih delavnic) in gradnja ostalih neproizvodnih objektov, ki niso namenjeni osnovni dejavnosti
oziroma je ne dopolnjujejo.
12. člen
Parkovna, rekreacijska in športna območja se po kriteriju zaledja obiskovalcev delijo v dve skupini: lokalnega in
mestnega pomena.
Upoštevaje to razliko so ta območja prvenstveno namenjena:
a) ureditvi zelenih parkovnih površin;
– gradnji športnih in rekreacijskih objektov, naprav in
površin za individualno rekreacijo in množične športne prireditve;
b) dovoljena je gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo osnovno športno rekreacijsko namembnost območja (centralne dejavnosti lokalnega pomena, parkirišča, sanitarije ipd.);
c) prepovedana je gradnja novih stanovanjskih objektov, z izjemo dozidav in nadzidav obstoječih objektov ter
gradnje prosto stoječih objektov ob obstoječih gospodarskih dvoriščih (dopolnilna gradnja v okviru obstoječih domačij);
d) prepovedana je gradnja poslovnih objektov in proizvodnih, ter skladiščnih objektov.
13. člen
Preostali odprti prostor:
V območjih, ki niso namenjena gradnji oziroma urbani
rabi, veljajo pogoji:
a) v območjih urejanja, namenjenih kmetijski proizvodnji in na gozdnih območjih so ob usklajeni planski rabi
dovoljeni samo naslednji posegi:
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov in gradnja
prosto stoječih objektov ob gospodarskih dvoriščih (dopolnilna gradnja na gradbenih parcelah v okviru obstoječih
domačij);
– sprememba namembnosti obstoječih objektov;
– gradnja objektov, ki so namenjeni kmetijski dejavnosti, dejavnosti gostinstva in turizma, dejavnosti obrti in drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
– gradnja prometnih površin in objektov za dejavnosti,
ki so dopolnilo prometnim površinam (bencinske črpalke,
postajališča);
– gradnja komunalnih naprav;
– postavitev kioskov ob postajališčih avtobusnega prometa;
– vodnogospodarske ureditve;
– melioracije zemljišč;
– zemeljska dela;
– postavitev začasnih objektov in naprav za potrebe
gradbeništva (betonarne, separacije, asfaltne baze, ipd) pod
pogojem, da v vozni razdalji do 3 km ni istovrstnega objekta
ali naprave;
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– postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj
in turističnih oznak;
– postavitev objektov za potrebe raziskovalnih in študijskih dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);
b) v območjih, ki imajo poleg osnovne kmetijske ali
gozdne namembnosti še poudarjen rekreacijski značaj, je
poleg posegov iz prejšnje točke, ob usklajeni planski rabi,
dovoljena še:
– ureditev zelenih in parkovnih površin;
– gradnja (oziroma ureditev) posamičnih športnih in
rekreacijskih objektov in naprav;
– gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo rekreacijsko namembnost območja (parkirišča, sanitarije).
Gradnja navedenih objektov in naprav je možna na
zemljiščih, kjer to omogočajo naravne razmere (varnost pred
poplavami, plazovi ipd.), ki so prometno dostopna, ustrezajo sanitarnim pogojem, ki niso namenjena zadovoljevanju
drugačnih skupnih potreb in če ne ovirajo ostalih dejavnosti,
ki sta jim območje in njegova okolica namenjeni.
14. člen
Dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti so
možne samo pri objektih, zgrajenih z gradbenim dovoljenjem in pod enakimi pogoji glede namembnosti, kot veljajo
za novogradnje
15. člen
V območjih, ki niso namenjena stanovanjski gradnji,
gradnja novih prosto stoječih enodružinskih stanovanjskih
hiš ni dopustna. Dovoljene so le prizidave in nadzidave k
obstoječim stanovanjskim objektom, kolikor s prostorskim
planom za območje urejanja ni predvidena izdelava prostorskega izvedbenega načrta.
16. člen
Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev je dovoljena na gradbenih parcelah, ki so dovolj velike,
da zagotavljajo stavbišče in funkcionalno zemljišče za potrebe dejavnosti, ob upoštevanju zadostnih odmikov od sosednjih objektov in zadostne površine za dovoz in manipulacijo
z gospodarskimi vozili.
17. člen
Kioski, namenjeni storitvenim dejavnostim, naj bodo
razmeščeni na javnih površinah tako, da bodo prilagojeni
ureditvi odprtega prostora ter da ne bo oviran promet. Površina funkcionalnega zemljišča za kiosk naj bo prilagojena
njegovi namembnosti. Najmanjša površina kioska je lahko
3,5 m2, največja pa 10 m2.
18. člen
Posamični komunalni objekti in naprave, kot so trafopostaje, črpalne postaje, čistilne naprave, sanitarni kioski,
zbiralniki ipd morajo biti postavljeni nevpadljivo, praviloma v
sklopu obstoječega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine. Postavitev tovrstnih objektov ne sme biti v nasprotju z osnovnim konceptom prostorske organizacije območja, zlasti odprtega prostora.
19. člen
Lokacija za postavitev spominskega obeležja naj bo
izbrana na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora tako, da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor. Večja reklamna znamenja in turistične oznake naj bodo
praviloma postavljene združeno na skupnih lokacijah tako,
da niso motilni za okoliški ambient ter ne ovirajo prometa in
vzdrževanja komunalnih naprav.
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20. člen
Ograje je dopustno postavljati na območjih, kjer so
okoliška stavbna zemljišča pretežno že ograjena.
21. člen
V rezervatih načrtovanih prometnic, ali takih, ki so predvidene za rekonstrukcijo, je na obstoječih objektih dovoljeno opravljati le nujna vzdrževalna dela.
V varovalnih pasovih obstoječih prometnic so novogradnje, gradbeni posegi na obstoječih objektih, spremembe njihove namembnosti in ostale prostorske ureditve dovoljene samo, če to ne slabša prometnih pogojev. Za vse
prostorske ureditve v varovalnih pasovih obstoječih prometnic je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste.
22. člen
Začasni objekti in naprave, namenjeni začasnemu zadovoljevanju prostorskih potreb za storitvene dejavnosti, družbene dejavnosti, skladiščenje, šport in rekreacijo ter za
ostale potrebe (za obdobje do izgradnje trajnega objekta),
sezonski turistični ponudbi ali občasnim prireditvam, se lahko postavijo na gradbeni parceli, kjer v tekočem planskem
obdobju ni predvidena trajna prostorska ureditev. Za njihovo
namembnost veljajo pogoji, ki glede vrste veljajo za trajne
gradnje in prostorske ureditve:
a) v območjih urejanja, ki so namenjena gradnji oziroma urbani rabi: na zemljiščih, na katerih je dovoljena postavitev istovrstnega trajnega objekta ali naprave;
b) izven območij urejanja, ki so namenjena gradnji
oziroma urbani rabi: na zemljiščih, ki so prometno dostopna, ustrezajo sanitarnim pogojem za take dejavnosti, ki
niso motilna do osnovnega namena, ki mu je območje
namenjeno.
Dovoljenje za postavitev začasnega objekta se lahko
izda največ za čas do izteka tekočega srednjeročnega obdobja. V aktu, s katerim upravni organ dovoli postavitev
začasnega objekta, mora biti opredeljeno kdo ga je dolžan
odstraniti, na čigave stroške in v kakšnem roku.
23. člen
Pomožni objekti, ki so potrebni za izvajanje kmetijske
dejavnosti, kot so kozolci, ograje ipd, se lahko postavijo na
funkcionalnih zemljiščih kmetij ali na površinah, ki so namenjene neurbani rabi.
IV. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA GRADENJ
IN PROSTORSKIH UREDITEV
24. člen
Območja urejanja, namenjena gradnji, predvidevajo naslednje morfološke tipe:
a):
– zazidava s prosto stoječimi objekti,
– strnjena zazidava,
– območja s svojstveno zazidalno strukturo,
– vaška jedra,
b):
– zazidava z eno etažnimi ali več etažnimi stavbami, v
katerih se izvaja proizvodnja,
– zazidava s tehnološkimi objekti in napravami za procesno proizvodnjo,
– odprte površine ali delno zasedene s pomožnimi ali
začasnimi objekti (deponije, skladišča na prostem ipd.).

