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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
vrtcih (ZVrt-B)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 11. julija 2003.
Št. 001-22-64/03
Ljubljana, dne 21. julija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VRTCIH (ZVrt-B)
1. člen
V zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in
44/2000) se v petem odstavku 14. člena za besedo “opremo” postavi pika in črta besedilo “ter merila za vrednotenje
materialnih stroškov v vrtcih, ki izvajajo javno službo”.
2. člen
V 17. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
“Pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca
lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske
vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da število otrok v oddelku
presega število, ki ga določa prvi odstavek tega člena, za
največ dva otroka v oddelku.”
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se na koncu doda stavek, ki se glasi:
“Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se
zagotavlja s sistemizacijo delovnih mest ob oblikovanju oddelkov.”
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in
peti odstavek.
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3. člen
V 21. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Pred sprejemom letnega delovnega načrta mora vrtec
z občinsko upravo občine ustanoviteljice uskladiti vse tiste
elemente, ki imajo finančne posledice za zagotavljanje sredstev s strani ustanovitelja”.
4. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
“28.a člen
(zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov, ki niso všteti
v ceno programa)
Sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in
nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki niso všteti v ceno programa, vrtcu zagotavlja lokalna
skupnost ustanoviteljica.”
5. člen
Na koncu prve alinee prvega odstavka 29. člena se
črta vejica in doda besedilo, ki se glasi: “in polovico sredstev za plače in prejemke ter davke in prispevke za vzgojitelje v oddelkih vrtcev, ki delujejo v drugih bolnišnicah, k
delovanju katerih je dalo soglasje tudi ministrstvo, pristojno
za predšolsko vzgojo,”.
6. člen
V 32. členu se v drugem odstavku besedi “denarni
dodatek” nadomestita z besedilom “denarna socialna pomoč” in na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
“To velja tudi za zasebne vrtce, ki jim pripadajo javna sredstva na podlagi 34. člena tega zakona.”
V tretjem odstavku 32. člena se besedilo “na podlagi
mnenja pristojnega davčnega organa ali socialne službe”
nadomesti z besedilom “na podlagi podatkov iz uradnih
evidenc, ki jih vodi pristojni davčni organ ali center za socialno delo”.
7. člen
Za 32. členom se dodata nov 32.a in 32.b člen, ki se
glasita:
“32.a člen
(premoženje)
Kot premoženje družine pri določitvi plačil staršev se
po tem zakonu šteje vse premično in nepremično premoženje, s katerim razpolaga družina.
Kot premoženje se po tem zakonu ne upošteva:
– stanovanje, v katerem živijo starši in ki ga zakon
določa kot primerno stanovanje,
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– predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju
izvzeti iz izvršbe, razen gotovina iz pete točke 79. člena
zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98,
72/98 – sklep US, 89/99 – ZPPLPS, 11/2001 – ZRacS1, 75/2002 in 87/2002 – SPZ),
– osebno vozilo v vrednosti do višine 18 minimalnih
plač in
– premoženje, ki daje dohodke, ki se upoštevajo pri
ugotavljanju dohodka staršev oziroma družine.
32.b člen
(posledice neplačevanja staršev)
Če iz evidence plačil staršev iz 45. člena tega zakona
izhaja, da so obveznosti plačila neporavnane več kot en
mesec od zapadlosti, vrtec pošlje staršem otroka pisni opomin za plačilo, v katerem določi rok za poravnavo zapadlih
neporavnanih obveznosti, ki ne sme biti krajši od osmih dni
in ne daljši od dveh mesecev z opozorilom, da se bo v
primeru, če obveznost ne bo poravnana v navedenem roku,
pred pristojnim sodiščem začel postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti.
Sodišče in drugi pristojni organi morajo postopke za
ugotovitev in izterjavo neporavnanih obveznosti iz tega člena
obravnavati prednostno in hitro.”
8. člen
V prvem odstavku 34. člena se v besedilu tretje alinee
za besedo “vzgojitelje” doda besedilo “in pomočnike vzgojiteljev”.
Drugi, tretji in četrti odstavek se spremenijo tako, da
se glasijo:
“Zasebnemu vrtcu zagotavljajo sredstva lokalne skupnosti iz drugega odstavka 28. člena tega zakona. Osnova
za izračun obveznosti lokalne skupnosti za posameznega
otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega
programa javnega vrtca na območju lokalne skupnosti,
zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka v
skladu s prvim odstavkom 32. člena tega zakona, če bi bil
otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za
posameznega otroka 85% teh sredstev.
Za uveljavitev pravice iz prejšnjega odstavka vodi zasebni vrtec evidenco iz šestega odstavka 45. člena tega zakona, podatke iz te evidence pa posreduje lokalni skupnosti,
ki je po tem zakonu dolžna zasebnemu vrtcu zagotavljati
javna sredstva.
V primeru, da na območju lokalne skupnosti ni javnega
vrtca, se obseg sredstev iz tega člena, izračuna na podlagi
povprečnih kazalcev, ki veljajo za območje Republike Slovenije in jih pred začetkom šolskega leta objavi ministrstvo,
pristojno za predšolsko vzgojo.”
9. člen
Pogodbe o financiranju, ki so jih zasebni vrtci sklenili z
lokalnimi skupnostmi pred uveljavitvijo tega zakona, se uskladijo z določbo prejšnjega člena najkasneje do 1. 9. 2004
v skladu z izvršilnim predpisom iz drugega odstavka
31. člena zakona.
10. člen
Določba 2. člena tega zakona se začne uporabljati s 1.
9. 2003, določba 5. člena tega zakona pa s 1. 1. 2005.
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11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-01/90-1/20
Ljubljana, dne 11. julija 2003.
EPA 840-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3699.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
zunanjih zadevah (ZZZ-1A)

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

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 11. julija 2003.
Št. 001-22-65/03
Ljubljana, dne 21. julija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZUNANJIH ZADEVAH (ZZZ-1A)
1. člen
V zakonu o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
45/2001) se v 27. členu:
– v drugem stavku drugega odstavka besedilo “iz 40.
člena” nadomesti z besedilom “iz 41. člena”;
– v tretjem stavku tretjega odstavka besedilo “po 41.
členu” nadomesti z besedilom “po 42. členu”;
– v četrtem stavku tretjega odstavka besedilo “40. člen”
nadomesti z besedilom “41. člen”;
– v prvem stavku petega odstavka besedilo “prvih treh
odstavkov 38. člena ne uporabljajo določbe 33. do 42.
člena” nadomesti z besedilom “prvih treh odstavkov 39.
člena ne uporabljajo določbe 34. do 43. člena”;
– v drugem stavku petega odstavka besedilo “41. člen”
nadomesti z besedilom “42. člen”.
2. člen
Za 29. členom se doda 29.a člen, ki se glasi:
“29.a člen
(pridobivanje podatkov o državljanih Republike Slovenije, ki
se nahajajo v tujini)
Ministrstvo za zunanje zadeve za namene nudenja pomoči in podpore državljanom Republike Slovenije v tujini ter
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zaščito njihovih interesov pridobiva podatke o slovenskih
državljanih in njihovih družinskih članih, ki se nahajajo v
tujini in so potrebni pomoči oziroma zaščite, in slovenskih
državljanih in njihovih družinskih članih v domovini, ki uveljavljajo svoje interese v tujini, od njih samih. Te podatke je
mogoče pridobiti tudi od družinskih članov, kolikor jih ni
mogoče pridobiti od posameznika in samo, kadar je to potrebno za zaščito življenja ali zdravja posameznika ter varstvo koristi otrok. Ministrstvo lahko tako pridobi naslednje
podatke:
1. osebno ime;
2. datum in kraj rojstva;
3. enotno matično številko občana;
4. naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
5. podatke o zaposlitvi;
6. podatke o premoženjskem stanju;
7. podatke o državljanstvu;
8. številko potne listine;
9. podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja (podatke iz 1. do 8. točke tega odstavka, število družinskih
članov in medsebojna razmerja).
Ministrstvo za zunanje zadeve lahko podatke iz prejšnjega odstavka brezplačno pridobi tudi na naslednje načine:
– iz 1., 2., 3., 4., 7. in 8. točke iz obstoječih zbirk
ministrstva za notranje zadeve;
– iz 5. točke iz obstoječih zbirk delodajalcev;
– iz 6. točke iz obstoječih zbirk Davčne uprave Republike Slovenije, vendar le v primerih, ko so ti podatki potrebni za zagotavljanje brezplačne pravne pomoči slovenskim
državljanom v tujini;
– iz 9. točke iz obstoječih zbirk centrov za socialno
delo in od organov iz prejšnjih alinej;
– iz centralnega registra prebivalstva;
– od pristojnih organov tujih držav.
Podatke iz prvega odstavka tega člena za namene iz
istega odstavka uporabljajo delavci ministrstva za zunanje
zadeve za opravljanje nalog s svojega delovnega področja.
Ministrstvo za zunanje zadeve lahko podatke iz prvega
odstavka tega člena posreduje tujim pristojnim organom,
kadar je to potrebno za doseg namenov iz prvega odstavka
tega člena.
Ministrstvo za zunanje zadeve vodi in vzdržuje evidenco podatkov iz prvega odstavka tega člena. Osebni podatki
se v evidenci vodijo in hranijo še deset let po dosegu namena iz prvega odstavka tega člena in se nato arhivirajo v
skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive. Podrobneje se vodenje evidence uredi s pravilnikom, ki ga
izda minister za zunanje zadeve.”
3. člen
V 45. členu se v prvem odstavku besedilu 9. točke ob
koncu doda “v sprejemni državi”, 10. točka se črta, 11.
točka pa postane nova 10. točka.
4. člen
V 51. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Pravice iz prvega in drugega odstavka tega člena ima
tudi oseba, ki je pred odhodom diplomata v tujino z njim
živela v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki je po
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih
posledicah izenačena z zakonsko zvezo.”
5. člen
V 62. členu se na koncu prvega odstavka dodajo novi
stavki, ki se glasijo:
“Izkaznice se izdajajo tudi družinskim članom oseb iz prejšnjega stavka. Izkaznice so javne listine, ki izkazuje istovet-
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nost in posebni status imetnika. Izkaznice se izdajo z veljavnostjo do štirih let, vendar ne dlje od veljavnosti potnega
lista imetnika.”
V drugem odstavku se drugi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
“Izkaznica vsebuje naslednje podatke: osebno ime imetnika, datum in kraj rojstva imetnika, državljanstvo, funkcijo
imetnika, naziv predstavništva, lastnoročni podpis imetnika,
fotografijo imetnika, datum izdaje izkaznice, datum izteka
veljavnosti izkaznice in številko izkaznice.”
V tretjem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se
glasi:
“Enako velja za družinske člane oseb iz prejšnjega stavka”.
6. člen
Za 62. členom se doda 62.a člen, ki se glasi:
“62.a člen
(vloga za izdajo izkaznice in evidenca)
Vloga za izdajo izkaznice iz prejšnjega člena se vloži na
predpisanem obrazcu, ki vsebuje naslednje podatke:
1. naziv predstavništva;
2. osebno ime;
3. naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
4. datum in kraj rojstva;
5. spol;
6. državljanstvo;
7. funkcijo ter datum prihoda v državo in datum nastopa funkcije;
8. osebno stanje in število družinskih članov;
9. vrsta, številka in veljavnost potnega lista;
10. številka in veljavnost vizuma;
11. datum in kraj vloge.
Vlogi je potrebno priložiti fotografijo predpisane velikosti. V vlogi je potrebno navesti resnične podatke.
Zaradi zagotovitve podatkov o izdanih izkaznicah ministrstvo za zunanje zadeve vodi in vzdržuje evidenco o izdanih izkaznicah, ki vsebuje:
1. podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena in
prvega odstavka tega člena;
2. podatke o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih izkaznicah.
Osebni podatki se v evidenci vodijo in hranijo še pet let
po prenehanju veljavnosti izkaznice in se nato arhivirajo v
skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive.
Podatke iz evidence o izdanih izkaznicah lahko uporabljajo delavci ministrstva za zunanje zadeve za opravljanje
nalog s svojega delovnega področja, uporabljata pa jih lahko tudi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in ministrstvo, pristojno za obrambo, če gre za izvrševanje z zakonom
določenih nalog. Osebne podatke iz prvega odstavka tega
člena sme uporabljati podjetje ali organizacija, ki jo za izdelavo izkaznic pooblasti minister za zunanje zadeve; uporablja jih samo za potrebe vpisa podatkov na izkaznice in jih
mora v 30 dneh po uporabi uničiti.
Podrobneje se izdaja izkaznic, vsebina obrazca izkaznice in vodenje evidence uredi s pravilnikom, ki ga izda
minister za zunanje zadeve.”
7. člen
V 71. členu se v prvem odstavku za besedilom “pred
podpisom” doda vejica.
V prvem stavku tretjega odstavka se besedilo “k v
pobudi” nadomesti z besedilom “ki v pobudi”, za besedilom “ali vprašanje z materialnimi posledicami” pa se doda
vejica.
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8. člen
V 92. členu se črta:
– v napovednem stavku prvega odstavka besedilo “v
kolikor izpolnjujejo pogoj delovnih izkušenj, ki se zahteva za
določen diplomatski naziv”;
– v alinejah zahtevani pogoji delovnih izkušenj pri vseh
diplomatskih nazivih, ki so navedeni v oklepaju;
– drugi odstavek.
V prvem odstavku se besedilo “svetovalec I.” nadomesti z besedilom “prvi svetovalec”.
9. člen
Prvi in drugi odstavek 94. člena se nadomestita z naslednjim besedilom:
“Z dnem začetka veljavnosti tega zakona preneha veljati zakon o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I),
njegovo III. poglavje pa se še naprej uporablja do začetka
uporabe zakona o javnih uslužbencih.
Določbe III. dela tega zakona se uporabljajo od dne,
ko se začne uporabljati zakon o javnih uslužbencih.”
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/91-3/11
Ljubljana, dne 11. julija 2003.
EPA 868-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

3700.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
programu prodaje državnega finančnega in
stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004
(OdPDFSP0304-A)

Na podlagi prvega odstavka 80.č člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000,
79/2001 in 30/2002) in tretjega odstavka 108. člena ter
prvega odstavka 171. člena poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 35/2002) je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 14. julija 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o programu
prodaje državnega finančnega in stvarnega
premoženja za leti 2003 in 2004
(OdPDFSP0304-A)
1
V odloku o programu prodaje državnega finančnega in
stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS,
št. 118/2002) se v podpoglavju 2.5 Kapitalske naložbe
države za prodajo in drugo razpolaganje v letu 2003 in
2004 z obrazložitvami po posamezni kapitalski naložbi, v
točki 2.5.1., v tabeli 3 za 21. zaporedno številko dodajo
nove zaporedne številke 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 in 29 z
besedilom, ki se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
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V Opombah za tabelo 3 se na koncu dodajo nove
opombe, ki se glasijo:
“*4* Kapitalske naložbe v družbe Fortuna d.o.o. Trbovlje, Gratex d.o.o., Kamnolom Borovnik d.o.o., PIL d.o.o.
in Toplarna Hrastnik niso v neposredni lasti Republike
Slovenije, pač pa v lasti Rudnika Trbovlje Hrastnik d.o.o.
*5* Kapitalska naložba v družbo TDR-Metalurgija
d.o.o. ni v neposredni lasti Republike Slovenije, pač pa v
lasti Holdinga slovenskih elektrarn d.o.o. v višini
3.313.841 delnic (74,44%), TDR d.o.o. Ruše v višini
372.495 delnic (8,37%) in Slovenskih železnic d.d. v višini 348.696.”
V točki 2.5.2 se dodajo nove podtočke od 2.5.2.14.
do 2.5.2.21., ki se glasijo:
“2.5.2.14. SOČA VGP d.d.
Republika Slovenija ima po izvedeni prisilni poravnavi,
katere sklep o potrditvi je postal pravnomočen dne 12. 2.
2003, v lasti 47.131 delnic oziroma lastniški delež v višini
38,25%. Družba za prihodnje pozitivno poslovanje potrebuje strateškega partnerja, ki bo sposoben pridobivati posle in
financirati potrebne investicije. Nekaj potencialnih strateških partnerjev je že evidentiranih. Za prodajo se predvideva
16.018 delnic Republike Slovenije, kar predstavlja 13% delnic v celotnem kapitalu, pri čemer bo 25,25% delnic ostalo
v lasti Republike Slovenije, saj družba opravlja javno gospodarsko službo. Prodaja se bo poskušala izpeljati skupaj s
KAD, zaradi doseganja boljših učinkov.
2.5.2.15. PUH d.d.
Podjetje za urejanje hudournikov d.d. ne opravlja več
gospodarske javne službe s področja urejanja hudournikov
saj so njene dejavnosti zlasti komercialne narave kot na
primer: splošna gradbena dela, izolacijske dela, dajanje
gradbenih strojev, raziskovalno vrtanje in sondiranje, prostorsko in krajinsko načrtovanje, ipd. kot izhaja iz statuta
družbe. Republika Slovenija predlaga, da se njen delež v
višini 40% proda.
2.5.2.16. Fortuna d.o.o. Trbovlje
Družba Fortuna d.o.o., Trbovlje je s sklepom Vlade RS
z dne 27. 11. 1996 pridobila status invalidskega podjetja.
Dejavnosti družbe so fizično varovanje, tehnično varovanje,
čiščenje prostorov, prevozi oseb in pošiljk, izdelava napisnih tabel, popravila zaščitnih sredstev in vzreja divjih zajcev. Njene reference in konkurenčne prednosti so kakovost
storitev, hiter odziv na želje kupcev in zanesljivost. Družba
ima licenci ZRSZV za fizično in tehnično varovanje, pooblastilo MO za izvajanje požarnega varstva in obrtno dovoljenje
za izvajanje čiščenja in za polaganje kablov. Vizija družbe je
povečevanje deleža storitev in izdelkov za kupce in naročnike, posodobitev podjetja z boljšo tehnološko opremljenostjo, zagotavljanje zadostnega števila delovnih mest, primernih za invalide, povezovanje s sorodnimi podjetji zaradi
enotnega nastopanja na trgu in stalno usposabljanje na strokovnem področju. Republika Slovenija predlaga, da se njen
delež proda.
2.5.2.17. Gratex d.o.o.
Dejavnosti družbe Gratex d.o.o. so pridobivanje in predelava dolomitskega agregata, kurivoprodaja, projektiranje
in tehnično svetovanje (SVD in požarna varnost). Njene reference in konkurenčne prednosti so kakovost, strokovnost in
tradicija, sodobna tehnologija pridobivanja peskov, končana
razširitev separacijskega postrojenja iz 70 t/h na 110 t/h,
končana investicija avtomatskega postrojenja za fino prede-
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lavo kamnitih agregatov (pod 1mm), prodaja materiala vsem
gradbenim podjetjem v regiji in pridobljeni certifikati ZAG za
vse materiale, ki se prodajajo. Vizija družbe je posodabljanje opreme in strojev za pridobivanje kamnitih agregatov,
pridobivanje dovoljenj in nakup zemljišč za nadaljnji razvoj
kamnoloma ter nadaljevanje razvoja v finejših frakcijah peskov. Republika Slovenija predlaga, da se njen delež proda.
2.5.2.18. Kamnolom Borovnik d.o.o.
Dejavnosti družbe Kamnolom Borovnik, d.o.o. so proizvodnja in prodaja gramoza in peska, storitve s težko gradbeno mehanizacijo in z miniranjem, prodaja in sortiranje
premoga-trgovina, nameščanje protipožarne, zaščitne in varnostne opreme, računovodske storitve in dajanje prostorov
v najem. Vizija družbe je razvijanje in prodaja različnih granulacij peskov, posodabljanje odkopne metode v kamnolomu in iskanje novih proizvodnih programov z namenom odpiranja novih delovnih mest. Njene reference in konkurenčne
prednosti so dokončane naložbe v mobilno sejalnico in drobilnico, konkurenčne cene, tradicija in sodobna tehnologija
pridobivanja peskov. Republika Slovenija predlaga, da se
njen delež proda.
2.5. 2. 19. PIL d.o.o.
Dejavnosti družbe PIL d.o.o. so pranje, likanje, kemično čiščenje in čiščenje poslovnih prostorov. Vizija družbe je
postati celovit ponudnik kakovostnih storitev, zagotavljanje
konkurenčnih cen storitev in stalno tehnološko posodabljanje. Njene reference in konkurenčne prednosti so dokončane naložbe v stroje za kemično čiščenje, prilagodljivost,
zanesljivost in hiter odziv na želje kupcev. Republika Slovenija predlaga, da se njen delež proda.
2.5. 2. 20. Toplarna Hrastnik d.o.o.
Dejavnosti družbe Toplarna Hrastnik d.o.o. so proizvodnja, distribucija in prodaja toplotne energije, proizvodnja
električne energije, montaža ogrevalnih, vodovodnih, plinskih in elektro-instalacij ter dimnikarstvo. Vizija družbe je
skrb za okolje in ponudba celotne energetske oskrbe v širši
okolici, vzdrževanja in saniranja obstoječih energetskih naprav oziroma montaža novih, neodvisno od vira (daljinsko
ogrevanje, plin ali ELKO). Njene reference in konkurenčne
prednosti so daljinsko ogrevanje večine javnih, industrijskih
in poslovnih objektov v Občini Hrastnik, vgradnja kogeneracijskega postroja za (hkratno) pridobivanje toplotne in električne energije, pomemben prispevek k zmanjšanju onesnaževanja zraka z žveplovim dioksidom in dimom v občini
Hrastnik, izvedba plinskih instalacij in centralnega ogrevanja
v stanovanjskih blokih v Občini Hrastnik, izvedba vseh strojnih instalacij – ogrevanje, plinovod, vodovod, prezračevanje
v stanovanjskem objektu Slape v Ljubljani, trgovini SPAR v
Hrastniku ter v športni dvorani Dolanka na Dolu pri Hrastniku. Republika Slovenija predlaga, da se njen delež proda.
2.5.2.21. TDR-Metalurgija d.d.
Tovarna dušika Ruše ima dolgo industrijsko tradicijo
(prvi agregati so bili postavljeni leta 1918). Njen razvoj je
baziral na ceneni električni energiji reke Drave. Skozi desetletja je tovarna razvila proizvodnjo številnih, predvsem elektrotermičnih produktov (ferozlitine za jeklarne, zlitine za livarne), poleg tega pa tudi produkte za kemično industrijo
(kalcijev karbid, tehnične pline) za področje nekovin (elekrokorund) in področje agrokemije (umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin). Po razpadu prejšnje države je tovarna izgubila preko 60% tradicionalnih tržišč, kar je ogrozilo
njen obstoj. Dosedanji lastniki so iskali ustrezne rešitve.
Tovarna je v tem procesu razpadla na posamezne progra-
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Št.