Uradni list Republike Slovenije
25. člen
Novogradnje, nadzidave, prizidave in ostali posegi v
prostor naj ohranjajo vzpostavljeno oblikovno identiteto in
homogenost območja. Zato naj se prilagajajo okoliškim objektom in ureditvam po:
– zasnovi izrabe funkcionalnega zemljišča,
– odmiku od sosednjih objektov,
– sestavi osnovnih gradbenih mas,
– višini in gradbeni črti,
– naklonu streh in smereh slemen,
– razmerjih fasad in njihovi orientaciji, še zlasti na ulično stran,
– merilih in razporeditvi fasadnih elementov, še zlasti
oken in vrat,
– barvi in teksturi streh in fasad,
– načinu ureditve odprtega prostora,
– načinu izvedbe ograj in ostalih prostorskih ureditev.
Te zahteve naj se smiselno upoštevajo tudi pri odstranitvi objektov in pri oblikovanju pomožnih objektov, dopuščajoč funkcionalno pogojene različnosti.
Na območjih, ki so bila urejena na osnovi prostorskega
izvedbenega načrta, morajo nove prostorske ureditve upoštevati načelo kontinuitete v oblikovanju ter ohranjati in dopolnjevati vizualno enotnost.
Odprte površine, ki imajo javen značaj oziroma soustvarjajo ambientalno podobo širšega območja, naj bodo urejene enotno.
26. člen
Ne glede na določila prejšnjega člena so z novimi
posegi v prostor dopustni oblikovalski kontrasti iz estetskih
in simbolnih razlogov v naslednjih primerih:
– kadar ima različnost namen simbolno prikazati funkcionalno različnost novega objekta od programsko enotnega okolja;
– kadar ima vizualni kontrast namen vzpostaviti prostorsko dominanto za poenotenje oblikovne heterogenosti
območja; tovrstni kontrasti so dopustni prvenstveno pri tistih prostorskih ureditvah, pri katerih se namembnost funkcionalno razlikuje od okoliške namembnosti;
– za vzpostavitev simbolne razpoznavnosti vizualno izpostavljene lokacije (npr. lokacija ob križišču, zaključek stavbnega niza ipd.);
– kadar gre za začasni objekt.
Dopustnost izjem po tem členu ter podrobna merila in
pogoje zanje mora utemeljiti projektna dokumentacija v postopku izdaje dovoljenja.
27. člen
V območjih, ki niso oblikovno homogena, naj nove
prostorske ureditve usklajujejo obstoječe vizualne različnosti.
28. člen
Za prostorske ureditve na območjih naravne dediščine, ali v njihovi neposredni bližini, je potrebno pridobiti soglasje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Nova Gorica.
Za prostorske ureditve na območjih varovanja kulturne
dediščine, ali v njihovi neposredni bližini, je potrebno pridobiti soglasje Zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine, Območne enote Nova Gorica.
29. člen
Gradnje in prostorske ureditve v stanovanjskih območjih morajo upoštevati zasnovo izrabe prostora na sosednjih
gradbenih parcelah in ne smejo bistveno zmanjševati njiho-
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ve osončenosti. Okna novogradenj naj ne bodo orientirana
k mirnim in zasebnim prostorom ob sosednjih objektih.
30. člen
V območjih brez izrazito enotne gradbene črte okoliških objektov in enotnega zazidalnega sistema mora biti
odmik novozgrajenega objekta:
– vsaj 5 m od roba cestišča, v kolikor to ni predvideno
za rekonstrukcijo;
– od parcelne meje zadosten, da prepreči padec snega s strehe na sosednjo parcelo in ne sme ovirati njene
uporabe.
31. člen
Urbana oprema odprtega prostora, kot so kioski, stojnice, telefonske govorilnice, postajališča javnega prometa, klopi, smetnjaki ipd, mora biti v posameznih ožjih območjih oblikovana enotno. V kolikor se za urbano opremo
uporabljajo tipizirani elementi, ki niso enotno oblikovani,
naj se z njihovo razmestitvijo in dopolnilno ali hortikulturno
ureditvijo odprtega prostora čimbolj zmanjša njihovo vizualno neskladje.
32. člen
Za enotno oblikovanje začasnih ali pomožnih objektov,
reklamnih znamenj in turističnih oznak v ureditvenih območjih bo Občina sprejela podrobnejša navodila in pridobila
tipske projekte, ki bodo obvezni za tovrstne prostorske ureditve.
33. člen
Višinske razlike na zemljišču bodo praviloma izravnane
s travnatimi brežinami.
V. MERILA ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL
34. člen
Velikost gradbene parcele mora biti prilagojena namembnosti objekta, njegovi velikosti, ter oblikovanosti zemljišča.
Velikost gradbene parcele mora omogočati zadovoljitev vseh spremljajočih prostorskih potreb osnovne dejavnosti (parkirišča, skladišča ipd) razen v primeru, če je že zagotovljeno njihovo skupno zadovoljevanje v širšem območju.
35. člen
Velikost gradbene parcele za enodružinsko stanovanjsko hišo praviloma ne sme bistveno odstopati od velikosti
istovrstnih parcel v okolici.
36. člen
Za gospodarske objekte, namenjene kmetijski proizvodnji, obrtne delavnice ipd se velikost gradbene parcele
določi glede na namembnost objekta, razmestitev ostalih
objektov v soseščini in tako, da se zagotovijo potrebni odmiki, možnost kasnejšega širjenja in ustrezne odprte površine
za manipulacijo.
37. člen
Širina funkcionalnega zemljišča okoli kmetijskih gospodarskih objektov naj bo praviloma najmanj 5 m, v kolikor
zaradi podreditve obstoječi morfologiji okoliške zazidave ni
potrebna posebej prilagojena zasnova. Širina dovozov naj
znaša najmanj 3,5 m.
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VI. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
38. člen
Prometnice z dokončnim potekom in že izvedenimi
tehničnimi značilnostmi imajo varovalni pas. Varovalni pas
po tem odloku obsega zemljišče, ki je namenjeno odvijanju
tekočega motornega prometa in funkcionalni uporabi prometnih udeležencev, kot so izvedba kolesarskih stez in pešpoti, ureditev mirujočega prometa vzdolž cestišč ali na drugih prostorih, določenih s projektno dokumentacijo, izvedba
urgentnih in intervencijskih poti in ureditev obcestnega prostora skladno s pogoji varnega odvijanja prometa. Prostorske ureditve v varovalnem pasu prometnice ne smejo biti v
nasprotju z njenimi koristmi, zato mora za vsako tako ureditev izdati soglasje pristojna organizacija za vzdrževanje cest
in pristojni upravni organ.
39. člen
Skupne širine varovalnih pasov po tem odloku so, glede na kategorizacijo ceste, vrsto prometa, število voznih
pasov in ureditev obcestnega prostora, naslednje:
– 10 m varovalni pasovi za lokalne stanovanjske ceste,
dvopasovne, s hodnikom za pešce;
– 8 m varovalni pasovi za lokalne enopasovne ceste s
hodnikom za pešce;
– 5 m varovalni pasovi za lokalne dostope, intervencijske dovozne in ločene kolesarske steze.
40. člen
Bodoče nove ali obstoječe prometnice, ki so načrtovane za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene
tehnične značilnosti na osnovi projektne dokumentacije, imajo rezervat. V njem so na obstoječih objektih in napravah
dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter prostorske ureditve v
zvezi s komunalni urejanjem.
V rezervatu prometnice, za katero so na osnovi projektne dokumentacije določene bodoče tehnične značilnosti,
vendar izven njenega varovalnega pasu po 39. členu, so
dovoljene prostorske ureditve ob pogoju, da ni prizadet
osnovni namen, za katerega je zemljišče zavarovano.
41. člen
Skupne širine rezervatov so, glede na kategorijo prometnice, število voznih pasov in stopnjo izdelane projektne
dokumentacije, naslednje:
– 30 m – rezervati za ceste brez idejnih projektov, z
dvema voznima pasovoma, za mešani motorni promet, javni
potniški promet, s postajališči izven vozišča, kolesarskimi
stezami in hodniki za pešce, s stranskimi zelenimi pasovi;
– 20 m – rezervati za zbirne stanovanjske ceste in
povezovalne lokalne ceste, brez idejnih projektov, z dvema
voznima pasovoma, za mešani motorni promet, s kolesarskimi stezami in hodniki za pešce;
– 15 m – rezervati za zbirne stanovanjske ceste, povezovalne in lokalne dvopasovne ceste, kolesarske steze in
hodniki za pešce, pri katerih so idejne osnove trasno tehničnih elementov izdelane.
42. člen
Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni
tako, da ne ovirajo prometa in da ne poškodujejo ceste in
cestnih objektov. Uredijo se lahko le s soglasjem pristojnega upravljavca ceste.
Interni dovozi in pristopi naj bodo praviloma navezani
na javno prometno omrežje s skupnim priključkom.
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Pri graditvi oziroma rekonstrukciji cest, stavb in naprav
ob cestah naj se priključki na cestno omrežje predvidijo v
projektih za graditev oziroma rekonstrukcijo.
43. člen
Dvorišča morajo biti dostopna za urgentni dovoz neposredno s ceste ali preko sosednjih dvorišč. Sosednja dvorišča morajo imeti možnost prehoda. Izjema so lahko dvorišča v atrijskih in vrstnih enodružinskih stanovanjskih hišah.
VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
44. člen
Vse novogradnje, prizidave, nadzidave in adaptacije
obstoječih objektov v območjih varstvenih pasov vodnih virov morajo biti priključene na javno kanalizacijsko omrežje.
V območjih, kjer tega še ni, so dovoljene le prizidave, nadzidave in adaptacije zaradi funkcionalnih izboljšav obstoječega objekta, s katerimi ne bodo pridobljene nove stanovanjske enote, ter gradnja pomožnih in začasnih objektov za
namene, pri katerih ni možnosti porabe vode.
45. člen
Na vseh ostalih območjih izven varstvenih pasov vodnih virov je priključitev na vodovodno omrežje pogojena s
sočasno priključitvijo na kanalizacijo za odvod odpadne vode in napravo za njeno čiščenje:
– na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija se
morajo novi uporabniki takoj priključiti nanjo;
– na območjih, kjer je javna kanalizacija zgrajena samo
delno (primar, del sekundarja), je pred gradnjo novih objektov, ali sočasno z njo, potrebno zgraditi manjkajoče javno
kanalizacijsko omrežje in naprave za čiščenje odpadnih vod;
– na strnjenih naselitvenih območjih, kjer ni javne kanalizacije, se gradnja pogojuje z izgradnjo lokalne kanalizacije za odpadno vodo in lokalne naprave za čiščenje odpadnih vod.
Izjeme so dopustne samo na zelo redko naseljenih
območjih, kjer drugačna dispozicija odpadnih vod ne ogroža okolja, zlasti vodnih virov. O takih izjemah odločata upravljavec vodnega vira in pristojna sanitarna inšpekcija.
46. člen
Na območjih z urejenim javnim vodovodnim omrežjem
je obvezno priključiti nanj vse novogradnje, katerih namembnost je povezana s porabo vode.
– na območjih, kjer je vodovodno omrežje samo delno
zgrajeno (primar, del sekundarja), je pred novogradnjo, ali
sočasno z njo, potrebno zgraditi manjkajoče javno vodovodno omrežje;
– na območjih, kjer ni javnega vodovoda, je pred dovolitvijo gradnje potrebno izdelati program vodooskrbe iz javnega vodovodnega sistema;
– uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
47. člen
Za urejanje prostora pristojen upravni organ lahko dovoljenje za gradnjo ali prostorsko ureditev investitorju, ki s
svojo dejavnostjo prekomerno onesnažuje okolje, pogojuje
s predhodno sanacijo virov onesnaženja ali motenj.
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IX. POSEBNA MERILA IN POGOJI
48. člen
Območja urejanja so lahko členjena na ureditvene enote po kriteriju enotne namembnosti in enotnega oblikovanja.
Poleg splošnih meril in pogojev veljajo na posameznih območjih urejanja in ureditvenih enotah še posebna merila in
pogoji.
49. člen
Na območju urejanja C-1 CENTER veljajo naslednja
posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
na jugu je območje omejeno s pobočjem Cegovnice,
na severu s strugo Cerknice.
2. Ustvarjene:
območje je pretežno že pozidano.
3. Dediščina:
kapelica pri hiši št. 148 na parceli št. 41 k.o. Cerkno je
spomenik sakralnega značaja. Znamenje datira iz 19. stoletja in je v slabem stanju. V notranjosti kapelice tradicionalnega značaja je kvalitetna slika. Spomenik III. kategorije, varstveni režim 2. stopnje. Zaščiten z Odlokom o spomeniško
varstvenem redu občine Idrija 1976. Predlagana je obnova
kapelice in restavracija slike.
Kompleks sakralnega spomenika Župne cerkve Sv.
Ane se nahaja na parceli št. 50 k.o. Cerkno. Spomenik
baročne cerkvene arhitekture iz prve polovice 18. stoletja,
katere avtor je verjetno Gregor Maček. Ladja, prezbiterij in
prostorska dominanta v zvoniku. Bogata oprema (Bergantovi sliki), sicer 19. stoletje. Spomenik II. kategorije in varstvenim režimom 1. stopnje je zaščiten z odlokom SO Idrija iz
leta 1968. Predlagano je totalno varovanje spomeniškega
kompleksa zunanjščine, notranjščine, opreme ter parc. št.
53, 59, 68/4, 405, 74, 61 in 132/1, kjer so vse novogradnje prepovedane, predelave objektov pa so možne le ob
soglasju spomeniške službe.
Usmeritve:
1. Namembnost:
stanovanja, storitvene dejavnosti, ki se lahko namestijo
v obstoječo fizično strukturo, oziroma se ji prilagodijo.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
v prihodnosti bi bilo potrebno iz območja izločiti tranzitni promet. Tranzitni promet proti Novakom naj bi bil voden
po rekonstruirani in podaljšani Močnikovi ulici (podaljšek
proti vzhodu in priključitev na obstoječo traso ceste proti
Novakom vzhodno od Celes-a. V primeru izgradnje zmogljive regionalne ceste Hotavlje – Želin skozi Cerkno se zgradi
cestni predor skozi Cegovnico. V tem primeru se tudi zgradi
nova avtobusna postaja zunaj območja. Začasna rešitev je
enosmerni režim po obstoječih cestah.
3. Komunalno urejanje:
v primeru izgradnje toplarne je potrebno tamkajšnje
objekte priključiti na daljinsko ogrevanje.
4. Oblikovanje:
obstoječi vzorec pozidave se ohranja in se ga bistveno
ne spreminja. Novi posegi v prostoru naj bodo prilagojeni
lokalni tipiki, morebiti lahko usklajujejo oblikovne heterogenosti. Posegi morajo biti izvedeni v soglasju z ZVN ter ZVKD
Gorica.
5. Odprti prostor:
kjer je to možno, naj bo zemljišče ob Cerknici varovano kot nezazidljiv zeleni pas, po katerem bo tekla pešpot in
bo možen dostop do vode. Iz zgornjega in glavnega trga naj
bo izločen tranzitni promet. Oba trga naj bosta urejena pr-
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venstveno za pešce. Peš cona naj se nadaljuje do hotelske
ploščadi (Sedejev trg).
6. Izraba:
FSI = 0,75 – 1
50. člen
Na območju urejanja C-2 BRDCE veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje omejuje na jugu reka Cerknica, na zahodu
potok Zapoška, na severu pobočje hriba Brdce.
2. Ustvarjene:
območje je pozidano s strnjeno gručo hiš (staro jedro
ob Bevkovi in Jerebovi ulici) prislonjeno na pobočje Brdce.
3. Dediščina:
Ambient na terasi nad potokom Cerknica, ki ga ustvarjajo hiše št. 91 do 106 kot del urbanega naselja. Vanj
spadajo parcele št. 320, 86, 89, 85, 290, 302, 84, 75/12, 81, 80, 91/2, 78, 92, 77, k.o. Cerkno. Stavbni fond
(stanovanjska poslopja) izvira iz 19. in 20. stoletja. Ambient
je ohranil osnovne značilnosti v tlorisni mreži, gabaritu objektov in naklonih strehe, kar ohranja, kljub spremembam
podobo in vtis starega Cerkna. Za spomenik III. kategorije
velja varstveni režim 3. stopnje. Ambient je zaščiten z odlokom o spomeniško varstvenem redu občine Idrija, 1968.
Varujejo se tlorisna mreža, gabariti stavb, nakloni streh in
strešne kritine ter zahteva poenotenje kriterijev obnove posameznih objektov v ambientu.
Ambient na terasi nad potokom Cerknica, ki ga ustvarjajo hiše št. 106 do 114 kot del urbanega naselja. Vanj
spadajo parcele št. 93, 94, 334, 96/1, 97, 98, 99, 102,
103, k.o. Cerkno. Sedanje stavbno tkivo (stanovanjska poslopja) izvira iz 19. in 20. stoletja. Ambient je ohranil tlorisno
mrežo in osnovne stavbne gmote, ki ljub spremembam ohranjajo podobo in vtis starega Cerkna. Za spomenik III. kategorije velja varstveni režim III. stopnje. Zaščiten je z odlokom o spomeniško varstvenem redu občine Idrija (1968).
Ohranja se tlorisna mreža, gabariti stavb, naklon streh in
strešne kritine ter se poenotijo kriteriji obnove posameznih
objektov v ambientu (skladnost ambienta).
Ambient na terasi nad potokom Cerknica, ki ga ustvarja hiša št. 86 (Jerebova rojstna hiša). Hiša je spomenik
stanovanjskega značaja, pomemben kot eden redkih še
ohranjenih stanovanjskih poslopij 18. stol. Nahaja se na
parceli št. 115 k.o. Cerkno. Je v zelo slabem stanju. Za
spomenik II. kategorije velja varstveni režim 1. stopnje. Zaščiten je bil z odlokom o spomeniško varstvenem redu občine Idrija leta 1968. Ohranja se sedanja oblika stavbe. Objekt bi bilo potrebno sanirati in prezentirati po kriterijih
spomeniškega varstva. Objekt je ogrožen, takojšnja obnovitvena dela (streha in obodni zidovi) so nujna.
Ambient na terasi nad potokom Cerknica z gotsko kaščo iz 16. stol. pri hiši št. 106. Je spomenik gospodarskega
značaja (kašča) nahaja se na parceli št. 93, k.o. Cerkno.
Objekt, ki datira iz 16. stoletja, je v razmeroma dobrem
stanju in vzdrževan. Kašča je zgodovinsko pomembna kot
eden najstarejših gospodarskih ali stanovanjskih objektov
na tem področju. Spomenik I. kategorije, varstveni režim 1.
stopnje je zaščiten z Odlokom o spomeniško varstvenem
redu občine Idrija 1968. Za objekt je predlagana popolna
obnova kašče in prezentacija avtentične oblike objekta po
spomeniško varstvenih kriterijih. Potrebna je zamenjava ostrešja in utrditev obodnih zidov.
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Usmeritve:
1. Namembnost:
stanovanja, storitvene dejavnosti, ki se lahko namestijo
v obstoječo fizično strukturo.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
dolgoročno je iz območja potrebno izločiti tranzitni promet (po tem delu Bevkove).
3. Komunalno urejanje:
potrebno je urediti odvajanje zalednih voda, priključitev
desnoobrežnega kanala B; v primeru izgradnje toplarne je
potrebno objekte priključiti na daljinsko ogrevanje.
4. Oblikovanje:
ohranja se obstoječ historični vzorec pozidave, ki se z
novimi posegi ne spreminja. Za vsak poseg je potrebno
pridobiti soglasje ZVN ter ZVKD Gorica.
5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,75 – 1
51. člen
Na območju urejanja C-3 HOTEL veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje na zahodu in severozahodu meji na Cerknico, v osrednjem delu se priključi potok Oresovka.
2. Ustvarjene:
na območju prevladuje kompleks hotela in skupina prosto stoječih stanovanjskih hiš.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
na območju ima prednost hotel. Na še nepozidani površini naj imajo prednost programi, ki bodo dopolnjevali
ponudbo hotela in izrabljali lego ob magistralni cesti (npr.
termalni bazeni).
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
kot glavni naj ostane sedanji dovoz do hotela preko
obstoječega uvoza z magistralne ceste. Severovzhodni uvoz
z Glavnega trga naj se ohrani samo za dostavo in urgentni
dovoz.
3. Komunalno urejanje:
ni posebnosti.
4. Oblikovanje:
bodoči posegi na območju obstoječega hotela naj oblikovno ne spreminjajo sedanjega stanja. Zazidava na še nepozidanem zahodnem delu območja naj vizualno poudarja
lokacijo kot vstop v hotelski kompleks z juga.
5. Odprti prostor:
potrebno je ohraniti ploščad Sedejevega trga. Pas neposredno vzdolž Cerknice je treba urediti kot zeleno pešpot, ki se pod južno obvoznico (cesto proti Kladju) nadaljuje
na območje Pod bregom s funkcionalno komplementarnim
programom (parkirišče in alternativna lokacija za avtobusno
postajo).
6. Izraba:
FSI = 0,75 – 1
52. člen
Na območju urejanja C-4 PLUŽNE veljajo naslednja
posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje je na severu omejeno s pobočjem.
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2. Ustvarjene:
območje določa na severu cesta v Zakriž, na jugu
Bevkova cesta.
3. Dediščina:
Osnovna šola – spomenik NOB stoji na robu središča
naselja na parceli št. 576/1, k.o. Cerkno. Postavljena je
bila leta 1972. Varuje se sedanja oblika stavbe in ambienta.
Usmeritve:
1. Namembnost:
sedanji šolski program, dopolnjen z večnamensko
športno dvorano, naj ostane dominanten tudi v bodoče.
Preostala nepozidana površina zahodno in severno od šole
(v pobočju) naj se nameni enodružinski organizirani stanovanjski gradnji (npr. terasni). Variantno je primerna lahko
tudi izgradnja doma upokojencev.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
glavni dovozi in dostopi na območje so z Bevkove z
juga ter s ceste v Zakriž s severa.
3. Komunalno urejanje:
potrebno je urediti odvajanje zalednih voda; v primeru
izgradnje toplarne je potrebno objekte priključiti na daljinsko ogrevanje.
4. Oblikovanje:
razmeščanje in oblikovanje objektov naj bo prilagojeno konfiguraciji terena, upošteva naj vsaj 10 – 15 m zelenega varovalnega pasu zaradi ustreznega odmika od objekta šole.
5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,75 – 1
53. člen
Na območju urejanja P-1 STARA ETA veljajo naslednja
posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje meji na pobočje na zahodu.
2. Ustvarjene:
na vzhodnem robu območje meji na Platiševo ulico.
3. Dediščina:
spomenik, posvečen Nikoli Tesli, je lociran pred upravno zgradbo na parceli št. 454 k.o. Cerkno. Varstveni režim
2. stopnje zahteva varovanje spomenika in bližnje okolice.
Usmeritve:
1. Namembnost:
ostaja nespremenjena in v celoti namenjena proizvodnji.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
režim ostane nespremenjen.
3. Komunalno urejanje:
potrebna je sanacija kanala A.
4. Oblikovanje:
območje je kompozicijsko zaključena celota, ki naj se
oblikovno bistveno ne spreminja.
5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,2 – 0,5
54. člen
Na območju urejanja P-2 NOVA ETA veljajo naslednja
posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
vzdolž južnega roba območja teče reka Cerknica.
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2. Ustvarjene:
vzdolž severnega roba območja teče magistralna cesta.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
območje je v celoti namenjeno industrijski proizvodnji.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
dostop na območje naj ostane neposredno z magistralne ceste. Prostorskih možnosti za parkirišča je na območju dovolj.
3. Komunalno urejanje:
območje se navezuje na kanalizacijski zbiralnik C, ki
poteka ob magistralni cesti po celotni dolžini območja in se
zaključi v čistilni napravi.
4. Oblikovanje:
oblikovanje objektov naj se podreja pravilom industrijskega oblikovanja, dispozicija objektov in naprav pa zahtevam tehnološkega procesa.
5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,2 – 0,5
55. člen
Na območju urejanja P-3 CELES veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje na severozahodnem robu omejuje Cerknica,
na jugovzhodnem meji na pobočje.
2. Ustvarjene:
ni posebnosti.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
potrebna je prenova območja, odprava motilnih vplivov
industrije na okolico. Za razvojne potrebe naj se Celes-u
namenijo tudi nekdanji objekti kmetijske zadruge.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
predvidena je rekonstruirana in podaljšana Močnikova
ulica kot vzhodna obvoznica mimo jedra naselja. Nanjo bi se
prometno navezovalo tudi ureditveno območje tovarne Celes.
3. Komunalno urejanje:
območje se priključuje na levoobrežni del kanalizacijskega zbiralnika B, ki poteka vzdolž Cerknice.
4. Oblikovanje:
industrijsko oblikovanje; novogradnje naj po višini ne
presegajo obstoječih hal.
5. Odprti prostor:
pas vzdolž Cerknice naj bo urejen kot zelena pešpot,
kjer to prostorske možnosti dopuščajo.
6. Izraba:
FSI = 0,2 – 0,5
56. člen
Na območju urejanja P-4 PRI GORENJCU veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje omejuje na spodnjem robu reka Cerknica.
2. Ustvarjene:
območje se razteza vzdolž magistralne ceste.
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3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
obrtno servisna cona, dejavnosti namenjene potnikom
po magistralni cesti (bencinski servis, lokal, trgovina, servis, ipd.).
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
območje naj se napaja z magistralne ceste, parkirne
površine morajo biti zagotovljene na funkcionalnem zemljišču.
3. Komunalno urejanje:
območje se nahaja nizvodno od čistilne naprave. Kanalizacija bo morala rešiti višinsko razliko s prečrpavanjem
ali pa z lokalno čistilno napravo pri Gorenjcu, kamor bi se
stekala kanalizacija tudi s sosednjih proizvodnih območij
nad cesto.
4. Oblikovanje:
novogradnje naj ne presegajo višine P+1. Objekti naj z
razporeditvijo dopuščajo zelene prodore s pobočja proti
Cerknici, v smeri S-J.
5. Odprti prostor:
zagotovijo naj se zeleni prodori, drevoredna zasaditev
vzdolž magistralne ceste. Potrebno je nasutje zemljišč do
ravni magistralne ceste zaradi zaščite pred poplavljanjem
Cerknice.
6. Izraba:
FSI = 0,2 – 0,5
57. člen
Na območju urejanja P-5 POD ČELOM veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje leži v vznožju strmega pobočja Čela.
2. Ustvarjene:
območje omejuje na jugu magistralna cesta.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
obrtno proizvodna in servisna cona.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
območje se napaja preko uvoza z magistralne ceste;
parkirišča naj bodo zagotovljena na lastnem območju.
3. Komunalno urejanje:
območje se nahaja nizvodno od čistilne naprave. Kanalizacija bo morala rešiti višinsko razliko s prečrpavanjem
ali pa se bo navezala na alternativno lokalno čistilno napravo
pri Gorenjcu.
4. Oblikovanje:
novogradnje naj ne presegajo višine P+1. Objekti naj z
razporeditvijo dopuščajo zelene prodore s pobočja proti
Cerknici v smeri S-J, izraba prostora in podrobnejše ureditve naj bodo usklajene s tistimi na sosednjih proizvodnih
območjih.
5. Odprti prostor:
izvede naj se drevoredna zasaditev vzdolž magistralne
ceste, zagotovijo naj se zeleni prodori v smeri S – J.
6. Izraba:
FSI = 0,2 – 0,5
58. člen
Na območju urejanja P-6 PRI BAJBANU veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
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1. Naravne:
območje leži v vznožju strmega pobočja Čela.
2. Ustvarjene:
območje omejuje na jugu magistralna cesta.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
obrtno proizvodna in servisna cona.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
območje se napaja preko uvoza z magistralne ceste;
parkirišča naj bodo zagotovljena na lastnem območju.
3. Komunalno urejanje:
območje se nahaja nizvodno od čistilne naprave. Kanalizacija bo morala rešiti višinsko razliko s prečrpavanjem
ali pa se bo navezala na alternativno lokalno čistilno napravo
pri Gorenjcu.
4. Oblikovanje:
novogradnje naj ne presegajo višine P+1. Objekti naj z
razporeditvijo dopuščajo zelene prodore s pobočja proti
Cerknici v smeri S-J, izraba prostora in podrobnejše ureditve naj bodo usklajene s tistimi na sosednjih proizvodnih
območjih.
5. Odprti prostor:
izvede naj se drevoredna zasaditev vzdolž magistralne
ceste, zagotovijo naj se zeleni prodori v smeri S – J.
6. Izraba:
FSI = 0,2 – 0,5
59. člen
Na območju urejanja P-9 TOPLARNA veljajo naslednja
posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje leži v ozki dolini Babjega potoka.
2. Ustvarjene:
ni posebnosti.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
območje je namenjeno toplarni in deponiji na prostem,
če bo izrabljala biomaso.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
na območje vodi dovoz z magistralne ceste vzdolž Babjega potoka z uvozom ob pokopališču.
3. Komunalno urejanje:
ni posebnosti.
4. Oblikovanje:
ni posebnosti.
5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,2 – 0,5
60. člen
Na območju urejanja S-1 SIGADE veljajo naslednja
posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje na zahodu omejuje gozdni rob.
2. Ustvarjene:
vzhodni rob območja omejuje Platiševa ulica.
3. Dediščina:
spomenik, posvečen padlim borcem v NOB na Cerkljanskem, je lociran ob Platiševi ulici na parceli 375, k.o.
Cerkno. Postavljen je bil leta 1954. Varuje se spomenik ter
okolica.