me, ki so dobili nove lastnike (tehnični plini, korund, agrokemija, nekatere storitvene dejavnosti). Vzdrževalni obrati so
šli v stečaj.
Največji porabniki elektrike znotraj ruške tovarne (elektroobločne peči v metalurških obratih) so bili v tem procesu
združeni v družbo TDR-Metalurgija. Ta je morala svoja izgubljena tržišča nadomestiti na najbolj zahtevnih zahodnoevropskih tržiščih. Njeni produkti so namreč dovolj kvalitetni
in sorazmerno lahko prodajljivi. Poslovanje je urejeno po
standardih ISO 9001. Dokler je družba uspela zagotavljati
sorazmerno ugodno ceno električne energije – primerljivo s
konkurenčnimi proizvajalci – je kazalo, da bi lahko samostojno preživela. Nekaj let po prisilni poravnavi je uspela
pozitivno poslovati. Ni pa imela dovolj akumulacije za prepotrebne tehnološke posodobitve, za razvoj novih produktov z
višjo dodano vrednostjo in za naložbe v razvoj novih tržišč.
V poslovnem letu 2002 je družba ponovna padla v
resne težave, ki se kažejo v visoki izgubi, oteženi likvidnosti
in posledično v njeni nesposobnosti investiranja v nove,
energetsko manj zahtevne produkte Pokazalo se je, da ima
družba prenizek nivo prodajne realizacije. Zaradi prodaje po
delih in s tem povezane izgube nekaterih energetsko manj
zahtevnih proizvodnih programov, je metalurška dejavnost
padla v še večjo odvisnost od cene električne energije. Ob
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sočasnem odpiranju slovenskega elektroenergetskega trga
in ob rastočih trendih cene električne energije, se bo poslovni položaj družbe še zaostroval.
Po oceni uprave HSE bi bilo realno mogoče zagotoviti
obstoj družbe in njen nadaljnji razvoj najuspešneje v njeni
navezavi na močnejšega strateškega partnerja, ki bi družbi s
svojimi izkušnjami, tehnološkim znanjem in močnejšimi tržnimi povezavami, pomagal k optimiranju in restrukturiranju
sedanjega proizvodnega programa v smeri izdelkov višje
stopnje predelave (da bi znižal vpliv cene električne energije), predvsem pa da bi ji pomagal k bistveno večjemu obsegu prodaje od dosedanjega. Le tako bo ta, sicer kapitalsko
zelo intenzivna družba, zmogla obvladovati visok nivo njenih
fiksnih stroškov in lastnikom namesto izgube ponovno ustvarjati dobiček. Prodaja večinskega paketa delnic se predlaga zaradi že izkazanega interesa nekaterih poslovnih partnerjev.”
2
V 3. poglavju Program prodaje stvarnega premoženja
države za leto 2003 in leto 2004 se tabela “Program odprodaje premoženja 2003/2004” nadomesti z novo tako, da
se glasi:

Nerealizirane prodaje
preteklih let
v SIT

Leto 2003

Skupaj pretekla leta
in leto 2003
v SIT

Leto 2004

Skupaj prevozna sredstva
13,671.792,00
103,503.897,00
117,175.689,00
Skupaj oprema, brez prevoznih sredstev 6,364.802,00
6,095.111,82
12,459.913,82
Skupaj druga osnovna sredstva
6,500.000,00
1,731.000,00
8,231.000,00
Skupaj zemljišča
59,461.600,20 1.235,221.541,88 1.294,683.142,08
Skupaj zgradbe in prostori
5.119,496.670,29 4.078,624.905,21 9.198,121.575,50
Skupaj
5.205,494.864,49 5.425,176.455,91 10.630,671.320,40

67,252.000,00
1,830.000,00
1,000.000,00
30,000.000,00
3.876,897.076,15
3.976,979.076,15

v SIT

Tabela iz priloge “Program odprodaje državnega premoženja 2003/2004” se spremeni in dopolni tako kot je
prikazano v tabeli “Dopolnitev programa odprodaje državnega premoženja 2003/2004”, ki je v prilogi tega odloka.
3
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/01-68/9
Ljubljana, dne 14. julija 2003.
EPA 854-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

v SIT
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MINISTRSTVA
3701.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o obliki, vsebini in uporabi obrazca za
opravljanje tolarskega plačilnega prometa
neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov v Upravi
Republike Slovenije za javna plačila

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 74. člena
zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 –
uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obliki,
vsebini in uporabi obrazca za opravljanje
tolarskega plačilnega prometa neposrednih
in posrednih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov v Upravi Republike
Slovenije za javna plačila
1. člen
V pravilniku o obliki, vsebini in uporabi obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št.
115/02) se priloga 2 nadomesti z novo prilogo 2, ki se glasi:
»Priloga 2
Pregled in vsebina osnovnih modelov za sklicevanje na
številko obremenitve in odobritve ter pojasnila za njihovo
uporabo
Številka modela

00 P1
01 (P1
02 P1
03 (P1) K
04 (P1) K
05 (P1) K
06 P1
07 P1
08 (P1
09 (P1
10 (P1) K
11 (P1) K
12 (P1) K
18 (P1) K
19 (P1) K
28 (P1) K
38 (P1) K
40 (P1) K
41 (P1) K
48 (P1) K
49 (P1) K
55 (P1) K
58 (P1) K
99*

Vsebina modela (razdelitev polja in pozicija
kontrolnih številk v modelu)

-

P2
P2
(P2)K
(P2) K
P2
P2
(P2
(P2) K
P2) K
P2) K
(P2
(P2) K

-

P3
P3) K
(P3) K
(P3) K
(P3) K
P3
P3) K
P3
(P3) K
P3
P3) K
P3

-

(P2) K
(P2) K
(P2) K
(P2) K
(P2) K
(P2)K
(P2) K
(P2) K
P2
(P2) K

-

P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3

* Uporablja UJP
Proračunski uporabnik sam oziroma v dogovoru z Upravo Republike Slovenije za javna plačila ( v nadaljevanju: UJP),
izbere številko modela in število podatkov, ki jih bo uporabljal
za številčno označevanje vsebine sklicevanja na številko.
Številka modela je dvomestni podatek, ki ga proračunski uporabnik vpiše v predpolje podatka sklicevanja na številko.