Uradni list Republike Slovenije
Usmeritve:
1. Namembnost:
na prostih površinah v pobočju izza stanovanjskih blokov se lahko razvije organizirana stanovanjska gradnja (npr.
terasna).
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
dostopi na območje vodijo s Platiševe ulice ter s ceste
v Zakriž; parkirišča za novogradnje morajo biti zagotovljena
na njihovem funkcionalnem zemljišču.
3. Komunalno urejanje:
območje se navezuje na kanal A ob Platiševi ulici.
4. Oblikovanje:
enotno oblikovani nizi terasne gradnje naj bodo prilagojeni konfiguraciji terena.
5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,75 – 1
61. člen
Na območju urejanja S-2 POD BRDCAMI veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje je umeščeno med regulirano strugo Zapoške
in pobočje Brdce.
2. Ustvarjene:
območje je v veliki meri že pozidano.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
zdravstveni dom, stanovanjska gradnja v smislu zapolnjevanja vrzeli; dom upokojencev ali organizirana individualna gradnja na vrzeli med zdravstvenim domom in trafo postajo.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
dostop na območje je možen s Platiševe ulice po dodatnem mostu preko Zapoške.
3. Komunalno urejanje:
ni posebnosti.
4. Oblikovanje:
vertikalni gabariti novogradenj naj ne presežejo zdravstvenega doma in TP. Pobočje Brdce naj iznad te višine
ostane nepozidano.
5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,5 – 0,75
62. člen
Na območju urejanja S-3 MOSTANIJA veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje omejuje na vzhodu pobočje Brdce, vzdolž
zahodnega roba teče Zapoška.
2. Ustvarjene:
območje je v veliki meri že pozidano, pretežno z organizirano, strnjeno enodružinsko stanovanjsko gradnjo.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
namembnost območja naj ostane nespremenjena,
možne so le prizidave in dozidave stanovanjskih objektov, v
severnem delu na prostih površinah dopolnjevanje stavbnega vzorca.
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2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
prometni režim naj ostane nespremenjen.
3. Komunalno urejanje:
območje se komunalno navezuje na kanal A, ki poteka
vzdolž Zapoške.
4. Oblikovanje:
novi posegi naj sledijo že vzpostavljeni oblikovni identiteti območja.
5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,5 – 0,75
63. člen
Na območju urejanja S-4 LOMK veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje je omejeno na vzhodu s strmino nad Platiševo ulico, na zahodu s pobočjem.
2. Ustvarjene:
ni posebnosti.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
individualna stanovanjska gradnja na pobočju.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
režim ostane nespremenjen:območje je dostopno po
dovoznih poteh s Platiševe ulice.
3. Komunalno urejanje:
območje se navezuje na kanal A ob Platiševi ulici.
4. Oblikovanje:
prosto stoječe stanovanjske hiše naj bodo gabaritno
prilagojene obstoječim na tem območju, prilagajajo naj se
konfiguraciji terena.
5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,2 – 0,5
64. člen
Na območju urejanja S-5 BAVCONOVO BRDO veljajo
naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
ni posebnosti.
2. Ustvarjene:
ni posebnosti.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
v celoti stanovanjsko območje.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
za dostop na območje naj se uredi enotna dovozna pot
s priključki na cesti proti Gorjam.
3. Komunalno urejanje:
ni posebnosti.
4. Oblikovanje:
stanovanjski objekti naj se gabaritno prilagajajo konfiguraciji terena.
5. Odprti prostor:
zaradi vizualne izpostavljenosti naj se med pozidavo
ohranjajo zelene vrzeli.
6. Izraba:
FSI = 0,2 – 0,5
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65. člen
Na območju urejanja S-6 TREBENČE veljajo naslednja
posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
na obsežnem območju je več ponekod strmih pobočij,
določa ga tudi potok Zapoška.
2. Ustvarjene:
območje se razteza vzdolž ceste v Gorje.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
dosedanje ureditveno območje Trebenče, razširjeno
proti zahodu in jugu, je pretežno namenjeno stanovanjski
gradnji, deloma pa tudi obrtnim objektom.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
posamezni deli območja so dostopni s ceste v Gorje
preko skupnih dovoznih lokalnih poti.
3. Komunalno urejanje:
ni posebnosti.
4. Oblikovanje:
dispozicija skupin objektov naj bo prilagojena konfiguraciji terena.
5. Odprti prostor:
med skupinami objektov naj bodo zagotovljeni zeleni
prodori po vizualno izpostavljenih delih pobočja.
6. Izraba:
FSI = 0,2 – 0,5
66. člen
Na območju urejanja S-7 PLATI veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje je položeno v pobočje nad cesto.
2. Ustvarjene:
območje je pretežno pozidano. Na jugovzhodnem robu ga omejuje Cvetkova ulica.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
območje je pretežno zasedeno s stanovanjskimi objekti enodružinskih hiš in večstanovanjskih hiš. Na spodnjem
delu je, na nekaj še nezazidanih vrzelih, mogoče dopolnjevanje s stanovanjsko gradnjo ali s spremljajočimi dejavnostmi.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
prometni režim na območju ostane nespremenjen.
3. Komunalno urejanje:
območje se komunalno navezuje na kanal B, ki poteka
ob desnem bregu Cerknice.
4. Oblikovanje:
nove prostorske ureditve naj se podrejajo že vzpostavljeni oblikovni identiteti območja.
5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,75 – 1
67. člen
Na območju urejanja S-8 RALNA veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje omejuje na jugu strmo pobočje, ki se spušča
proti Cerknici, na severu rob gozda.
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2. Ustvarjene:
območje meji na stanovanjsko območje Plati.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
območje je namenjeno organizirani stanovanjski grad-

nji.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
območje je dostopno po cesti, ki vodi iz doline Cerknice, s Cvetkove ulice in napaja tudi sosednja območja.
3. Komunalno urejanje:
ni posebnosti.
4. Oblikovanje:
enodružinske stanovanjske hiše, pretežne višine P+1.
5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,5 – 0,75
68. člen
Na območju urejanja S-9 MALN veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
ni posebnosti.
2. Ustvarjene:
območje je delno že pozidano.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
pretežno stanovanjska gradnja, deloma tudi obrtne delavnice.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
predvidena je izgradnja vzhodne obvoznice, rekonstruirana in podaljšana Močnikova, ki bo potekala vzdolž območja in ga prometno napajala.
3. Komunalno urejanje:
območje se komunalno priključuje na levoobrežni del
kanala B.
4. Oblikovanje:
pri dograjevanju naj se objekti podrejajo že vzpostavljeni oblikovni identiteti območja.
5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,5 – 0,75
69. člen
Na območju urejanja S-10 STRANA veljajo naslednja
posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
ni posebnosti.
2. Ustvarjene:
ni posebnosti.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
pretežno stanovanjska in poslovna gradnja. Ob vzhodnem delu območja je rezervat za gradnjo obvozne ceste v
predoru (v primeru izgradnje ceste Želin – Hotavlje po
severni varianti). Za čas do končnega izbora trase te ceste
naj bodo gradbene aktivnosti na območju rezervata zmanjšane.
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2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
območje se napaja z Močnikove ulice preko obstoječih uvozov. Mogoč je še nov uvoz v severnem delu območja.
3. Komunalno urejanje:
območje se komunalno navezuje na levo obrežni del
kanala B.
4. Oblikovanje:
zazidava se oblikuje kot naselje v pobočju.
5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,5 – 0,75
70. člen
Na območju urejanja S-11 LEHE veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje določa na zahodu struga Oresovke, južno
onstran ceste v Kladje pa pobočje.
2. Ustvarjene:
območje je delno že pozidano, na južnem robu poteka
magistralna cesta.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
stanovanjska namembnost v že pozidanem območju;
na nepozidanem zemljišču ob magistralni cesti delno funkcionalne dopolnitve stanovanjskega območja (otroška igrišča, parkiranje,.). Sicer pa naj bo to zemljišče primarno
namenjeno centralnim dejavnostim, ki bodo izrabljale lego
ob magistralni cesti, vstop v Cerkno z jugovzhoda.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
lokalni dovoz na območje je z Močnikove ulice, dodatni preko Glavnega trga do blokov ob Sedejevem trgu, z
magistralne ceste skupni uvoz s hotelskim.
3. Komunalno urejanje:
območje se komunalno navezuje na levoobrežni del
kanala B.
4. Oblikovanje:
območje je večidel pozidano. Nove gradnje in ureditve
v pozidanem delu naj se prilagajajo okoliškim objektom in
dodatno poenotijo posamične heterogenosti. Nova zazidava
ob magistralni cesti naj bo oblikovana kot zaokrožitev obstoječe in njen zaključek.
5. Odprti prostor:
potrebno je urediti otroško igrišče in parkirišča za lokalne potrebe. Ureditev dela teh potreb je potrebno načrtovati na še nepozidani površini ob magistralni cesti, v kolikor
ne zadoščajo prostorske možnosti v sklopu obstoječe zazidave.
6. Izraba:
FSI = 1
71. člen
Na območju urejanja S-12 CEGOVNICA veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje je določeno s potokom Oresovka in pobočjem.
2. Ustvarjene:
območje leži ob magistralni cesti.
3. Dediščina:
ni.
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Usmeritve:
1. Namembnost:
mešana stanovanjsko obrtna cona, delno tudi rekreacijski objekti.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
območje naj se prometno napaja preko obstoječega
uvoza z magistralne ceste.
3. Komunalno urejanje:
ni posebnosti.
4. Oblikovanje:
prosto stoječi objekti naj dosegajo višino P+1 do P+2.
5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,5 – 0,75
72. člen
Na območju urejanja S-13 PODLIVC veljajo naslednja
posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje omejuje Oresovka na jugu, pobočje na severu.
2. Ustvarjene:
območje leži obojestransko vzdolž magistralne ceste.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
pretežno stanovanjska, prosto stoječe enodružinske
hiše.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
območje se napaja preko dovoznih poti z magistralne
ceste, ločeno južni del pod cesto in severni del nad cesto.
3. Komunalno urejanje:
ni posebnosti.
4. Oblikovanje:
stanovanjski prosto stoječi objekti naj bodo prilagojeni
konfiguraciji terena, pobočju.
5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,2 – 0,5
73. člen
Na območju urejanja S-14 OSTRŽJE veljajo naslednja
posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje leži ob potoku Oresovka, določajo ga pobočja nad ravnico.
2. Ustvarjene:
ni posebnosti.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
individualna stanovanjska gradnja v dnu doline pod
cesto proti Kladju ob Oresovki.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
območje je dostopno z magistralne ceste proti Kladju.
3. Komunalno urejanje:
ni posebnosti.
4. Oblikovanje:
prosto stoječi enodružinski stanovanjski objekti naj dosegajo prevladujočo višino P+1.
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5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,1 – 0,75
74. člen
Na območju urejanja Z-2 POD BREGOM veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje omejuje pobočje Brdo na jugu, reka Cerknica na zahodu.
2. Ustvarjene:
območje omejuje magistralna cesta na severu.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
območje naj bo namenjeno parkiranju za potrebe obiskovalcev termalnih kopališč v hotelskem kompleksu na nasprotni strani magistralne ceste; Na območju bi bilo možno
urediti novo avtobusno postajo kot alternativno lokacijo,
športno dvorano, kulturni dom, ipd. Skrajno vzhodno trikotno zemljišče med Oresovko in magistralno cesto je možno
urediti kot vzhodni vstop v naselje. V tem primeru naj bo
ureditev skladna s tisto na še nepozidanem zemljišču sosednjega območja Lehe.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
na območje je možen neposreden uvoz z magistralne
ceste. Za pešce je priporočljivo vzpostaviti pešpot pod mostom magistralne ceste in naprej vzdolž Cerknice mimo hotela do Glavnega trga.
3. Komunalno urejanje:
ni posebnosti.
4. Oblikovanje:
oblikovanje posegov naj upošteva funkcionalne zahteve in se prilagaja konfiguraciji terena.
5. Odprti prostor:
območje naj bo urejeno kot nepozidana zelena površina, z izjemo trikotnega zemljišča onstran Oresovke in avtobusne postaje kot alternativne možnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,2 – 0,3
75. člen
Na območju urejanja S-15 HOST veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje leži v bregu, ob poti proti Zakrižu.
2. Ustvarjene:
območje je delno že pozidano.
3. Dediščina:
znotraj območja ni dediščine, v neposredni soseščini
arheološko najdišče Gradišče.
Usmeritve:
1. Namembnost:
individualna stanovanjska gradnja in dopustne spremljajoče vsebine.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
območje je dostopno z lokalne ceste proti Zakrižu.
3. Komunalno urejanje:
ob hkratni širši pozidavi je potrebno pristopiti k skupni
kanalizaciji in odvodnjavanju meteornih voda.
4. Oblikovanje:
prosto stoječi enodružinski stanovanjski in spremljajoči objekti naj dosegajo prevladujočo višino P+1.
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5. Odprti prostor:
določeni predeli območja niso primerni za pozidavo
vsled plazovitosti terena. Potrebne so strokovne ureditve
odvodnjavanja območja.
6. Izraba:
FSI = 0,25 – 0,4
76. člen
Na območju urejanja Z-3 ŠPORTNI CENTER veljajo
naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje je omejeno z reko Cerknico na jugu in vzhodu.
2. Ustvarjene:
območje omejuje magistralna cesta vzdolž severnega
roba.
3. Dediščina:
ni.
Usmeritve:
1. Namembnost:
območje naj bo namenjeno ureditvi športnih igrišč;
alternativno tudi programu, ki bi se navezoval neposredno
na magistralno cesto, zlasti v območju gasilskega doma s
kulturno dvorano.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
območje se napaja z uvozi neposredno z magistralne
ceste. Na delu območja naj se uredi parkirišče za obiskovalce športnega centra in tudi pokopališča. V primeru potrebe
naj se na delu površine uredi dodatno parkirišče za obiskovalce termalnih bazenov, prireditev v Cerknem…).
3. Komunalno urejanje:
ni posebnosti.
4. Oblikovanje:
območje naj bo urejeno kot javna zelena površina,
namenjena športu in rekreaciji; morebitni novi gradbeni posegi v vzhodnem delu naj se prilagajajo obstoječemu gasilskemu domu.
5. Odprti prostor:
oblikovanje s športnimi objekti in napravami.
6. Izraba:
FSI = 0,1
77. člen
Na območju urejanja Z-4 SVETI JERNEJ veljajo naslednja posebna merila in pogoji:
Omejitve v prostoru:
1. Naravne:
območje omejuje Babji potok na zahodu.
2. Ustvarjene:
območje omejuje magistralna cesta na jugu.
3. Dediščina:
Pokopališka cerkev Sv. Jerneja je kompleks sakralnega spomenika, ki datira iz 18. stoletja. Nahaja se na parc.
št. 149, k.o. Cerkno. Primarno še gotska sakralna arhitektura, ki pa je bila v 18. stoletju temeljito barokizirana. V
notranjosti fragmentarno ohranjena poslikava iz 18. stoletja.
Oprema iz 19. stoletja. Spomenik II. kategorije in varstvenega režima 1. stopnje je zaščiten z Odlokom o spomeniško
varstvenem redu SO Idrija 1968. Predlagano je ohranjanje
oblike stavbe, njene notranje opreme ter pokopališča; nezazidljivost parcel št. 597, 598/1 in 1317/4.
Spomenik 999 padlim borcem in grobnica 366 padlim borcem se nahaja ob krajevnem pokopališču na par.
št. 598/1, k.o. Cerkno. Spomenik I. kategorije in varstvenega režima 1. stopnje je bil postavljen 1963 in je zaščiten
po Zakonu o grobovih in grobiščih borcev (UL 4/78). Pre-
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dlagano je varovanje spomeniškega kompleksa v obstoječih izmerah.
Usmeritve:
1. Namembnost:
območje v celoti služi pokopališki dejavnosti.
2. Prometno urejanje (motorni promet, parkiranje):
območje bo uporabljalo parkirišče, urejeno na sosednjem območju športnega centra.
3. Komunalno urejanje:
ni posebnosti.
4. Oblikovanje:
ni posebnosti.
5. Odprti prostor:
ni posebnosti.
6. Izraba:
FSI = 0,1
X. KONČNE DOLOČBE
78. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje urbanistične
zasnove Cerkno so stalno na vpogled pri Občinski upravi
občine Cerkno.
79. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcijska služba.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0003/2002
Cerkno, dne 5. junija 2003.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

3635.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za območje planske celote
PUP-3 zahodni del občine in prostorskih
ureditvenih pogojev za območje planske celote
PUP-4 Cerkljansko del