Podatek v polju sklicevanje na številko je lahko izpisan
z enim, dvema ali s tremi podatki (P1 – P2 – P3). Podatki so
ločeni z vezajem. Dolžina enega podatka je omejena na 12
številčnih znakov, tako da vsi trije podatki nimajo več kot 20
številčnih znakov, ne glede na število uporabljenih vezajev
(eden ali dva).
Če je vsebina sklicevanja na številko izkazana z enim
podatkom velja, kot da je to podatek P1, če je izkazana z
dvema podatkoma, sta to podatka P1 in P2. Podatka P2 in
P3 se vpišeta brez vodilnih ničel.
Kontrolna številka podatka (K) je zadnja številka v podatku ali v skupini podatkov in je njen sestavni del. Izračunana je po modulu 11.
Izjema od navedenih pravil je struktura podatka v sklicevanju na številko v primerih, ko proračunski uporabnik kot
plačilni nalog uporablja posebno položnico oziroma posebno nakaznico v skladu s predpisom, ki določa obliko, vsebino in uporabo posebne položnice in posebne nakaznice
ter način poravnavanja obveznosti pri matični banki s trajnim
nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo. V
teh primerih lahko ima podatek v sklicevanju na številko le
eno skupino podatkov P1 z največ 13 številčnimi znaki, kjer
je zadnja številka v podatku kontrolna številka (K) in je sestavni del podatka. Kontrolna številka je izračunana po modulu 11.
Izbira modela je odvisna od odločitve proračunskega
uporabnika, kateri podatki (P) v informaciji morajo biti pod
računalniško kontrolo (Pn)K.
Model 00* se uporablja, ko podatki nimajo kontrolne
številke.
Model 01* se uporablja, ko imajo podatki skupno kontrolno številko.
Model 02 se uporablja, ko imata podatka P2 in P3
ločeno kontrolno številko. Podatek P1 nima kontrolne številke.
Model 03 se uporablja, ko imajo podatki P1, P2 in P3
ločeno kontrolno številko.
Model 04 se uporablja, ko imata podatka P1 in P3
ločeno kontrolno številko. Podatek P2 nima kontrolne številke.
Model 05 se uporablja, ko ima podatek P1 kontrolno
številko. Podatka P2 in P3 nimata kontrolne številke.
Model 06 se uporablja, ko imata podatka P2 in P3
skupno kontrolno številko. Podatek P1 nima kontrolne številke.
Model 07 se uporablja, ko ima podatek P2 kontrolno
številko. Podatki P1 in P3 nimata kontrolne številke.
Model 08 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2
skupno kontrolno številko. Podatek P3 ima ločeno kontrolno številko.
Model 09 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2
skupno kontrolno številko. Podatek P3 nima kontrolne številke.
Model 10 se uporablja, ko ima podatek P1 ločeno
kontrolno številko. Podatka P2 in P3 imata skupno kontrolno številko.
Model 11 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2
ločeni kontrolni številki. Podatek P3 nima kontrolne številke.
Model 11 je namenjen tudi za plačila obveznih dajatev in
drugih javnofinančnih prihodkov.
Model 12 se uporablja za vsa plačila s posebno položnico oziroma posebno nakaznico v skladu s predpisom iz
šestega odstavka te priloge.
Modeli 18, 19, 28, 38, 40, 41, 48 in 49 so namenjeni
za plačila obveznih dajatev in drugih javno finančnih prihod* Uporaba modela priporočljiva za proračunske uporabnike z
manjšim obsegom plačilnega prometa.
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kov in odhodkov ter prihodkov in odhodkov iz lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
Model 55 se uporablja, ko proračunski uporabnik z
enim plačilnim navodilom poravnava več različnih obveznosti istemu upniku. V tem primeru dolžnik pošlje upniku seznam (specifikacijo) opravljenih plačil na način, ki sta se zanj
dogovorila z upnikom.
Model 58 se uporablja za posle spremljanja upravljanja
z likvidnostjo sistema enotnega zakladniškega računa.
Model 99 uporablja UJP za potrebe računalniške obdelave podatkov plačilnega prometa.
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Izračun kontrolne številke z uporabo modula 11 se
opravi takole:
– posamezne številke v podatku za katerega se izračunava kontrolna številka, se pomnoži s ponderjem, začne se
s številko 2, nadaljuje z desne proti levi strani podatka,
– zmnožki številk in ponderjev se seštejejo, seštevek
pa deli s številko 11,
– ostanek pri delitvi se odšteje od številke 11, dobljeni
rezultat je kontrolna številka (K).
Če je rezultat 10, je kontrolna številka 0 (ničla).
Številčnih podatkov, pri katerih je seštevek zmnožkov
posameznih številk in ponderjev deljiv s številko 11 (rezultat
= 11, kontrolna številka pa 0), UJP ne priporoča.

Primeri izračuna kontrolne številke:
a) podatek
ponder
seštevek zmnožkov
delitev seštevka z 11
kontrolna številka
podatek s kontrolno številko

1
7
7+
70:
111

0
6
0+
11 =
4=
0

2
6
7
5
4
3
10 + 24 + 21 +
6 (ostanek 4)
7 (kontr. št. = 7)
2
6
7

b) podatek
ponder
seštevek zmnožkov
delitev seštevka z 11
kontrolna številka
podatek s kontrolno številko

1
3
3+
11 :
11 1

4
2
8=
11 =
0=
4

11
1 (ostanek 0)
11 (kontr. št. = 0)
0

c) podatek
ponder
seštevek zmnožkov
delitev seštevka z 11
kontrolna številka
podatek s kontrolno številko

5
3
15+
23 :
11 –
5

4
2
8=
11 =
1=
4

23
2 (ostanek 1)
10 (kontr. št. 0).
0

4
2
8

= 70

4

7

Kontrolna številka je enomestna, vpiše pa se kot zadnja številka v podatku, za katerega se izračunava, in je
sestavni del tega podatka.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67388/03
Ljubljana, dne 28. julija 2003.
EVA 2003-1611-0076
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance
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Pravilnik o subvencioniranju mesečnih vozovnic
za dijake, vajence in študente višjih šol

Na podlagi sedmega odstavka 81. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake,
vajence in študente višjih šol
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način subvencioniranja mesečnih vozovnic za dijake, vajence in študente
višjih šol (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), ki se šolajo
izven kraja stalnega prebivališča.
2. člen
Znesek subvencije za posameznega upravičenca določi prevoznik na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v
razrede. Pri tem se upošteva:
– bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno mesečno plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji,
– oddaljenost kraja šolanja od kraja stalnega prebivališča.
3. člen
Vsem upravičencem pripada subvencija v višini 7% cene mesečne vozovnice.
Višina subvencije po posameznih razredih znaša:
Razred

Če znaša bruto mesečni dohodek na
družinskega člana v% od bruto povprečne
plače na zaposlenega v RS

4. člen
Višina subvencije iz prejšnjega člena se v vsakem razredu zviša za 10% nad 40 km do 60 km oddaljenosti stalnega prebivališča upravičenca od kraja šolanja in za 20% nad
60 km oddaljenosti stalnega prebivališča upravičenca od
kraja šolanja.
5. člen
Upravičencem, katerih stalno prebivališče je od kraja
šolanja oddaljeno več kot 60 km in imajo možnost bivanja v
dijaškem domu, pa je ne izkoristijo, se subvencija iz 3. in
4. člena tega pravilnika zniža za 50%.
6. člen
Ne glede na določbe 3., 4. in 5. člena tega pravilnika,
upravičencem, ki v štipendiji dobivajo dodatek za prevoz,
pripada subvencija v višini 7% cene mesečne vozovnice.
Upravičenci oddajo vlogo za dodelitev subvencije prevozniku, in sicer na posebnem obrazcu, ki je sestavni del
tega pravilnika.
Zneske subvencije bo Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport mesečno nakazovalo prevoznikom na način in v
rokih, ki so določeni s predpisi o izvrševanju proračuna.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za dijake, vajence
in študente višjih strokovnih šol preneha uporabljati sklep o
določitvi višine subvencioniranja mesečnih vozovnic za prevoze dijakov in študentov, ki se šolajo izven kraja bivanja
(Uradni list RS, št. 1/97).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporabljati pa se začne 1. septembra 2003.

Znaša višina subvencije

1.

do 15%

50%

2.

nad 15% do 30%

30%

3.

nad 30% do 55%

15%

4.

nad 55%

7%

Št. 011-03-165/2003
Ljubljana, dne 23. julija 2003.
EVA 2003-3311-0193
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

Uradni list Republike Slovenije
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3703.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o mazavih maščobah

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02ZMR-1) in 8. 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 kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o mazavih maščobah
1. člen
V pravilniku o mazavih maščobah (Uradni list RS, št.
71/00) se v 1. členu za besedami »označevanja mazavih
maščob,« dodata besedi »minimalno kakovost,«.