Na podlagi 12. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. 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 25.
člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95), je
Občinski svet občine Cerkno na seji dne 5. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za območje planske celote
PUP-3 zahodni del občine in prostorskih
ureditvenih pogojev za območje planske celote
PUP-4 Cerkljansko del
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote
PUP-4 Cerkljansko-del (Uradni list RS, 34/93, 69/95 in
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73/98) ter odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote PUP-3 Zahodni del občine (Uradni list
RS, 30/94 in 73/98) v delu, ki spada v Občino Cerkno.
2. člen
Spremeni in dopolni se odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje planske celote PUP-4 Cerkljansko-del
ter odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote PUP-3 Zahodni del občine v delu, ki spada v
občino tako, da se glasi:
»PROSTORSKI UREDITVENI POGOJI ZA OBMOČJE
OBČINE CERKNO
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Prostorski ureditveni pogoji veljajo, ob upoštevanju
usmeritev dolgoročnega in srednjeročnega prostorskega plana Občine Cerkno, za celo območje Občine Cerkno, razen
za območje urbanistične zasnove za naselje Cerkno, določajo pa:
– merila in pogoje glede vrste gradenj in prostorskih
ureditev,
– merila za določanje gradbenih parcel,
– merila in pogoje za varovanje naravne in kulturne
dediščine,
– merila in pogoje glede oblikovanja objektov,
– merila in pogoje za prometno in komunalno urejanje
ter
– merila in pogoje za varovanje okolja.
Ta merila se nanašajo tako na gradnje, za katere je
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, kakor tudi na gradnje enostavnih objektov, za katere dovoljenje ni potrebno.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo tekstualne opise
in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo, lego, namensko
rabo in zmogljivost, velikost ter oblikovanje objektov in naprav ter ureditev.
Tekstualni del obsega katalog in priročnik z opisom in
utemeljitvijo prostorskih ureditvenih pogojev ter z mnenji
pristojnih organov in ustanov. Uporabljajo se smiselni izvlečki sestavnih delov gradiv “PUP-3 zahodni del Občine” in
“PUP-4 Cerkljansko-del”, ki jih je izdelal Studio AxA d.o.o.
Nova Gorica v letih 1993 in 1994.
Kot kartografski del se smiselno uporabljajo kartografski prikazi veljavnega dolgoročnega in srednjeročnega prostorskega plana Občine Cerkno na preglednem katastrskem
načrtu v merilu 1:5000.
3. člen
Območja poselitve, ki jih urejajo ti prostorski ureditveni
pogoji, so določena z veljavnimi prostorskimi sestavinami
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Cerkno.
4. člen
Po tem odloku se urejajo območja:
Bolnica Franja, Bukovo, Čeplez, Črni vrh 1, Črni vrh 2,
Črni vrh 3, Dolenji Novaki 1, Dolenji Novaki 2, Dolenji Novaki 3, Dolnje Jazne, Dolnje Ravne, Dolnje Šebrelje, Gorenji
Novaki, Gorje, Gornje Jazne, Gornje Ravne, Kojca, Lazec,
Orehek, Otalež, Jagršče, Jesenica, Labinje, Laznica, Obrtna cona Šebrelje, Odlagališče, Orehek, Peskokop Bukovo,
Planina, Plužnje, Poče, Pod kamnolomom, Pod Zakrižem,
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Podlanišče, Police, Poljane, RC Zakojca, Reka, Srednje in
Gornje Šebrelje, ŠRC Črni vrh, Za Brdom, Zakojca, Zakriž
in Žabže.
II. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE GRADENJ
IN PROSTORSKIH UREDITEV
5. člen
Gradnje in prostorske ureditve morajo biti skladne z
usmeritvami, ki jih za območje občine predpisujejo občinski
planski akti ter z merili in pogoji po tem odloku. Gradnje in
prostorske ureditve morajo biti tudi skladne s projektnimi
pogoji, ki jih investitorju podajo pristojne organizacije in
ustanove.
6. člen
Območja ureditve so razvrščena v šest tipov namembnosti:
1. mešana stanovanjsko gospodarska območja,
2. območja za spremljajoči centralni program,
3. stanovanjska območja, pozidana z enodružinskimi
hišami,
4. območja počitniških hiš,
5. parkovna, športna in rekreacijska območja ter
6. kmetijska območja.
7. člen
1. Mešana stanovanjsko gospodarska območja so
namenjena dopolnilni gradnji enodružinskih stanovanjskih
hiš, kmetijskih objektov, obrtnih delavnic ter objektov in
naprav za spremljajoče dejavnosti. Dovoljene so tudi spremembe namembnosti v obstoječih objektih pod enakimi
kriteriji.
2. Območja za spremljajoči centralni program so namenjena dopolnilni gradnji kot so lokali za osnovno oskrbo, lokali za popravljalnice predmetov široke rabe, prostori
za kulturne, prireditvene in gostinske dejavnosti, urejene
odprte površine, garaže, prometna infrastruktura ter ostale
komunalne naprave in objekti. Dovoljene so spremembe
namembnosti v obstoječih objektih, kolikor odgovarjajo prej
naštetim kriterijem in ne povzročajo motenj ostalim dejavnostim.
3. Stanovanjska območja, pozidana z enodružinskimi
hišami, so namenjena dopolnilni gradnji istovrstnih stanovanjskih in spremljajočih objektov komunalne in družbene
infrastrukture. Izjemoma so dovoljeni gospodarski objekti in
delavnice v kombinaciji s stanovanjskimi objekti, kolikor s
svojo dejavnostjo ne povzročajo motenj v okolju, ter ostali
objekti in naprave, ki imajo enak značaj.
4. Območja počitniških hiš – v teh območjih je dovoljena gradnja pod enakimi pogoji kot v območjih enodružinskih
stanovanjskih hiš. Gradnja objektov za gospodarske namene je prepovedana.
5. Parkovna, športna, turistična in rekreacijska območja so namenjena ureditvi večjih zelenih površin, gradnji
športnih in rekreacijskih objektov in naprav ter površin za
rekreacijo, gradnji spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo osnovne športno rekreacijske namembnosti območja (parkirišča, sanitarije…).
6. V območjih urejanja, namenjenih kmetijski proizvodnji in na gozdnih območjih so, če je namenska raba parcele
v planu usklajena, dovoljene samo naslednje ureditve:
– novogradnje v sklopu obstoječih domačij, kolikor ustrezajo okoljevarstvenim, sanitarnim, spomeniškovarstvenim
in ostalim pogojem in izjemoma tudi na lokacijah, kjer je
omogočen priključek na komunalno infrastrukturo,
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– rekonstrukcije, dozidave in nadzidave, adaptacije in
prenove obstoječih objektov,
– gradnja objektov, ki so namenjeni kmetijski dejavnosti,
– objekti in naprave za lovsko dejavnost, vključno z
lovskimi kočami, oborami, krmišči ipd.,
– objekti in naprave za ribiško dejavnost, vključno z
ribiškimi domovi, ribniki ipd., po predhodnih vodnogospodarskih smernicah,
– gradnja malih hidroelektrarn po predhodnih vodnogospodarskih usmeritvah,
– gradnja prometnih površin in njim spremljajočih objektov kot so avtobusna postajališča, parkirišča, počivališča, bencinske črpalke ipd.,
– gradnja komunalnih naprav,
– postavitev kioskov ob postajališčih mestnega prometa,
– vodnogospodarske ureditve,
– melioracije zemljišč,
– zemeljska dela,
– izkoriščanje rudnin pod pogojem, da v vozni razdalji
do 3 km že ne obstaja istovrstno črpališče naravnih surovin
ter da se v dovoljenju predpiše rok črpanja in način sanacije
črpališča,
– postavitev gradbeniških in komunalnih objektov in
naprav kot so betonarne, separacije, asfaltne baze ipd, pod
pogojem, da v vozni razdalji do 3 km že ne obstaja istovrstni
objekt ali naprava ter da se v dovoljenju predpiše rok trajanja obratovanja in način sanacije zemljišča po odstranitvi
objekta,
– postavitve spominskih obeležij, reklamnih znamenj
in turističnih oznak,
– postavitev objektov za potrebe raziskovalnih in študijskih dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov).
V območjih, ki imajo poleg osnovne kmetijske ali gozdne namembnosti še poudarjen rakreacijski značaj, je poleg navedenih prostorskih ureditev dovoljena še:
– ureditev zelenih površin,
– gradnja (oziroma ureditev) posamičnih športnih in
rekreacijskih objektov in naprav, vključno z žičnicami, bazeni ipd,
– gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo rekreacijsko namembnost območja (parkirišča, sanitarije, okrepčevalnice).
Gradnja navedenih objektov in naprav je možna na
zemljiščih, kjer to omogočajo naravne razmere (varnost pred
poplavami, plazovi ipd.), ki so prometno dostopna, ustrezajo sanitarnim pogojem in niso namenjena za uresničevanje
potreb skupnega in splošnega pomena, če ne ovirajo ostalih dejavnosti, ki sta jim območje in njegova okolica prvenstveno namenjena.
Na geološko nestabilnih območjih je potrebna predhodna geomehanska prevera.
8. člen
Na območju ŠRC Črni Vrh je poleg kmetijske in gozdne namembnosti poudarjena tudi turistično rekreacijska in
športna namembnost. Dovoljene so samo take prostorske
ureditve, ki to dopolnilno namembnost upoštevajo in je ne
ovirajo:
– gradnja žičnic,
– ureditev in vzdrževanje smučarskih, tekaških in sankaških prog,
– ureditev bazenov z vodo za umetno zasneževanje,
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– ureditev spremljajočih objektov in površin kot so objekti za gostinsko ponudbo, parkirišča in parkirne hiše za
vozila obiskovalcev ipd.,
– komunalna ureditev in izgradnja infrastrukturnih objektov in naprav.
III. MERILA ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL
9. člen
Velikost gradbenih parcel ne sme bistveno odstopati
od velikosti istovrstnih parcel v območju. Obvezno je potrebno upoštevati obliko obstoječe parcele in razgibanost
terena.
Za objekte, namenjene kmetijski ali drugi proizvodnji,
se velikost gradbene parcele določi glede na namembnost
objekta tako, da se z zadostnimi odmiki zagotovi možnost
manipuliranja s kmetijskimi stroji in tudi možnost nadaljnjih
širitev in povečav.
IV. MERILA ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE
10. člen
Z vidika varovanja naravne in kulturne dediščine je na
območju zaščite preoblikovanje obstoječih objektov možno:
– v okviru obnove zavarovane kulturne dediščine z namenom, da se objektu vrne prvotni videz,
– pri oblikovno nekvalitetnem posegu z namenom, da
se objekt bolje prilagodi zavarovani celoti.
Nadomestitev zavarovanih objektov je možna le v primerih:
– ko gre za objekt, ki je v tako slabem stanju, da
sanacija ni možna,
– če to zahteva sprememba funkcij v primerih rekonstrukcij ali novogradenj v strnjenem gručastem območju.
Novogradnje morajo v celoti upoštevati zgodovinsko
urbanistično zasnovo naselja v posameznem območju urejanja.
Za vsak poseg v varovanem območju morajo biti pridobljene usmeritve pristojne enote Zavoda za varstvo narave oziroma Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V. MERILA ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
11. člen
Pri gradnjah in prostorskih ureditvah morajo biti upoštevane naslednje prilagoditve:
– novogradnje, prenove, nadzidave, prizidave in druge
gradnje se morajo prilagoditi obstoječim gabaritom;
– prizidki in nadzidave so dopustni le do višine sosednjih objektov;
– strehe novozgrajenih, prenovljenih, nadomestnih in
prizidanih objektov so načelno dvokapnice z opečno kritino,
nakloni, smer slemena in fasade se prilagajajo obstoječim
sosednjim objektom;
– pri vseh gradnjah morajo biti upoštevani zadostni
odmiki od prometnih površin, komunalnih in energetskih
objektov in naprav ter obstoječe gradbene linije.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka so možni
oblikovalski kontrasti v primerih:
– kadar je namen kontrasta vzpostaviti prostorsko dominanto,
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– kadar gre za vzpostavitev simbolne razpoznavnosti
vizualno izpostavljene lokacije in
– kadar gre za začasni objekt.
VI. MERILA ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
12. člen
Na ureditvenem območju je predvideno komunalno urejanje v smislu dograjevanja in vzdrževanja prometnih površin, vodovodnega, kanalizacijskega, visoko in nizko napetostnega omrežja s pripadajočimi transformatorskimi postajami
ter omrežja zvez, za kvalitetnejšo oskrbo obstoječih in novih
objektov, ob upoštevanju naslednjih pogojev:
– Ceste morajo imeti varovalni pas širine 15 m za regionalne in 8 m za lokalne. Načrtovane prometnice imajo 30
m rezervat. Posegi v varovalnem pasu ali rezervatu so možni
le s soglasjem upravljavca ceste. Cestni priključki naj bodo
praviloma pravokotni. Dostopi do objektov morajo biti urejeni tako, da je mogoč dostop z urgentnimi vozili neposredno
s ceste ali preko sosednjih dvorišč.
– Vsi obstoječi in bodoči objekti naj bodo praviloma
priključeni na javno vodovodno omrežje v skladu s pogoji in
soglasjem upravljavca. Za začasno oskrbo je dovoljena gradnja kapnic. V vseh ureditvenih območjih mora biti zagotovljena zadostna količina požarne vode.
– V območjih, kjer je zgrajena kanalizacija, je obvezna
priključitev objektov pod pogoji in s soglasjem upravljavca,
če kanalizacije ni, je obvezna gradnja greznic v skladu s
hidrogeološkimi pogoji.
– Priključitev na NNO in TT omrežja mora biti izvedena
v skladu s pogoji in s soglasjem upravljavcev.
VII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
13. člen
Pri vseh gradnjah in prostorskih ureditvah ter pri vseh
spremembah namembnosti rabe v obstoječih objektih je
potrebno upoštevati vse veljavne predpise za zmanjševanje
škodljivih vplivov na okolje.
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ČRNA NA KOROŠKEM
3636.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črna
na Koroškem

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 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Črna
na Koroškem je Občinski svet občine Črna na Koroškem na
7. redni seji, dne 3. 7. 2003 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Črna na Koroškem
1. člen
V statutu Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št.
62/99) se 2. člen dopolni in spremeni:
IV. točka Vaška skupnost Javorje:
Območje Vaške skupnosti Javorje obsega del naselja
Javorje, in sicer naslednje hišne številke: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6A, 6B, 6C, 6D, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15.
Doda se nova točka IV a. Vaška skupnost Magdalena.
Območje Vaške skupnosti Magdalena obsega del naselja Javorje, in sicer naslednje hišne številke: 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 in 41.
Pri VI. točki Vaška skupnost Podpeca se doda » del
naselja Podpeca od hišne številke 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 in 58«.
Pri VII. točki Vaška skupnost Topla – Šmelc se doda
»del naselja Podpeca od hišne številke 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 a in 78«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Črna na
Koroškem začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 015-02/99
Črna na Koroškem, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l. r.

VIII. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri
občinski upravi Občine Cerkno.

LJUBLJANA
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja lokalno
pristojni inšpekcijski organ.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0003/2002
Cerkno, dne 5. junija 2003.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

3637.

Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture

Na podlagi 70. in 132. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in
27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana
na 4. seji dne 14. 7. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture
1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture so naslednje
nepremičnine:
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Zap.
št.

Nepremičnina

1.

Prostori
gledališča Glej

Gregorčičeva 3, Ljubljana

Gradišče
predmestje I

2.

Prostori Mestnega
muzeja LjubljanaKonservatorsko
središče ŠČIT

Gregorčičeva 3a, Ljubljana

Gradišče
predmestje I

3.

Objekt Mostovna
– kiparski ateljeji

Sp. Šiška, Ljubljana

Spodnja
Šiška

4.

Prostori Knjižnice
Otona Župančiča
–Enota

Povšetova 37, Ljubljana

Poljansko
predmestje

5.

Prostori Knjižnice
Otona Župančiča
– Enota Kolodvor

Trg Osvobodilne fronte 10,
Ljubljana – podhod

6.

Umetniški atelje

7.

Uradni list Republike Slovenije

Lokacija

Zemljiškoknjižni podatki
zk. vl. št.

parc. št.

Površina
posl. pr. (m2)

147

17/1

58,26

147

17/1

650

1893

97/11

869

412

1/110

113, 81

Tabor

2037

2106

91,64

Pražakova 11, Ljubljana

Tabor

693

2229

82,52

Umetniški atelje

Rimska cesta 10, Ljubljana

Gradišče
predmestje I

14

14/4
26/11

28,64

8.

Umetniški atelje

Veselova 12, Ljubljana

Ajdovščina

214

2171/0

19,94

9.

Umetniški atelje

Veselova 13, Ljubljana

Ajdovščina

255

2213/0

42,68

10.

Umetniški atelje

Gestrinova 4, Ljubljana

46

214/1

22,37

11.

Umetniški ateljeji
– 7 ateljejev

Masarykova 24, Ljubljana

Poljansko
predmestje
Tabor

180

3095

322,22

12.

Umetniški Atelje

Gradišče 8, Ljubljana

Gradišče
predmestje I

7

150

38,64

13.

Umetniški atelje

Wolfova 8, Ljubljana

Ajdovščina

80

od 3153
do 3159

11,58

14.

Depo – skladišče
Lutkovno gledališče

Vojkova 58, Ljubljana

Bežigrad

2619

1294/5

762,92

15.

Depo – skladišče
Šentjakobsko gledališče

Vojkova 58,Ljubljana

Bežigrad

2619

1294/5

234,05

16.

Poslovni prostori
Mestnega gledališča
ljubljanskega

Čopova 14, II. nadstropje
Ljubljana

Ajdovščina

1178

314
315
316

451,81

k.o.

2. člen
Javna kulturna infrastruktura je tudi oprema v nepremičninah iz 1. člena tega sklepa, ki je v javni lasti in se
pretežno uporablja za kulturne namene.
3. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se zaznamujejo v
zemljiški knjigi kot javna infrastruktura na področju kulture
na predlog županje Mestne občine Ljubljana.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 627-64/02-11
Ljubljana, dne 14. julija 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

3638.