Uradni list Republike Slovenije

2. člen
V 2. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Mazave maščobe so živilski izdelki, namenjeni prehrani ljudi (v nadaljnjem besedilu: izdelki), pri katerih je
maščoba njihova osnovna sestavina. Izdelki so navedeni v
prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Kot »surovo maslo I vrste« se označi izdelek, ki izpolnjuje naslednje minimalne pogoje kakovosti:
– je izdelan iz pasterizirane smetane ali pasterizirane
fermentirane smetane;
– ima značilen vonj, okus in barvo;
– se lahko maže in je homogene konsistence brez
vidnih vodnih kapljic;
– vsebuje najmanj 82 % mlečne maščobe;
– vsebuje največ 16 % vode.«.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Nazivna oziroma neto količina, dovoljena negativna odstopanja ter način označevanja nazivne oziroma neto količine predpakirane mazave maščobe, morajo biti v skladu s
predpisom, ki ureja predpakirane izdelke.«.
5. člen
V 5. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Povprečna vsebnost maščobe mora ustrezati vsebnosti maščobe določene s tem pravilnikom.«.
6. člen
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Končni sestavljeni izdelek ima lahko v imenu izdelka
označbo »maslo«, če vsebuje najmanj 75% mlečne maščobe in je izdelan izključno iz masla v skladu s točko A) priloge
1 tega pravilnika, ter vsebuje druge dodane snovi, potrebne
pri njegovi proizvodnji, pod pogojem, da se te snovi ne
dodajajo z namenom, da bi zamenjali bodisi v celoti bodisi
deloma katerokoli mlečno sestavino.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Sestavljen izdelek ima lahko v imenu izdelka označbo
»maslo«, če vsebuje manj kot 75%, vendar najmanj 62%
mlečne maščobe, in je izdelan izključno iz masla v skladu s
točko A) priloge 1 tega pravilnika, ter vsebuje druge dodane
snovi, potrebne pri njegovi proizvodnji, pod pogojem, da se
te snovi ne dodajajo z namenom, da bi zamenjali bodisi v
celoti bodisi deloma katerokoli mlečno sestavino, in če ime
izdelka vsebuje izraz »pripravljeno iz masla.«.
7. člen
V prilogi 1 se v prvem stolpcu v prvi, šesti in enajsti
vrsti tabele pod besedama »Vrsta maščobe« doda beseda
»Definicije«.
V drugem stolpcu se v petnajsti vrsti tabele beseda
»Namaz X%« nadomesti z besedama »Mešani namaz«.
V tretjem stolpcu se v prvi, šesti in enajsti vrsti tabele
nad besedilom »Pogoji glede vsebnosti maščob« dodata
besedi »Kategorije izdelkov«.
V tretjem stolpcu se v drugi vrsti tabele besedilo »je
večja od 80%, vendar manjša od 90%« nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi: »ni manjša kot 80%, vendar manjša
kot 90%«.
V tretjem stolpcu se v tretji vrsti tabele besedilo »vsebuje več kot 60%« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»ni manjša kot 60%«.
V tretjem stolpcu se v četrti vrsti tabele besedilo »vsebuje več kot 39%« nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi: »ne vsebuje manj kot 39%«.
V tretjem stolpcu se v sedmi vrsti tabele besedilo »je
večja od 80%, vendar manjša od 90%«, nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi: »ni manjša kot 80%, vendar manjša
kot 90%«.
V tretjem stolpcu se v osmi vrsti tabele besedilo »je
večja kot 60%, vendar manjša od 62%« nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi: »ni manjša kot 60%, vendar ne večja
kot 62%.«.
V tretjem stolpcu se v deveti vrsti tabele besedilo »je
večja kot 39%, vendar manjša od 41%« nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi: »ni manjša kot 39%, vendar manjša
kot 41%«.
V tretjem stolpcu se v dvanajsti vrsti tabele besedilo »je
večja od 80%« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»ni manjša kot 80%«.
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V tretjem stolpcu se v trinajsti vrsti tabele besedilo »je
večja kot 60%, vendar manjša od 62%« nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi: »ni manjša kot 60%, vendar ne več
kot 62%«.
V tretjem stolpcu se v štirinajsti vrsti tabele besedilo »je
večja kot 39%, vendar manjša od 41%« nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi: »ni manjša kot 39%, vendar ne več
kot 41%«.
8. člen
Izdelki, ki so v skladu s tem pravilnikom proizvedeni in
označeni pred 31. decembrom 2003, so lahko v prometu
do porabe zalog.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-21/99
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2002-2311-0130
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franci But l. r.
Soglašam!
Minister za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

3704.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika
o perutninskih mesnih izdelkih

Na podlagi 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1 in 58/02-ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi pravilnika
o perutninskih mesnih izdelkih
1. člen
V pravilniku o perutninskih mesnih izdelkih (Uradni list
RS, št. 59/02) se v prvem odstavku 9. člena prva alinea
spremeni tako, da se glasi: »– »izdelek z nizko vsebnostjo
maščobe«, ko je vsebnost maščobe nižja ali enaka 3%;«. V
tretji alinei se beseda »zmanjšana« nadomesti z besedo
»znižana«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Pri
proizvodnji izdelkov z znižano vsebnostjo maščob se lahko
uporabljajo dovoljene dodatne surovine do 20%.«.
V tretjem odstavku se beseda »zmanjšano« nadomesti
z besedo »znižano«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Označevanje hranilne vrednosti izdelkov mora biti v
skladu s predpisi o označevanju hranilne vrednosti živil.«.
2. člen
V 10. členu se beseda »točke« nadomesti z besedo
»alinee«.
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3. člen
V 19., 30., 57. in 58. členu se besede »iz 2. člena«
nadomestijo z besedami »iz 3. člena«.
4. člen
V 40. členu se v prvi alinei črta beseda »mesnih«.

som iz prvega odstavka tega člena«, za besedo »zalog« pa
se doda besedilo »ali preteka roka uporabnosti«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-12100-6
Ljubljana, dne 13. maja 2003.
EVA 2003-2311-0026

5. člen
V 55. členu se zadnji stavek črta.

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

6. člen
V prilogi 1 se beseda »partija« nadomesti z besedo
»serija«.
7. člen
V 66. členu se v tretjem odstavku besedilo »predpisi iz
72. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »predpi-

3705.

Soglašam!
Minister za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki jim je
prenehala registracija v Republiki Sloveniji v
obdobju od 1. januarja 2003 do 31. julija 2003

Na podlagi drugega odstavka 68. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) objavlja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

S E Z N A M*
fitofarmacevtskih sredstev, ki jim je prenehala
registracija v Republiki Sloveniji v obdobju
od 1. januarja 2003 do 31. julija 2003
I
Fitofarmacevtska sredstva, ki jim je v obdobju od 1.
januarja 2003 do 31. julija 2003 prenehala registracija v
Republiki Sloveniji, so:

Zap.
št.

Carinska
šifra

Sredstvo

Aktivna
snov

Proizvajalec

Zastopnik

1.
2.

BANCOL 50 WP
BEETUP EXTRA

bensultap 50%
etofumesat 9,4%
fenmedifam 9,7%
permetrin 0,025%
permetrin 0,25%

TAKEDA;VETERINA
UPL

PLIVA LJUBLJANA
PINUS

3.
4.

380810900
380830270
380830170
380810100
380810100

JESMOND, ILIRIJA
COPYR

5.

380810100

permetrin 0,25%

UNICHEM

6.
380830270
7.
380820800
8.
380820800
9.
380810300
31-dec-2003
10.
11.
12.

BIOKILL FLORA
BIOTIP Univerzalni
insekticid
BIOTOLL UNIVERZALNI
INSEKTICID
BLAZER 2-S
BRESTANID
EUPAREN
FLOROVIN-PLANT PIN

ŠTAPIČI
380810900 FOLIDOL OLJE
380810400
380810400 FOLIMAT LC-50
380810100 FORTH Univerzalni
insekticid

Številka
odločbe

Prenehanje
veljavnosti
registracije

Promet in uporaba
zalog
dovoljena do

32702142/03/1
32702279/02/4

25-jul-2003
26-mar-2003

31-dec-2003
26-sept-2004

ILIRIJA
BIOTEH

32702114/03
32702114/03

30-apr-2003
30-apr-2003

31-dec-2003
31-dec-2003

UNICHEM

32702114/03

30-apr-2003

31-dec-2003

32702141/03/1
25-jul-2003
32702202/03/01
15-jul-2003
32702144/03/1
25-jul-2003
PLIVA LJUBLJANA 32702142/03/1

31-dec-2003
20-dec-2003
31-dec-2003
25-jul-2003

acifluorfen 21,4%
BASF AG
fentin hidroksid 50% BAYER CS
diklofluanid 50%
BAYER CS
butoksikarboksim 10%

BASF SLOVENIJA
BAYER CS
BAYER CS; PINUS
WACKER;VETERINA

mineralno olje 52,6% BAYER CS
paration-etil 10%
ometoat 57,5%
BAYER CS
permetrin 0,25%
COPYR

BAYER CS; PINUS

32702116/03/1

30-apr-2003

ni dovoljena

BAYER CS; PINUS
BIOTEH

32702144/03/1
32702114/03

25-jul-2003
30-apr-2003

31-dec-2003
31-dec-2003

* Ta seznam vsebinsko povzema uredbo št. 2076/2002/ES ter odločbe št. 478/2002/ES, 479/2002/ES, 520/2001/ES in
817/2000/ES.
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Zap.
št.

Carinska
šifra

Sredstvo

13.

380830110
380830110
380830110
380830270
380830270
380810400
380810400
380810100
380810900
380810400
380810900
380820800
380830130
380830130
380830130
380830270

GALIUM

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Št.

Aktivna
snov

Številka
odločbe

Prenehanje
veljavnosti
registracije

Promet in uporaba
zalog
dovoljena do

SEMENARNA

32702147/03/1

25-jul-2003

31-dec-2003

KARSIA
PLIVA LJUBLJANA
BAYER CS
BAYER CS; PINUS
UNICHEM
SYNGENTA AGRO
AGRORUŠE

3270238/02
32702142/03/1
32702144/03/1
32702144/03/1
32702114/03
32702143/03/1
32702145/03/1

17-mar-2003
25-jul-2003
25-jul-2003
25-jul-2003
30-apr-2003
25-jul-2003
25-jul-2003

13-sept-2004
31-dec-2003
31-dec-2003
31-dec-2003
31-dec-2003
31-dec-2003
31-dec-2003

32702146/03/1
32702236/02/2
32702239/02/3
3270226/02

25-jul-2003
5-feb-2003
5-feb-2003
28-mar-2002

31-dec-2003
ni dovoljena
ni dovoljena
ni dovoljena

simazin 50%
simazin 50%
permetrin 0,25%

PINUS
KARSIA
KARSIA
ZADRUŽNA KMET.
DRUŽBA
MAKHTESHIM AGAN KARSIA
MAKHTESHIM AGAN KARSIA
COPYR
BIOTEH

32702238/02/3
32702234/02
32702114/03

5-feb-2003
6-feb-2003
30-apr-2003

ni dovoljena
24-sept-2004
31-dec-2003

fentin acetat 40%
propoksur 50%
piridafention 3%

PINUS TKI Rače
BAYER CS
HERBOS

32702203/03/1
32702144/03/1
32702147/03/1

15-jul-2003
25-jul-2003
25-jul-2003

20-dec-2003
31-dec-2003
31-dec-2003

diklorprop 31%
MCPA 10%
mecoprop 16%
GLYPHOGAN 480 SL glifosat 48%
GRASIDIM
setoksidim 18,6%
HOSTAQUICK 50-EC
heptenofos 50%
METASYSTOX-i
demeton-S-metil 25%
NEO-PERMIN
permetrin 0,5%
NEORON 500 EC
brompropilat 50%
PIROX FLUID
diazinon 4,5%
tetradifon 0,9%
triforin 4,5%
PROMEPIN 500 TEKOČI prometrin 50%
PROMETREX 50 SC
prometrin 50%
PROMETREX 50 WP
prometrin 50%
ROUNDUP
glifosat 48%

380830130 SIMANEX 50 SC
380830130 SIMANEX 50 WP
380810100 TERMINATOR
Univerzalni insekticid
380820800 TRIFEN
380810300 UNDEN 50 WP
380810400 ZLATICA OFUNAK-P

Proizvajalec

Zastopnik

HERBOS

MAKHTESHIM AGAN
SIPCAM;VETERINA
BAYER CS
BAYER CS
UNICHEM
SYNGENTA
AGRORUŠE
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PINUS
MAKHTESHIM AGAN
MAKHTESHIM AGAN
MONSANTO

PINUS TKI Rače
BAYER CS; PINUS
SEMENARNA

Št. 327-02-176/2003/1
Ljubljana, dne 22. julija 2003
EVA 2003-2311-0223
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

BANKA SLOVENIJE
3706.

Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju
podatkov za namene statistike finančnih
računov

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka
13. člena ter prvega odstavka 31. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 3. točke
sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 66/03) izdaja guverner
Banke Slovenije

NAVODILO
za izvajanje sklepa o poročanju podatkov
za namene statistike finančnih računov
I. SPLOŠNO
1. Navodilo določa metodologijo, način in roke poročanja letnih podatkov za namene statistike finančnih računov.
2. Predmet poročanja so letna poročila o stanju finančnih sredstev in obveznosti ter letna poročila o transakcijah
v finančnih sredstvih in obveznostih, ki jih imajo obvezniki
poročanja kot terjatev ali obveznost do drugih enot po posameznih finančnih instrumentih.
3. Letna poročila za potrebe Banke Slovenije zbira
Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

4. Obvezniki poročanja predložijo letna poročila po
tem navodilu do 31. marca tekočega leta.
5. V letnih poročilih se poročajo podatki o stanju konec preteklega leta (stanje na 31. 12. llll) in podatki o transakcijah v preteklem letu.
6. Obvezniki poročanja poročajo v elektronski obliki v
skladu z vsebino poročila, ki je predpisana s tem navodilom.
Tehnična navodila poročanja predpiše AJPES.
7. Poročajo se zneski v tisočih SIT.
II. IZPOLNJEVANJE POROČILA
8. Vsebina poročila
Stolpec Ime stolpca

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Obdobje
Matična številka obveznika poročanja
Naziv obveznika poročanja
Sektor obveznika poročanja
Tip podatka
Vrsta postavke
Oznaka finančnega instrumenta
Nasprotni sektor
Vrednost

(1) Obdobje
Vpiše se obdobje, za katerega se poroča, in sicer:
llll – za leto: vpiše se štirimestna oznaka za leto.
(2) Matična številka obveznika poročanja
Vpiše se matična številka iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES).
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(3) Naziv obveznika poročanja
Vpiše se polni naziv obveznika poročanja.
(4) Sektor obveznika poročanja
Vpiše se oznaka sektorja obveznika poročanja. Šifrant
sektorja obveznika poročanja je naslednji:

(Oznaka
(Naziv instrumenta)
finančnega
instrumenta)

(Oznaka sektorja)

(Naziv sektorja/podsektorja)

611

S.11
S.121
S.122
S.123

Nefinančne družbe
Centralna banka (Banka Slovenije)
Druge denarne finančne institucije
Drugi finančni posredniki razen
zavarovalnic in pokojninskih skladov
Pomožni finančni posredniki
Zavarovalnice in pokojninski skladi
Enote centralne države
Enote lokalne države
Skladi socialnega zavarovanja

S.124
S.125
S.1311
S.1313
S.1314

(5) Tip podatka
Tip podatka opredeljuje ali gre za stanje ali za transakcijo.
Vpiše se:
ST – stanje
TR – transakcija
(6) Vrsta postavke
Vrsta postavke opredeljuje ali gre za finančno sredstvo
ali za obveznost.
Vpiše se:
FSR – finančno sredstvo
OBV – obveznost
(7) Oznaka finančnega instrumenta
Vpiše se oznaka finančnega instrumenta, ki opredeljuje posamezno kategorijo ali pod-kategorijo finančnega instrumenta. Šifrant oznak finančnih instrumentov:
(Oznaka
(Naziv instrumenta)
finančnega
instrumenta)

1
2
21
22
29
3
33
331
332
34
4
41
42
5
51

511
512
513
52
6

Monetarno zlato in SDR
Gotovina in vloge
Gotovina
Prenosljive vloge
Druge vloge
Vrednostni papirji razen delnic
Vrednostni papirji, razen delnic brez izvedenih
finančnih instrumentov
Kratkoročni
Dolgoročni
Izvedeni finančni instrumenti
Posojila
Kratkoročna
Dolgoročna
Delnice in drugi lastniški kapital
Delnice in drugi lastniški kapital, razen
investicijskih kuponov vzajemnih skladov, enot
premoženja vzajemnih pokojninskih skladov in
delnic investicijskih družb
Delnice, ki kotirajo
Delnice, ki ne kotirajo
Drugi lastniški kapital
Investicijski kuponi vzajemnih skladov, enote
premoženja vzajemnih pokojninskih skladov in
delnice investicijskih družb
Zavarovalno tehnične rezervacije

61

612
62
7
71
79

Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah
življenjskega zavarovanja in v rezervacijah
pokojninskih skladov
Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah
življenjskega zavarovanja
Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah
pokojninskih skladov
Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za
odprte terjatve
Druge terjatve
Trgovinski krediti in avansi
Drugo

(8) Nasprotni sektor
Vpiše se oznaka nasprotnega sektorja, do katerega
ima obveznik poročanja terjatev oziroma obveznost.
Šifrant nasprotnih sektorjev:
(Oznaka sektorja) (Naziv nasprotnega sektorja)

S.0
S.1
S.11
S.12
S.121
S.122
S.123
S.124
S.125
S.13
S.1311
S.1313
S.1314
S.14
S.15
S.2
S.21
S.2111
S.2112
S.22

Domače gospodarstvo (Slovenija) in
ostali svet (tujina)
Domače gospodarstvo (Slovenija)
Nefinančne družbe
Finančne družbe
Centralna banka (Banka Slovenije)
Druge denarne finančne institucije
Drugi finančni posredniki razen zavarovalnic
in pokojninskih skladov
Pomožni finančni posredniki
Zavarovalnice in pokojninski skladi
Sektor države
Enote centralne države
Enote lokalne države
Skladi socialnega zavarovanja
Gospodinjstva
Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom
Ostali svet (tujina)
Evropska unija (EU)
Evropska monetarna unija (EMU)
Ostale članice EU
Drugi

(9) Vrednost
Vpiše se vrednost stanj in transakcij v tisočih SIT. V
primeru transakcij se obvezno vpiše pred vrednostjo predznak.
9. Obvezniki poročanja pri poročanju upoštevajo podrobna vsebinska navodila, ki vključujejo:
1. Navodilo za ugotavljanje transakcij,
2. Navodilo za izpolnjevanje podatkov po sektorjih,
3. Navodilo za izpolnjevanje podatkov po finančnem
instrumentu:
3.1 Navodilo o razvrščanju finančnih instrumentov,
Navedbe kontov kot usmeritve za poročanje.
3.2 Navodilo za vrednotenje finančnih instrumentov:
Vrednotenje stanj,
Vrednotenje transakcij.
4. Obrazci za izpolnjevanje podatkov.
10. Podrobna vsebinska navodila za poročanje bodo
dostopna najkasneje od 1. oktobra na spletni strani Banke
Slovenije (dostopna tudi preko spletne strani AJPES).
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11. Prvo poročilo po tem navodilu je potrebno poročati
AJPES v novembru 2003 s podatki stanj za konec leta
2001 in za konec leta 2002 ter s podatki transakcij za leto
2002.
12. To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu.
Ljubljana, dne 28. julija 2003.
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

3707.

Navodilo za izvajanje sklepa o razvrstitvi
aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk ter
sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank
in hranilnic

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02), sklepa o razvrstitvi
aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 24/02 in 85/02) in sklepa o oblikovanju
posebnih rezervacij bank in hranilnic (Uradni list RS, št.
24/02) izdaja guverner Banke Slovenije