Sklep o spremembah sklepa o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture

Na podlagi 70. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 27. člena
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01
in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 4. seji
dne 14. 7. 2003 sprejel

SKLEP
o spremembah sklepa o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture
1. člen
V sklepu o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture št. 65-4/97 z dne 6. marca 1997 (Uradni list RS,
št. 31/97) se v seznamu javne infrastrukture na področju
kulture:
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1. v I. poglavju - Javni zavodi:
a) črta celotno besedilo pri zaporedni številki 17., 24.,
26. in 28.;
b) nadomesti:
– pri zaporedni številki 1. besedilo »Knjižnica Bežigrad«
z besedilom »Mestna galerija – enota Bežigrajska galerija«,
– pri zaporedni številki 4. besedilo »Vojkova 87, Lj.« z
besedilom »Vojkova 87a, Lj.«, zaradi uskladitve lokacije z
dejanskim stanjem in
– pri zaporedni številki 25. besedilo »Slovanska knjižnica« z besedilom »Mestni muzej Ljubljana«.«
2. v II. poglavju Kulturni in drugi domovi za kulturne
dejavnosti ter dvorane za kulturne prireditve:
a) črta celotno besedilo pri zaporedni številki 5., 6., 7.,
8., 10., 11., 12., 14., 15. in 16.;
b) nadomesti:
– pri zaporedni številki 9. besedilo »Vojkova 87, Lj.« z
besedilom »Vojkova 87a, Lj.«.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 627-64/02-10
Ljubljana, dne 14. julija 2003.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

3639.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o štipendiranju

Na podlagi 18. in 27. člena statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 4. seji dne 14. 7. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o štipendiranju
1. člen
V pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 68/99)
se v 3. členu v prvem odstavku tretja alinea spremeni tako,
da se glasi:
“– da dijaki ob vpisu v 2. letnik srednje šole niso
starejši od 18 let, študenti ob vpisu v drugi letnik dodiplomskega študija niso starejši od 25 let, študenti podiplomskega študija ob vpisu v 1. letnik pa ne starejši od 30 let.
Starost dijakov in študentov višjih letnikov je lahko ustrezno
višja.”
2. člen
V 10. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Študenti, ki so v času srednješolskega ali dodiplomskega izobraževanja prejemali štipendijo za nadarjene, pridobijo štipendijo za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji na podlagi vloge.”
3. člen
V 13. členu se v prvem odstavku črta četrta alinea.
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4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 612-5/03-4
Ljubljana, dne 14. julija 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

MOZIRJE
3640.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu Podrožnik – dopolnitev
projekta navezovalnih cest

Na podlagi 12. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 9. člena statuta
Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št.
4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 62/03) je
Občinski svet občine Mozirje na 2. korespondenčni seji
dne 28. 7. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu Podrožnik – dopolnitev
projekta navezovalnih cest
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik (Uradni list RS, št.
61/02 in 24/03). Dopolnitev odloka se nanaša na spremembo projekta navezovalnih cest z elementi navezave na
predvideno novo krožno križišče na vhodu v Mozirje.
Spremembe so razvidne na dodatnem listu grafičnega
dela tega odloka – Ureditvena situacija z načrtom gradbenih
parcel, ki ga je kot sestavni del idejnega projekta zunanje
ureditve in komunalne infrastrukture za UN Podrožnik izdelala Constructa inženiring d.o.o. Celje.
2. člen
V 2. členu se na koncu doda nova alinea, ki se glasi:
14. Ureditvena situacija z načrtom gradbenih parcel
po IP Constructa inženiring d.o.o Celje M 1: 1000.
3. člen
Osmi odstavek 7. člena se pravilno glasi “Objekt 16 –
predviden poslovni objekt tlorisnega gabarita 70 m x 70 m,
etažnost P+IP z možnostjo delne ali celotne podkletitve (kletne garaže, skladišče, servisni prostori) ter naklonom strešin
v območju 0°–40°”.
4. člen
V 11. členu se besedilo tretjega odstavka pravilno
glasi:
“Poleg obstoječe ceste Ljubija–Lepa Njiva, katera navezuje vzhodni del Podrožnika na Mozirsko obvoznico in
ceste na Rožnik, katera navezuje zahodni del istega območja na cesto proti Žekovcu, je ves osrednji del Podrožnika
na obstoječe javne ceste prometno priključen po idejnem
projektu Constructa Inženiring d.o.o. Celje, št. proj.
2518/03, izdelano junij 2003.”
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5. člen
Na koncu 27. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Parcelacija površin se opravi na osnovi idejnega projekta Constructa Inženiring d.o.o. Celje, št. proj. 2518/03, izdelano junij 2003. Pri parcelaciji so možna odstopanja, če se s
tem zagotovi boljša funkcionalnost in ekonomičnost izvedbe.”
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-3/2001-2003
Mozirje, dne 28. julija 2003.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

NOVO MESTO
3641.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo
mesto

Na podlagi 15., 15.a, 16., 17. in 18. člena Zakona o
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/1998,
33/2000 – Odločba US, Uradni list RS, št. 39/2000 –
popravek odločbe US, Uradni list RS, št. 49/2000,
61/2000, 100/2000 – Odločba US, Uradni list RS,
21/2002, 54/2002) in na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001 in
44/2002) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
6. seji dne 17. 7. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini
Novo mesto
1. člen
Druga alineja 2. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št.
84/2001 in 94/2002) – v nadaljevanju odlok – se spremeni tako, da se glasi:
»ožje mestno središče je območje, ki ga obkroža na
levem bregu reke Krke Seidlova cesta do vključno križišča s
Koštialovo ulico (vključno s parkirnimi prostori ob Prisojni
poti, Kettejevem drevoredu, poslovno stavbo Mestne občine
Novo mesto) do vključno križišča z Ljubljansko cesto in Šmihelskim mostom; na desnem bregu reke Krke pa ga določa
Topliška cesta do križišča Šmihelskega mostu s Kandijsko
cesto (vključno s parkirnimi prostori nasproti avtobusne postaje), Kandijska cesta od Šmihelskega mostu do kompleksa
Revoz, vključno z delom Resslove in Trdinove ulice (vključno
s parkirnimi prostori med Zdravstvenim domom in železniško
progo, parkirnimi prostori ob potoku Težka voda in parkirnimi
prostori pri Novi Ljubljanski banki v Trdinovi ulici, ob stanovanjskih blokih v Trdinovi ulici oziroma Kandijski cesti in vključno z Davčnim uradom Novo mesto).«
2. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se glasi:
»Občinska uprava omeji uporabo javne površine, ki ni
sestavni del občinske ceste, zaradi prireditev, gradbenih
del, stanja ceste ali iz drugih utemeljenih razlogov.
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Občinska uprava lahko omeji uporabo ceste, njenega
dela, javnih parkirnih površin in drugih javnih prometnih površin zaradi izvajanja zimske službe, rednih vzdrževalnih del,
čiščenja, prireditev in podobnega, o čemer je dolžan izvajalec obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja in
na krajevno običajen način.
Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev kaznuje občinski
inšpektor za kršitev iz prvega odstavka pravno osebo, odgovorno osebo pravne osebe z denarno kaznijo 30.000 tolarjev in posameznika z denarno kaznijo 15.000 tolarjev.«
3. člen
9. člen se črta. Novi 9. člen se glasi:
»Prepovedano je prislanjati kolesa na pločnike, zgradbe in druge objekte na cestah, ulicah in drugih javnih prometnih površinah.
Kolesa in kolesa z motorjem je dovoljeno parkirati le na
za to določenih mestih.
Pravne osebe so dolžne zagotoviti ustrezno število mest
za parkiranje koles in koles z motorjem za zaposlene in
stranke, če ni zagotovljenih javnih parkirnih mest.
Kolesa z motorjem se parkirajo tudi na označenih parkirnih mestih za parkiranje osebnih vozil.
Za uporabo parkirnih prostorov za motorna kolesa se
plačuje parkirnina. Parkirni listek voznik zadrži do konca
uporabe parkirnega prostora in ga na zahtevo izroči redarju.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.«
4. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni in dopolni tako,
da se glasi:
»Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno
le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in predpisi, ki
urejajo cestni promet. Prometno ureditev določi občinska
uprava z odločbo, prometni režim pa župan s sklepom.«
5. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na javnih parkirnih površinah izven občinskih cest je
prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene in druge
odpadke ali posode za njihovo zbiranje,
– postavljati ali puščati kakršnekoli druge predmete ali
naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega
mesta, razen s posebnim dovoljenjem pristojnega organa,
– ograjevanje parkirnih mest.
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom
tega člena.«
6. člen
19. člen se v drugem odstavku spremeni in dopolni
tako, da se glasi:
»Parkiranje na površinah za dostavna vozila iz prvega
odstavka tega člena je prepovedano, dovoljena pa je ustavitev za čas, potreben, da se naloži ali razloži tovor, ki je
predmet dostave. Čas natovarjanja oziroma raztovarjanja ne
sme trajati več kot 30 minut. Obvezna je uporaba parkirne
ure.«
7. člen
Črta se 21. člen.
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8. člen
Prvi in drugi odstavek 24. člena se spremenita in dopolnita tako, da se glasita:
»Parkiranje izven urejenih parkirnih mest je prepovedano.
Intervencijska vozila in vozila javnih gospodarskih služb,
vozila vzdrževalcev (redno vzdrževanje cest in opravljanje
komunalnih del), kadar opravljajo naloge skladno s pooblastili, smejo ustaviti in parkirati vozila na urejenih parkirnih
mestih ter krajih, kjer to sicer ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža drugih udeležencev v prometu. V takih
primerih je uporaba parkirnega mesta brezplačna. Taka vozila morajo biti označena v skladu s predpisi in imeti na
vidnem mestu napis INTERVENCIJA.«
Za drugim odstavkom 24. člena se doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»Na označenem parkirnem prostoru mora voznik parkirati vozilo znotraj enega označenega parkirnega prostora.«
Tretji odstavek 24. člena postane četrti, mesta ostalih
odstavkov se pomaknejo za eno mesto naprej.
9. člen
26. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Na območjih za pešce in v ožjem središču mesta je
dovoljen promet vozil, če gre za opravljanje dejavnosti:
– policije,
– inšpektorata,
– reševalne službe,
– gasilske službe,
– javne poštne službe,
– vzdrževanje cest in drugih komunalnih naprav (elektrika, plin, kanalizacija, vodovod),
– odvoza komunalnih odpadkov,
– čiščenja cest,
– zimske službe,
– telekomunikacije.«
10. člen
27. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Na območjih za pešce in v ožjem središču mesta je z
dovoljenjem pristojnega organa dovoljen promet vozil za
potrebe izvajanja:
– avtotaksi prevozov,
– servisnih dejavnosti,
– storitvenih dejavnosti,
– gradbenih del,
– protokolarnih in novinarskih dejavnosti,
– prireditev, zdravstvene in socialne oskrbe oziroma
pomoči na domu,
– veterinarske službe,
– sanitarno-higienske službe,
– komunalnih storitev,
– varovanja premoženja in oseb.
V dovoljenju se določijo pogoji.«
11. člen
Spremeni se drugi odstavek 48. člena odloka tako, da
se glasi:
»Vozilo ogroža druge udeležence ali predstavlja oviro v
cestnem prometu v primeru, da je parkirano:
– na mestu, kjer zakriva postavljeno prometno signalizacijo ali napravo, ki daje svetlobne signale;
– na ozkem in nepreglednem delu ceste tako, da drugo vozilo ne bi moglo varno voziti mimo;
– v predoru, podvozu, nadvozu, galeriji ali na mostu;
– na prehodu za pešce ali v razdalji, manjši od 5 metrov pred prehodom;
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– v križišču ali v razdalji, manjši od 5 metrov od najbližjega roba vozišča prečne ceste;
– na delu ceste tako, da je prost prehod med njim in
neprekinjeno vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim robom
vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti, široko manj kot 3
metre;
– na kolesarski cesti ali kolesarskem pasu;
– tako, da onemogoča dovoz do javne garaže, dvorišča, skladišča in podobno ali onemogoča dovoz do zasebnega objekta ali zemljišča;
– tako, da onemogoča vključitev v promet že pravilno
parkiranemu vozilu ali preprečuje uporabo uvozov v objekte,
na intervencijske poti ali podobno;
– tako, da onemogoča promet intervencijskih vozil;
– na posebej označenem delu ceste, kjer sta parkiranje in ustavljanje izrecno prepovedana s predpisano označbo na vozišču ali prometnim znakom z dopolnilno tablo, na
kateri je simbol pajka;
– na območju pasov za razvrstitev pred križiščem;
– na železniškem prehodu ali manj kot 15 metrov od
njega;
– na cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo
v eno smer;
– na označenem avtobusnem postajališču ali obračališču;
– na mestu, kjer onemogoča dostop do hidranta;
– na parkirnem prostoru za invalide, a ni označeno s
predpisano parkirno karto, tako da preprečuje normalno
funkcioniranje ali onemogoča vzdrževanje prometne opreme in signalizacije;
– na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali
javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi
zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, prireditev
in podobno;
– na pločniku ali na območju za pešce tako, da med
njim in kakšno drugo oviro ali drugim parkiranim vozilom ni
omogočenega prostega prehoda v širini vsaj 1,6 metra.«
12. člen
Črta se 42. člen.
13. člen
Črta se 43. člen.
14. člen
Doda se 47.a člen, ki se glasi:
»Občinski inšpektorji poleg nalog, ki jih sicer opravljajo
na podlagi predpisov, ki urejajo pristojnosti občinskih inšpektorjev, po potrebi opravljajo tudi naloge občinskega
redarstva.«
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-11/2001
Novo mesto, dne 17. julija 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.
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3642.

Program priprave za spremembo zazidalnega
načrta BTC Češča vas – 1. faza

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 30. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in
44/02) sprejme župan

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembo zazidalnega načrta BTC Češča
vas – 1. faza
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
spremembe zazidalnega načrta
Blagovno transportni terminal na lokaciji ob industrijskem tiru Novo mesto – Straža pri Češči vasi je opredeljen z
Odlokom o zazidalnem načrtu BTC Češča vas – 1. faza
(Skupščinski Dolenjski list, št. 15/90).
Tudi najnovejša urbanistična zasnova Novega mesta je
območje dolgoročno opredelila za centralne, poslovne in
oskrbno storitvene dejavnosti (odlok objavljen v Uradnem
listu RS, št. 69/02).
Razvoj tovrstnih dejavnosti (transportno tranzitnih s pretovorno skladiščnimi terminali) ob vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost nakazuje drugačne koncepcije razvoja, kot jih je ob sprejetju zazidalnega načrta imela takratna
strokovna podlaga.
Navedeno narekuje potrebo po spremembi zazidalnega načrta za možnost sledenja potrebam industrijskega in
transportnega trga južne Slovenije v mreži evropskih tovrstnih terminalov in v povezavi s prostori Evropske skupnosti
in prostori, ki (še) ne sodijo v Evropsko skupnost.
2. Predmet in programska izhodišča za spremembo
zazidalnega načrta
Kot programsko izhodišče za spremembo zazidalnega
načrta so izdelane »Strokovne podlage za cestni terminal in
promet ter določitev potrebne infrastrukture, postrojev in
sredstev«, ki jih je izdelal prof. dr. Martin Lipičnik iz Maribora s sodelavci.
Spremembo ZN narekuje strukturno neskladje znotraj
logističnih procesov ter optimizacija transportnih storitev znotraj celovitih logističnih storitev.
Namesto prvotno predvidenih štirih velikih sklopov urejanja, bi se območje razdelilo na šest manjših poleg že
obstoječih: poslovnega in gostinskega objekta ter novo predvidenega vhodno – upravnega objekta.
Šest območij predstavlja: poslovno proizvodno skladiščne cone za večje objekte ali manipulativno transportne
površine. Cone so velikosti od 5000 do 9000 m2 s cestnimi
komunikacijami vmes in je z številkami od 1 do 6 označena
prioriteta gradnje.
Centralni tir, ki je bil vpeljan v središče območja je na
določen način omejil koncepcijski razvoj območja.
Ta tir se nedvomno kaže kot odvečen; ob razvoju cestnega sistema (obvoznic Novega mesta in priključevanja
Novega mesta na avtocesto) pa se tudi določene druge
koncepcijske zasnove kažejo kot moteče v zazidalnem načrtu.To je lokacija centralnega uvoza v območje in določene
razporeditve znotraj območja ZN.
Območje naj bi v globalni ponudbi transportno servisnih dejavnosti ponujalo tudi določeno pomoč velikim industrijskim sistemom, ki so vezani na velike transportne
razdalje za kompletiranje svoje proizvodnje.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi spremembe zazidalnega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom
izdelave spremembe ZN podati smernice za njegovo pri-
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pravo, k dopolnjenemu predlogu spremembe ZN pa mnenje so:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za
prostorsko planiranje
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje
Uprava RS za civilno letalstvo
ELES-Elektro Slovenija d.o.o.
Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga
Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne
zadeve
JP Komunala Novo mesto d.o.o.
JP Elektro PE Novo mesto
Telekom Slovenije PE Novo mesto
Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS,
Enota Novo mesto
Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
Izpostava Novo mesto
Krajevna skupnost Prečna
Istrabenz plini d.o.o.
Geoplin d.o.o.
Zavod za varstvo narave, OE Novo mesto
Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto
MOPE, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Novo
mesto
Slovenske železnice (Agencija za železniški promet)
Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Ta se pridobijo v skladu s 33. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).
Postopek priprave lokacijskega načrta vodi Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje, Novi
trg 6, Novo mesto (v nadaljevanju: MONM OPP).
Investitorja načrtovanih prostorskih ureditev sta BTC
d.d. in Interevropa d.d.
Naročnik vseh strokovnih podlag ter spremembe ZN je
BTC d.d. PE Novo mesto.
Izdelovalec LN mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo
členi od 156. do 160. ZUreP-1 in ga izbere naročnik.
Sprememba zazidalnega načrta se pripravi v vsebini in
na način, kot je predpisano z Zakonom o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02) in z Navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih
aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), in sicer po skrajšanem
postopku.
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi spremembe zazidalnega načrta so:
tehnološko – energetski projekti Komunale, Elektra in
Telekoma
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo
mesto (Uradni list RS, št. 38/92)
Pred izdelavo spremembe ZN mora investitor zagotoviti
izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
– Geodetsko topografski načrt v M 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje tudi
podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podlage,
izdelane v skladu s Pravilnikom o vsebini geodetskih podlag
za pripravo prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list RS, št.
17/85),
– Katastrski načrt območja LN, izdelan v M 1:1000
oziroma v M 1:2880,
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– Strokovne podlage, izdelane v skladu z Navodilom o
vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– geološko in geotehnično poročilo,
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav
in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovanih prostorskih ureditev,
– idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne
zaradi realizacije načrtovanih prostorskih ureditev,
– strokovne podlage za strokovno ravnanje s posebnimi odpadki,
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja, naravne in kulturne dediščine, kmetijskih zemljišč in rešitve za preprečitev in
zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Smernice s področja varstva kulturne dediščine lahko
slonijo le na podlagi veljavnih občinskih odlokov s tega
področja in strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine, ki jih zagotovi Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za
kulturno dediščino v skladu z 41. členom Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Naravovarstvene smernice lahko slonijo le na podlagi
veljavnih občinskih odlokov s tega področja in strokovnih
zasnov s področja varstva okolja, ki jih zagotovi Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo – Agencija RS za okolje v
skladu s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02).
5. Roki izdelave spremembe zazidalnega načrta
V postopku priprave spremembe zazidalnega načrta je
potrebno povzeti in predstaviti dosedanje vrednotenje območja ter pripraviti strokovne podlage v skladu z Navodilom
o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter 30. in
73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02).
Izdelovalec spremembe zazidalnega načrta bo ocenil
ali je bilo vrednotenje ustrezno in ga dopolnil z metodologijami posameznih resorjev (krajinska arhitektura, varstvo
okolja).
Na osnovi strokovnih podlag in predhodnih mnenj bo
izdelan predlog spremembe zazidalnega načrta. Pred začetkom izdelave se morajo pridobiti pogoji pristojnih organov in organizacij navedenih v točki 4. tega programa.
Investitor in izdelovalec zagotovita gradivo za pridobitev
smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom v 5 dneh po sprejemu
programa priprave.
MONM OPP pridobi smernice za načrtovanje s strani
nosilcev urejanja prostora, določenih v 3. točki tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 15 dneh
po prejemu vloge.
Izdelovalec spremembe ZN izdela analizo smernic ter
ob upoštevanju le-teh in analize prostora izdela usmeritve za
načrtovanje prostorske ureditve v 15 dneh po prevzemu
vseh smernic.
MONM OPP potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu predloga izdelovalca.
Izdelava strokovnih podlag in predloga spremembe ZN:
Izdelovalec in investitor zagotovita izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v 4. točki tega programa priprave.
Izdelovalec izdela usklajeni predlog spremembe ZN za
javno razgrnitev v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih
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podlag. Izdelovalec preda usklajeni predlog spremembe ZN
za javno razgrnitev MONM OPP.
MONM OPP izvede vse potrebne aktivnosti za javno
razgrnitev predloga spremembe ZN v krajevni skupnosti
Prečna ter sedežu MONM v skladu z 31. členom ZUreP-1.
Izdelovalec je dolžan zagotoviti gradiva za javni razgrnitvi.
Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi spremembe zazidalnega načrta.
Javna razgrnitev traja najmanj 15 dni. Občani, organi in
organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja
javne razgrnitve spremembe zazidalnega načrta.
MONM OPP v času javne razgrnitve organizira javno
obravnavo v navedeni krajevni skupnosti ob predhodni najavi termina v enem od lokalnih medijev.
Po javni razgrnitvi Občinski svet obravnava predlog
spremembe zazidalnega načrta.
Župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča
do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne
razgrnitve v roku 30 dni po prejetju stališč do pripomb. V
skladu z njimi izdelovalec v 15 dneh pripravi dopolnjen predlog spremembe ZN in jih dostavi MONM OPP.
V skladu z 34. členom ZUreP-1 MONM OPP pozove
pristojne nosilce urejanja prostora, da dajo mnenja k dopolnjenim predlogom spremembe ZN.
Po izteku predpisanega roka za pridobitev le teh (15
dni), pripravi izdelovalec v 15 dneh predlog spremembe ZN
za sprejem s stališči do pripomb iz javne razgrnitve in jih s
posredovanjem MONM OPP dostavi v sprejem Občinskemu
svetu Mestne občine Novo mesto.
Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog
župana sprejme lokacijski načrt z Odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS, rok njegove uveljavitve pa ne sme biti krajši kot 8 dni od njegove objave.
6. Obveznosti financiranja priprave spremembe zazidalnega načrta
BTC d.d. PE Novo mesto zagotovi sredstva za izdelavo
strokovnih podlag, spremembe zazidalnega načrta in njihovo recenzijo.
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Novo mesto, dne 23. julija 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

RADEČE
3643.

Razlaga poslovnika Občinskega sveta občine
Radeče

Na podlagi 91. in 106. člena poslovnika Občinskega
sveta občine Radeče je Občinski svet občine Radeče na
5. redni seji dne 18. 6. 2003 sprejel

RAZLAGO POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Radeče
K poslovniku Občinskega sveta občine Radeče (Uradni list RS, št. 71/95) se objavi razlaga k naslednjim členom:
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82. člen
Župan pošlje predsednikom delovnih teles in članom
občinskega sveta predlog proračuna občine in izhodišča za
sestavo proračuna, ter vabilo za sejo občinskega sveta. Iz
vabila mora biti razvidno, da bo župan na seji predstavil
predlog proračuna in da bo na seji opravljena splošna razprava o predlogu proračunu.
Vabilo na sejo mora biti poslano najmanj 15. dni pred
sejo.
Predsedniki delovnih teles imajo 15 dni možnost sklica
delovnih teles, na katerih župan in predstavniki občinske
uprave, pojasnjujejo predlog proračuna.
83. člen
Najkasneje 10 dni po zaključku obravnave predloga
proračuna v delovnih telesih občinskega sveta, je seja občinskega sveta, na kateri župan predstavi predlog proračuna, kot posebna točka dnevnega reda pa je splošna razprava o predlogu proračuna.
Občinski svet lahko po končani splošni razpravi sklene, da nadaljuje postopek sprejemanja proračuna, ali predlog proračuna ne sprejme, ter določi rok, v katerem mora
župan pripraviti nov predlog proračuna (najmanj 25 dni).
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II
Področje izvajanja javne službe iz I. točke tega sklepa
velja za naselja v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, ki se oskrbujejo iz vodovoda katerega upravljalec je izvajalec javne službe iz I. točke tega sklepa.
Od 1. 1. 2004 dalje je področje izvajanja javne službe
iz I. točke tega sklepa celotno območje Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici.
III
O izvajanju obvezne gospodarske javne službe; Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
se z določenim izvajalcem iz I. točke tega sklepa sklene
posebna pogodba.
IV
Sklep velja od dneva sprejema za čas dokler Občina
Sv. Jurij ob Ščavnici ne bo na drugačen način uredila izvajanje navedene obvezne gospodarske javne službe.
Št. 35211-00001/2003
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine
Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l. r.

84. člen
Člani občinskega sveta lahko v 10 dneh po seji občinskega sveta, na kateri je bil zavrnjen predlog proračuna,
predložijo županu pismene pripombe in predloge.
85. člen
Župan se najkasneje v naslednjih petnajstih dneh opredeli do pismenih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog proračuna.
Št. 03200-1/03-81
Radeče, dne 25. julija 2003.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

VIDEM
3645.

Sprememba odloka o kategorizaciji občinskih
cest v Občini Videm

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 12. člena statuta Občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/95) je
Občinski svet občine Videm na 3. redni seji dne 25. 2.
2003 sprejel

SPREMEMBO ODLOKA
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Videm
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
3644.

Sklep o izvajanju obvezne gospodarske javne
službe

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) 15. člena statuta
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) 3.
členom in 5. členom odloka o gospodarskih javnih službah
v občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 18/96) je
Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 6. redni seji
dne 3. 7. 2003 sprejel

SKLEP
o izvajanju obvezne gospodarske javne službe
I
S tem sklepom se kot izvajalca obvezne gospodarske
javne službe; Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda določa: KSP Ljutomer, d.o.o, Ormoška
cesta 3/II 9240 Ljutomer.

1. člen
V odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Videm
(Uradni list RS, št. 3/03) se v
– LC 456241 Soviče–Repišče v dolžini 2551 m prekategorizira v JP št. 956870,
– LC 456271 Zg. Leskovec–Belavšek–Mala Varnica v
dolžini 2774 m prekategorizira v JP št. 956880,
– LC 456291 Mala Varnica–Mali Okič–Veliki Okič–
Cvetlin v dolžini 4750 m prekategorizira v JP št. 956890,
– LC 456441 Ljubstava–Vareja–Dravinjski Vrh v dolžini 3510 m prekategorizira v JP št. 956900,
– LC 456451 Zg. Leskovec–Strmec–Sp. Gruškovje v
dolžini 3584 m prekategorizira v JP št. 956910,
– LC 456461 Zg. Leskovec–Trdobojci v dolžini 3408
m prekategorizira v JP št. 956920,
– LC 456491 Mala Varnica–Gasilska Trojka–Zg. Gruškovje v dolžini 4411 m prekategorizira v JP št. 956930.
2. člen
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) znaša 64,788 m
(64,788 km).
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3. člen
Skupna dolžina javnih poti (JP) znaša 158.057 m
(158,057 km).
4. člen
Ta sprememba odloka začne veljati takoj po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 654/03-27
Videm, dne 10. marca 2003.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

ŽALEC
3646.

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta stanovanjske soseske V.
Žalec in soseske Frenga Žalec

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16., 24. ter 36. člena
statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00,
37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je župan Občine Žalec dne
25. 7. 2003 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
stanovanjske soseske V. Žalec in soseske
Frenga Žalec
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske
soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (v nadaljevanju:
spremembe in dopolnitve ZN),
– predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev ZN,
– okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev
ZN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– navedba in način pridobitve geodetskih podlag,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev ZN,
– obveznosti v zvezi s financiranjem.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev ZN)
Ocena stanja:
Območje ZN se nahaja v severozahodnem delu naselja Žalec, meri ca. 36,6 ha in je po namembnosti zelo

Št.