NAVODILO
za izvajanje sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih
in zunajbilančnih postavk ter sklepa o
oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic
I. NAMEN NAVODILA
1. S tem navodilom se predpisuje vsebina in oblika ter
način izpolnjevanja in pošiljanja poročila o razvrstitvi aktivnih
bilančnih in zunajbilančnih postavk ter oblikovanja posebnih
rezervacij bank in hranilnic (v nadaljevanju: poročilo).
Poročilo iz prvega odstavka banka oziroma hranilnica
(v nadaljevanju: banka) predloži v obliki obrazcev:
– RAZ -1 – „Razvrstitev aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk banke”, ki sestoji iz podrobne razporeditve
aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk banke po posameznih dolžnikih, razvrstitve terjatev v skupine ter ugotovitve
potencialnih izgub, oblikovanih in dodatno potrebnih posebnih rezervacij za kreditna tveganja ter oblikovanih rezervacij za deželna tveganja,
– RAZ – 2 – Pregled terjatev in potencialnih obveznosti banke do fizičnih oseb in
– REZ – Zbirni pregled razvrstitve terjatev in oblikovanja rezervacij.
II. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA RAZ -1 in
RAZ -2
2. Obrazec RAZ-1 vsebuje 20 stolpcev, katerih vsebina je naslednja:
STOLPEC št.
1 – matična številka
Vpiše se sedemmestna matična številka pravne osebe
pri Statističnem uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju:
SURS).
Sedemmestna matična številka SURS se vpiše tudi za
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in imajo matično števil-
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ko (samostojne podjetnike posameznike in druge); za osebe, ki sicer opravljajo dejavnost, vendar nimajo matičnih
številk, pa se vpišejo številke 9999910 za skupino A,
9999911 za skupino B, 9999912 za skupino C, 9999913
za skupino D in 9999914 za skupino E.
Za druge fizične osebe (ki ne opravljajo dejavnosti)
oziroma prebivalstvo se vpišejo številke 9999900 za skupino A, 9999901 za skupino B, 9999902 za skupino C,
9999903 za skupino D in 9999904 za skupino E.
Če banka izkazuje izpostavljenost do fizične osebe kot
osebe, ki opravlja dejavnost (samostojni podjetnik posameznik, kmet) in hkrati do te iste osebe kot prebivalca se
vse izpostavljenosti seštejejo in prikažejo v obrazcu RAZ-1
bodisi pod osebe s samostojno matično številko ali v skupni
številki za podjetnike.
Ne glede na prvi odstavek te točke se v primeru, da
banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja
vzajemnega pokojninskega sklada, vpiše številka 9999905;
v primeru, da banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja premoženja pokojninske družbe pa se vpiše številka 9999906.
Ne glede na prvi odstavek te točke, pa se pri tujih
pravnih osebah (iz držav članic ali drugih tujih držav), ki so
banke, vpiše SWIFT koda v skladu z BIC directory. Za tuje
osebe, ki nimajo SWIFT kod (nekatere banke in druge tuje
osebe), se uporablja zaporedna številka tujega dolžnika in
šifra države. Primer: prva pravna oseba iz Italije: 0001380,
iz Hrvaške 0001191.., druga pravna oseba iz Italije
0002380, iz Hrvaške 0002191...
Nazivi dolžnikov, matične številke in SWIFT kode morajo biti ažurirani, torej preverjeni z registrom SURS oziroma
BIC directory za SWIFT kode.
Banka zaveže vse pravne osebe in fizične osebe, ki
opravljajo dejavnost, da jo obveščajo o matičnih številkah
(oziroma kodah), spremembah naziva in statusnih spremembah.
2 – naziv dolžnika
Dolžniki banke so domače in tuje pravne ter fizične
osebe. V obrazec RAZ-1 se posamično vnašajo pravne osebe (domače in tuje) in tiste fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ter imajo matično številko in do katerih banka izkazuje
terjatev oziroma prevzeto ali potencialna obveznost.
Posamično pomeni, da se vsaka pravna oseba in fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ima matično številko,
vnese v eno vrstico.
Pod naziv dolžnika se vnese naziv – firma dolžnika in
kraj, kjer je sedež dolžnika. Firma in sedež se lahko vneseta
v skrajšani obliki.
Ne glede na zgornjo opredelitev dolžnikov se v primeru, ko banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova
upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada, pod naziv dolžnika vnese ‘pokojninski sklad v upravljanju (naziv sklada)’.
V primeru, da banka izkazuje potencialno obveznost iz naslova upravljanja premoženja pokojninske družbe, se pod
naziv dolžnika vnese ‘premoženje pokojninske družbe v
upravljanju (naziv družbe)’.
Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in nimajo matičnih številk, se v obrazec RAZ-1 vnašajo v skupnem seštevku
pod naziv “podjetniki” in sicer v več vrstic, za vsako skupino
razvrstitve posebej.
Fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, se vnesejo
na koncu poročila v skupnem znesku pod naziv “prebivalstvo”, in sicer v več vrstic, za vsako skupino razvrstitve
posebej.
Ne glede na določila o skupnem izkazovanju podjetnikov in prebivalstva v obrazcu RAZ-1, pa se v obrazcu RAZ-2
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največji dolžniki v skupini „podjetniki” in „prebivalstvo” prikažejo posamično, in sicer: v prvem delu obrazca 10 fizičnih
oseb (prebivalcev) po višini skupne izpostavljenosti banke
do teh oseb (stolpec 4), od najvišje do najnižje in prav tako v
drugem delu posamično 10 fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (podjetnikov), a nimajo matičnih številk.
3 do 7 – bilančne terjatve in zunajbilančne obveznosti
V posamezne stolpce se vnesejo zneski bilančnih postavk in zunajbilančnih postavk – prevzetih in potencialnih
obveznosti za dolžnika, ne glede na njihov rok dospelosti, v
skladu z opredelitvijo, ki je podana v nadaljevanju. Zaradi
celovitega pregleda „portfelja”, ki se nanaša na posameznega dolžnika se v poročilo vnesejo stanja postavk ne glede
na to, da se določene postavke v nadaljevanju poročila ne
razporejajo in se zanje po 5. točki sklepa o razvrščanju ne
ugotavlja potencialnih izgub.
Pod kredite (stolpec 3) se zajemajo stanja na računih iz
bilance stanja pod A.III. Krediti bankam in A.IV. Krediti strankam, ki niso banke, v višini terjatev do dolžnika (v bruto
znesku, torej ne zmanjšane za oblikovane popravke vrednosti).
Pod vrednostnimi papirji in naložbami v kapital (stolpec
4) se zajemajo stanja iz postavk bilance stanja pod A.II.
Državne obveznice in drugi vrednostni papirji za reeskont
pri centralni banki, A.V. Dolžniški vrednostni papirji, ki niso
namenjeni trgovanju in A.VI. Vrednostni papirji, namenjeni
trgovanju, A.VII. Dolgoročne naložbe v kapital strank v skupini in A.VIII. Dolgoročne naložbe v kapital drugih strank ter
stanja iz računov odkupljenih lastnih delnic v postavki A.XI.
Lastni deleži.
Vrednostni papirji in kapitalske naložbe niso predmet
razvrstitve in se vrednotijo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Če banke v skladu z drugim odstavkom
5. točke sklepa o razvrstitvi uporabijo podobna merila za
prevrednotenje zaradi oslabitve kot pri drugih terjatvah za
ugotavljanje potencialnih izgub, so to interni postopki vrednotenja teh postavk v banki in se ne izkazujejo v poročilu
RAZ-1 od vključno stolpca 9a dalje do vključno stolpca 16.
Pod obresti (stolpec 5) se zajemajo stanja iz računov
terjatev za obresti pod zap. 4 iz bilančne postavke A.XIII.
Druga sredstva, v bruto znesku, to je ne zmanjšane za
oblikovane popravke vrednosti in stanja na računih razmejenih obresti iz bilančne postavke A.XIV. Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve.
Pod drugo (stolpec 6) se zajemajo stanja iz računov
terjatev za provizije oziroma opravnine ter stanja drugih računov iz bilančnih postavk A.XIII. Druga sredstva in A.XIV.
Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve, ki jih je mogoče
razporediti na dolžnika ali banko.
Ni nujno, da sta tu vsebovani v celoti preostali (brez
terjatev za obresti v stolpcu 5) bilančni postavki A.XIII. in
A.XIV. Banka mora vsebinsko slediti naravi postavke in si s
podrobnejšo razčlenitvijo stolpcev zagotoviti preglednost nad
izračunom. Če gre za terjatve, ki jih je mogoče povezati na
določenega komitenta, se vnesejo v stolpec 6 in nato vključijo v nadaljevanju obrazca, kadar so predmet razporeditve
in ugotavljanja potencialnih izgub, sicer pa ne. Če gre za
terjatve za prihodke banke, se praviloma z njimi ravna enako
kot pri terjatvah za obresti in opravnine (t.j. v skladu s poglavjem o izključenih prihodkih) in se nahajajo le še v seštevku
v stolpcu 9, v 9a pa ne več (glej navodila za stolpec 9a). Za
nekatere druge terjatve (npr. dolgoročne naložbene nepremičnine) velja, da niso predmet razvrstitve (5. točka sklepa)
in jih zato ne najdemo v nadaljevanju obrazca. Nekatere
postavke pa se v nadaljevanju obrazca razvrstijo v skupine,
nanje se oblikujejo rezervacije (npr. terjatve za čeke) in se
zato pojavijo tudi v nadaljevanju obrazca (pod 9a).
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Pod zunajbilančne obveznosti (stolpec 7) se vnesejo
stanja iz računov zunajbilančne evidence, na katerih so knjižene tvegane zunajbilančne postavke.
Ne glede na prejšnji odstavek se izvedeni (izpeljani)
finančni instrumenti, s katerimi se trguje na prostem trgu,
zajemajo v višini izračunane kreditne nadomestitvene vrednosti v skladu s sklepom o kapitalski ustreznosti iz obr.
KAP 6 (stolpec 6), KAP 7 (stolpec 4) oziroma banke, ki so
zavezane k izračunu kapitalskih zahtev za tržna tveganja iz
obr. KAP – trg 8/1 – tabela III.a (stolpec 6).
8 – izključeni prihodki
Vnese se znesek obračunanih prihodkov (za obresti,
opravnine in vse druge prihodke), ki jih mora banka na podlagi VII. poglavja sklepa o razvrstitvi izključevati, to je zanje
oblikovati 100% popravke vrednosti. Vnesejo se vsi izključeni
prihodki, ne glede na to, ali so oblikovani za terjatve za obresti pripisane h glavnici pri stolpcu 3 (100% popravki) ali za
terjatve izkazane v stolpcu 5 ali morebiti celo v 6).
V ta stolpec banke lahko vključujejo tudi znesek diskonta pri odkupljenih terjatvah. Če ga ne vključujejo v ta
stolpec, izkazujejo odkupljene terjatve zmanjšane za diskont
v stolpcu 3 – krediti.
9 – skupaj izpostavljenost
Je seštevek stolpcev od 3 do 7.
9a – znesek terjatev za razvrstitev v skupine (oziroma
osnova za izračun rezervacij)
Je skupaj izpostavljenost iz zap. 9, zmanjšana na podlagi točke 5 sklepa o razvrstitvi za:
– vrednostne papirje in naložbe v kapital,
– naložbene nepremičnine dane v poslovni najem,
– naložbe v lastne delnice,
– naložbe v eskontirane menice,
– za znesek izključenih prihodkov iz stolpca 8 (=vseh
izključenih prihodkov, tako za tisti del obračunanih in izključenih prihodkov, ki je pripisan glavnici kreditov, kot za del
izključenih prihodkov na računih terjatev za prihodke (v stolpcu (5) obresti in stolpcu (6) drugo) in
– za znesek terjatev za obresti, opravnine ter za vse
druge prihodke za dolžnike v A in B skupini razvrstitve (=delno stolpec 5 in 6), ker nanje na podlagi 15. točke in VII.
poglavja sklepa o razvrstitvi ni potrebno ugotavljati potencialnih izgub oziroma izračunavati potrebnih posebnih rezervacij.
Banka mora pri dolžnikih, ki so razvrščeni v skupini C
do E (in tudi pri B, če je v B zaradi zastave nepremičnin)
dosledno izključevati vse prihodke, tudi tiste, ki se pripisujejo glavnici in zagotoviti dovolj podrobno analitično evidenco,
da se lahko izračuna osnovo za določitev zneska potencialnih izgub.
10 – razvrstitev terjatev v skupino A
Vpiše se znesek iz stolpca 9a, v delu ki je razvrščen na
podlagi določil sklepa o razvrstitvi v skupino A.
11- razvrstitev terjatev v ostale skupine
Vpiše se znesek iz stolpca 9a, v delu ki je razvrščen na
podlagi določil sklepa o razvrstitvi v skupino B, C, D ali E.
12 – oznaka skupine
Vpiše se razvrstitev za stolpec 11.
V primeru, da je znesek terjatev za razvrstitev v skupine
(stolpec 9a) enak nič, banka pa ima postavke, ki se ne
razvrščajo (stolpec 9), t.j. VP in naložbe v kapital, se v
stolpcu 12 – oznaka skupine označi z nič (0) oziroma se
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pusti prazno polje. Označena z nič (0) oziroma prazna so
tudi vsa mesta v nadaljevanju obrazca do vključno stolpca
16. Banka vnese oznako komitenta v stolpec 17 in v primeru, ko gre za tujo osebo, se vnese znesek oblikovanih rezervacij za deželna tveganja v stolpec 18.
13 – potencialne izgube v %
Vnese se % (z dvema decimalkama) ugotovljenih potencialnih izgub za terjatve v skupinah B, C, D in E (za
stolpec 11), ki ga za posameznega komitenta banka določi
v skladu s 16. točko sklepa o razvrstitvi, za skupino E pa v
višini 100%.
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– denar v blagajni in stanje na računih pri CB (bilančna
postavka A.I),
– neopredmetena dolgoročna sredstva (bilančna postavka A.IX.),
– opredmetena osnovna sredstva (bilančna postavka
A.X.),
– vpisani, nevplačani kapital (bilančna postavka A.XII.),
– zaloge, plemenite kovine, presežek sredstev iz notranjih razmerij in presežek odhodkov nad prihodki med
letom (delno iz bilančne postavke A.XIII.).
III. NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA REZ