75 / 1. 8. 2003 / Stran 11411

heterogeno: v zahodnem delu prevladuje stanovanjska gradnja, v osrednjem delu nestanovanjska gradnja (trgovskoposlovne stavbe, hotel, stadion, kulturni dom, knjižnica,
vrtec, glasbena šola) in v vzhodnem delu nestanovanjska
gradnja (osnovna šola). Osnovni zazidalni načrt za območje
soseske V. Žalec je iz leta 1968 (Uradni vestnik Celje, št.
16/68), za območje Frenge pa iz leta 1969 (Uradni vestnik
Celje, št. 11/69). V letu 1972 sta se območji združili v večje
območje (Uradni list SRS, št. 42/72), ki je do danes predvsem zaradi pomembnosti mestnih nestanovanjskih funkcij
doživelo še štiri spremembe (Uradni list SRS, št. 10/82,
Uradni list RS, št. 20/98, 95/99 in 37/01).
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN so
predvsem naslednji:
– hitro in stalno spreminjanje potreb znanih in bodočih
uporabnikov prostora,
– neskladnost želenih prostorskih ureditev z vsebino
veljavnega ZN,
– prepodrobno načrtovanje prostorskih ureditev v veljavnem ZN,
– združitev vseh uveljavljenih sprememb in dopolnitev
ZN v celoto (čistoris).
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94,
77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99,
28/99, 37/99, 98/00 in 94/02) opredeljujejo ureditveno
območje sprememb in dopolnitev ZN kot obstoječe stavbno
zemljišče v okviru ureditvenega območja naselja Žalec, urbanistične zasnove naselja Žalec (Uradni list RS, št. 69/93)
pa opredeljujejo obravnavano območje za stanovanja (v glavnem z visoko in srednjo gostoto poselitve), za oskrbne,
storitvene in družbene dejavnosti ter za šport in rekreacijo.
3. člen
(predmet in programska izhodišča sprememb
in dopolnitev ZN)
Predmet sprememb in dopolnitev je celotno ureditveno
območje ZN s poudarkom na izhodiščih, ki si po posameznih delih obravnavanega območja sledijo na naslednji način:
– zahodni del območja:
– sprememba sprejetih prostorskih ureditev v križišču ulice Heroja Staneta in severne obvoznice za potrebe
izgradnje avtobusne postaje in poslovno trgovskega objekta,
– celovita prometna ureditev območja: preveritev
možnosti ureditve novega križišča Čopove ulice z obvoznico, določitev in ureditev glavnih peš smeri iz stanovanjske
soseske v vzhodni del območja, dodatne lokacije za parkirišča osebnih vozil,
– preveritev (v smislu možnega povečanja) že določenih maksimalnih tlorisnih gabaritov predvidenih objektov
na celotnem območju,
– opredelitev lokacije novega vrtca s 6 igralnicami
(v pritličju bloka ali kot samostojen objekt) in določitev jasne
vloge obstoječih vrtcev (na primer: objekti v funkciji, objekt v
rezervi, objekt za rušenje…) in preučitev možnosti širitve
parkirišča za potrebe vrtca v Prežihovi ulici,
– nadzidava objekta »Policije« za eno etažo za potrebe ureditve garderob, arhiva in samske sobe;
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– osrednji in vzhodni del območja:
– ureditev balinišča s športnim parkom za upokojence ter otroškega igrišča s sprehajalnimi potmi,
– ustrezna oznaka športnih površin na območju
športnega parka Žalec,
– vključitev poslovno-stanovanjskega objekta v
gradnji »CASINO RUBIN« Žalec s pripadajočo zunanjo ureditvijo na osnovi izdanega gradbenega dovoljenja (UE Žalec, št. 35102-58/2003 z dne 14. 4. 2003), preučitev
možnosti spremembe namembnosti v poslovni objekt, namenjen za opravljanje igralniške, gostinske, hotelsko prenočitvene in zabaviščne dejavnosti,
– opredelitev lokacije veznega hodnika med obstoječim hotelom in objektom »CASINO RUBIN«,
– preučitev možnosti preselitve obstoječe kurilnice
na drugo lokacijo (pridobitev dodatnih parkirnih mest),
– sprememba sprejetih prostorskih ureditev za potrebe izgradnje bazenskega kompleksa skupno s pripadajočo zunanjo ureditvijo (vrtina termalne vode, parkirišča, prometni in peš dostopi…),
– preučitev možnosti spremembe načina ogrevanja na celotnem območju ZN ne glede na namembnost
objektov (iz daljinskega ogrevanja za objekte poslovnega
namena in plinskega ogrevanja za zasebne objekte v daljinsko, plinsko oziroma alternativno odvisno od potreb investitorja),
– možnost preureditve zelenice na zahodni strani Doma II. slovenskega tabora v ploščad amfiteaterske zasnove,
– opredelitev prizidka za potrebe knjižnice na vzhodni strani in prizidka za razširitev vhodnih prostorov kulturnega doma na zahodni strani Doma II. slovenskega tabora,
– rekonstrukcija Aškerčeve ulice in križišča s Savinjsko cesto skladno z novimi potrebami ter načrtovanje
dodatnih parkirnih mest,
– opredelitev povezave med kulturnim domom in
glasbeno šolo le kot alternativna rešitev,
– celovita prostorska ureditev na lokaciji vrtca v
Aškerčevi ulici (na primer: obnova ali rušitev vrtca, pridobitev prostora za reševanje mirujočega prometa)
– preučitev možnosti določitve funkcionalnega
zemljišča k objektu »Banka Celje«,
– določitev obveznosti rekonstrukcije križišča
Aškerčeve ulice s Savinjsko cesto v postopku prvih sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96 in 78/96);
– celotno ureditveno območje ZN:
– združitev vseh uveljavljenih sprememb in dopolnitev ZN v celoto, ki predstavlja osnovo za pripravo teh
sprememb in dopolnitev ZN (celovita vgraditev sprejetih vsebin v vse sestavne dele ZN),
– dosledna razmejitev že izvedenih in predvidenih
prostorskih ureditev,
– možnost gradnje enostavnih (pomožnih) objektov predvsem v okviru funkcionalnih zemljišč individualnih
stanovanjskih objektov,
– ureditev prostorov za mlade, kjer bi se lahko zbirali in ustvarjali (preveritev možnosti lociranja v sklopu obstoječih ali novih objektov),
– preučitev možnosti za dodatno ureditev zelenih
površin (ob nestanovanjskih in stanovanjskih objektih v okviru zagotovitve osnovnih delovnih in bivalnih pogojev).
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Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN je upoštevati
tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta.
4. člen
(okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN)
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev
ZN zajema območje, ki ga na severu omejuje obvoznica –
regionalna cesta RII št. 447/0367 Žalec-Šempeter, na vzhodu Velenjska cesta in Aškerčeva ulica (povezavo med njima
tvori Oničeva ulica in funkcionalna zemljišča stanovanjskih
objektov), na jugu meji območje na Savinjsko cesto in na
zahodu na Gotoveljsko cesto.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo
pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Žalec – Oddelek za varstvo
okolja in urejanje prostora,
– načrtovalec: bo izbran na osnovi določil zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00),
– pobudniki:
– Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10A, Celje,
– RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Celje, Ljubljanska cesta 12, Celje,
– Vrtci občine Žalec, Tomšičeva 5, Žalec,
– Zavod za kulturo, šport in turizem, Žalec, Aškerčeva 9a, Žalec,
– Hotel Žalec, d.o.o., Mestni trg 3, Žalec,
– Medobčinska matična knjižnica, Aškerčeva ul.
9a, Žalec,
– Banka Celje, d.d., Sektor splošnih poslov, Vodnikova 2, Celje,
– Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora;
– nosilci urejanja prostora: le-ti morajo podati smernice za načrtovanje skladno z 29. členom ZUreP-1 v roku 30
dni po prejemu programa priprave in mnenja skladno z 33.
členom istega zakona v roku 30 dni po prejemu dopolnjenega predloga prostorskega akta. Če v predpisanem roku ne
podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo. Nosilci
urejanja prostora so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Celje,
– RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Izpostava Celje,
– VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Agencija RS za okolje, Območna pisarna Celje,
– ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
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– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
– SIPRO d.o.o., Stanovanjsko podjetje Žalec,
– Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
– Kabel TV d.o.o. Petrovče,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
– Mestna skupnost Žalec.
Pri pripravi lahko sodelujejo tudi drugi nosilci urejanja,
če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku izdelave dokumenta.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno
upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/03),
– prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94,
11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96,
72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– urbanistične zasnove naselja Žalec kot sestavni del
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Žalec (Uradni list RS, št. 69/93),
– vse zazidalne načrte iz 2. člena tega programa priprave,
– odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list
RS, št. 45/96, 78/96),
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki bodo v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve
izdelane v postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN.
Upoštevati je tudi vsebinski del idejnih skic prostorskih
ureditev, ki so jih predlagali uporabniki prostora oziroma
potencialni investitorji.
Spremembe in dopolnitve ZN se v vsebinskem smislu
pripravijo skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje,
in sicer predvsem z:
– zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in 8/03) in izdanimi podzakonskimi akti ter
– zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93
in 1/96).
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Izbrani načrtovalec bo za dve zaključeni območji znotraj celotnega ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN:
– območje za ureditev prometno trgovskega kompleksa v zahodnem delu in
– območje za ureditev hotelsko bazenskega kompleksa z ostalimi nestanovanjskimi samostojnimi in spremljajočimi dejavnostmi v vzhodnem delu
pripravil najmanj dve variantni strokovni rešitvi, ki bodo v primerjalni študiji ovrednotene ter predstavljene vsem
uporabnikom obravnavanega prostora in prebivalcem naselja mesta Žalec ter na koncu usklajeno strokovno rešitev
celotnega ureditvenega območja, ki bo povzemala intere-
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se, želje ter predloge vseh tangiranih v prostoru, hkrati pa
bo vsebovala strokovno kvalitetno urbanistično ureditev z
naborom pogojev za kvalitetno arhitektonsko oblikovanje
načrtovanih objektov in bo podlaga za izdelavo sprememb
in dopolnitev ZN.
8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve je pripravljavec naročil reambulirane geodetske podlage: digitalni topografsko-katasterski načrt v merilu 1:1000 (s katastrom podzemnih in nadzemnih vodov) pri GEO Inženiring
Žalec, ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo
javnega naročila malih vrednosti.
9. člen
(roki za pripravo in sprejem IPA)
Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– pripravljavec skliče prostorsko konferenco najmanj
osem dni pred sprejemom programa priprave (najkasneje
v drugi polovici julija 2003),
– župan Občine Žalec s podpisom potrdi program
priprave najmanj osem dni po izvedeni prostorski konferenci,
– pripravljavec zaprosi za smernice za načrtovanje
pristojne nosilce urejanja prostora takoj po sprejemu programa priprave, rok za pripravo smernic je 30 dni,
– načrtovalec pripravi variantne strokovne rešitve v
20 dneh od prejema vseh podatkov s strani pripravljavca in
smernic s strani nosilcev urejanja prostora,
– pripravljavec organizira predstavitev variantnih strokovnih rešitev in primerjalne študije zainteresirani javnosti v
okviru druge prostorske konference (predvidoma konec
septembra 2003),
– načrtovalec izdela osnutek ZN v 25 dneh od potrditve usklajene strokovne rešitve (predvidoma do konca oktobra 2003),
– odbor za okolje in prostor ter komunalne zadeve
obravnava osnutek v roku 14 dni po oddaji gradiva oddelku za okolje, prostor in komunalne zadeve, župan Občine
Žalec sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka
naslednji dan po seji odbora. Sklep o javni razgrnitvi se
objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec
in na sedežu Mestne skupnosti Žalec za 30 dni od dneva
uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee (predvidoma od sredine novembra do sredine decembra 2003),
– javna razprava se izvede v času javne razgrnitve v
prostorih Občine Žalec,
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času
trajanja javne razgrnitve,
– župan zavzame stališče do pripomb in predlogov,
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja načrtovalca, občinske strokovne službe
ter sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge, v
roku 30 dni po preteku javne razgrnitve (navedeni rok
zajema čas za pripravo odgovorov pri načrtovalcu in čas za
posredovanje ter obravnavo gradiva),
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– pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na
območju sprememb in dopolnitev ZN s stališči do morebitnih njihovih pripomb in predlogov v roku 10 dni po sprejetju
stališča do pripomb,
– v roku 50 dni (odvisno od vsebine in zahtevnosti
pripomb, navedeni rok zajema izdelavo dopolnjenega predloga – uskladitev IPA s sprejetim stališčem do pripomb,
obvezni 30-dnevni rok za pridobitev mnenj s strani nosilcev
urejanja prostora na podlagi vloge načrtovalca in čas za
posredovanje ter obravnavo gradiva) od sprejetja stališča do
pripomb in predlogov, pripravljavec poskrbi za pripravo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN oziroma
dopolnitve in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi,
– župan Občine Žalec posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve,
usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN občinskemu
svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku (predvidoma v maju 2004).

10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev
ZN so predvidena delno v proračunu Občine Žalec za leto
2003 in 2004 ter v proračunu RS za leto 2003 in 2004 (javni
razpis Ministrstva za gospodarstvo, Področje za razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti za spodbuditev priprave
občinske prostorske dokumentacije za razvojne potrebe turizma v letih 2003 in 2004). Delno bodo v sorazmernih deležih
sofinancirali izdelavo PIA tudi pobudniki priprave IPA.
11. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne
veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35005/00001/2003 02/02
Žalec, dne 25. julija 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
3620. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
(ZOPNN)

11333

MINISTRSTVA
3621. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih
3622. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sodnih tolmačih
3623. Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi
3624. Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti
prispevka
3625. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku
3626. Pravilnik o izvajanju preventivnih ukrepov glede
ostankov zdravil in kloramfenikola v mleku na
kmetijskih gospodarstvih
3627. Pravilnik o natančnejših pogojih za promet na
debelo z zdravili
3628. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

11348
11350
11351

11357
11357

11360
11361

11364
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3629. Pravilnik o načinu delovanja in pogojih za razvoj
nacionalnega programa zdravljenja s presaditvijo krvotvornih matičnih celic in načinu delovanja
registra nesorodnih dajalcev krvotvornih matičnih celic
3630. Pravilnik o načinu varstva osebnih podatkov dajalcev in prejemnikov delov človeškega telesa
zaradi zdravljenja
3631. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili
3632. Pravilnik o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi
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11368

11369
11371
11372

OBČINE
CERKNO
3633. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986–1990 občine Idrija, za območje Občine Cerkno
3634. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za naselje Cerkno
3635. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za območje planske celote
PUP-3 zahodni del občine in prostorskih ureditvenih pogojev za območje planske celote PUP4 Cerkljansko del

11375
11388

11400

ČRNA NA KOROŠKEM
3636. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črna
na Koroškem

11403

LJUBLJANA
3637. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3638. Sklep o spremembah sklepa o določitvi javne
infrastrukture na področju kulture
3639. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju

11403
11404
11405

MOZIRJE
3640. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu Podrožnik – dopolnitev projekta navezovalnih cest

11405

NOVO MESTO
3641. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo
mesto
3642. Program priprave za spremembo zazidalnega načrta BTC Češča vas – 1. faza

11406
11408

RADEČE
3643. Razlaga poslovnika Občinskega sveta občine
Radeče

11409

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
3644. Sklep o izvajanju obvezne gospodarske javne
službe

11410

VIDEM
3645. Sprememba odloka o kategorizaciji občinskih
cest v Občini Videm

11410

ŽALEC
3646. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec
in soseske Frenga Žalec

11411

Stran
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PRAVKAR IZŠLO

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