13a – znesek potencialnih izgub
Znesek iz stolpca 11, pomnožen z % iz stolpca 13.
14 – oblikovane posebne rezervacije – popravki
Vnese se znesek oblikovanih posebnih rezervacij (brez
zneska 100% popravkov za izključene prihodke na C-E skupino) v obliki popravkov bilančnih terjatev za posameznega
dolžnika po stanju na dan poročila.
15 – oblikovane posebne rezervacije v pasivi
Vnese se znesek oblikovanih posebnih rezervacij za
zunajbilančne obveznosti za posameznega dolžnika, ki so
knjižene na kontu posebnih rezervacij 9750. Ne vnaša se
zneskov za izravnavo po skupinah, kot tudi ne posebnih
rezervacij, ki so v skladu s 3. točko sklepa o oblikovanju
posebnih rezervacij bank in hranilnic oblikovane v višini 1%
zneska terjatev razvrščenih v skupino A.
16 – dodatno potrebne rezervacije za potencialne izgube
Vnese se znesek dodatno potrebnih posebnih rezervacij iz naslova kreditnega tveganja, to je popravkov za bilančne terjatve in posebnih rezervacij za zunajbilančne obveznosti (stolpec 13a minus stolpec 14 minus stolpec 15).
V primeru, da je znesek vseh rezervacij iz stolpca 14 in
15 večji od zneska potencialnih izgub v stolpcu 13a, se
razlika vpiše z negativnim predznakom, kar pomeni, da ima
banka za dolžnika preveč oblikovanih posebnih rezervacij.
17 – oznaka skupine brez zavarovanja
Vnese se oznaka skupine razvrstitve, v katero bi bil
uvrščen komitent v primeru, če banka zanj ne bi pridobila
prvovrstnega zavarovanja ali zavarovanja z zastavo nepremičnine.
18 – rezervacije za deželna tveganja
Banka vpiše znesek že oblikovanih deželnih rezervacij
(stanje iz računa 9756) – izračun je pojasnjen pri točki 7. V
primeru domačih dolžnikov oziroma tujih dolžnikov, ki so iz
držav z deželnim tveganjem 0%, se pusti prazno mesto.
3. Pri razvrstitvi banka zajema izpostavljenosti do dolžnika samo enkrat. Tako se v primeru, da je za pokritje
nekritega akreditiva odobreno okvirno posojilo, zunajbilančna obveznost banke do tega komitenta izkaže le enkrat,
čeprav je v knjigovodski evidenci banke izkazana dvakrat.
4. Znesek bilančnih terjatev, ki jih na dan izpolnitve
poročila ni mogoče razporediti na posameznega dolžnika
(prehodni računi) ter terjatve do delavcev banke, lastni deleži, manjše terjatve za zneske provizij in obresti ter druge
podobne terjatve, se praviloma razvrsti v skupino A. Banka
vpiše v obrazec skupni znesek teh terjatev, kot dolžnik pa se
vpišeta naziv in matična številka banke.
5. V obrazec niso zajete naslednje postavke iz bilance
stanja:

6. Pod I. Kreditno tveganje obrazec REZ vsebuje 11
stolpcev, katerih vsebina je naslednja:
Stolpci 2, 3 in 4 – znesek razvrščenih terjatev (kolona
9a iz RAZ-1) – po skupinah se prikažejo seštevki bilančnih
terjatev, zunajbilančnih obveznosti in skupaj razvrščenih terjatev. Vnesejo se torej le zneski postavk, ki so predmet
razvrstitve.
Stolpec 5 – oblikovane posebne rezervacije – vnesejo
se oblikovane posebne rezervacije v aktivi (kolona 14 iz
RAZ-1), v delu, ki vsebinsko pomeni posebne rezervacije za
kreditna tveganja. Zato tu niso zajeti popravki na terjatve za
prihodke, ki so oblikovani v višini 100%, torej ki predstavljajo izključene prihodke.
Stolpec 6 – popravki za izključene prihodke (kolona 8
iz RAZ-1) – vnesejo se zneski izključenih prihodkov, ki so
knjiženi v aktivi (bodisi na štirištevilčnih kontih popravkov ali
pa na podrobnejših analitičnih (večštevilčnih) kontih popravkov v okviru rednih računov).
Stolpec 7 – razlika zaradi restrukturiranja terjatev –
vnese se razlika med zneskom rezervacij, ki je zadržan
glede na razvrstitev terjatve pred restrukturiranjem.
Stolpec 8 – oblikovane posebne rezervacije v pasivi
(kolona 15 iz RAZ-1 in konto 9754) – vnese se znesek
oblikovanih posebnih rezervacij za kreditno tveganje – seštevek po skupinah razvrstitve, za skupino A se vnese znesek
oblikovanih posebnih rezervacij po 3. točki sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic.
Stolpec 9 – oblikovane posebne rezervacije za izravnavo – vnese se znesek oblikovanih posebnih rezervacij za
izravnavo (konto 9751), ki jih mora banka oblikovati, če
seštevek vseh ugotovljenih potencialnih izgub v posamezni
skupini znese manj od zneska, izračunanega z uporabo
minimalno predpisanega odstotka za posamezno skupino iz
točke 15. sklepa o razvrstitvi.
Stolpec 10 – seštevek stolpcev 5, 6, 8 in 9 – je
seštevek vseh posebnih rezervacij za kreditna tveganja in
izključenih prihodkov.
Stolpec 11 – dodatno potrebne rezervacije – gre samo
za posebne rezervacije za kreditno tveganje in ne tudi tiste
za deželno tveganje. Da se lahko izpolni ta znesek, mora
banka opraviti izračune posebej in sicer:
Za skupino A – če znesek oblikovanih rezervacij (v
skladu s točko 3 sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij) v
stolpcu 8 ni enak izračunanemu znesku po 3. točki sklepa o
oblikovanju posebnih rezervacij, se tu vnese razlika z ustreznim predznakom, to pomeni, da se vpišejo tako premalo
(+) kot preveč (-) oblikovane rezervacije.
Izračunani znesek je enak 1% od zneska v A v stolpcu
4 (ki je enak stolpcu 9a v RAZ 1), ki se zmanjša za znesek
netveganih terjatev (RS, BS, evropskih skupnosti, vlad in
centralnih bank držav EEA in z njimi primerljivih držav
OECD).
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Za druge skupine – ugotovitev obveznosti po izračunu
banke: ugotovi se znesek potencialnih izgub v posamezni
skupini, kar je seštevek zneskov v stolpcu 13a iz RAZ-1 po
skupinah (B, C, D in E iz stolpca 12 RAZ-1). Če seštevek
znese manj, kot je izračunan na podlagi predpisanih potrebnih rezervacij iz določil 4. točke sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij, potem se ta znesek upošteva pri izračunu
dodatnih potrebnih rezervacij. Banke pri izračunu potencialnih izgub lahko za skupine B, C in D uporabljajo tudi višje ali
nižje odstotke od tistih, ki so določeni v prvem odstavku 15.
točke sklepa o razvrščanju. Odstotke banka pri posameznem komitentu oziroma terjatvi določi v odvisnosti od verjetnosti izgube terjatve in v mejah znotraj odstotkov, kot jih za
posamezne skupine določa 16. točka sklepa o razvrščanju,
pri tem pa mora paziti, da ne glede na ravnanje pri posameznem komitentu, na ravni vseh razvrščenih terjatev v eni
skupini (B, C, D ali E) oblikuje rezervacije za potencialne
izgube v povprečju najmanj v odstotku iz 15. točke sklepa o
razvrščanju.
7. Pod II. Deželno tveganje se vnese najprej skupaj
seštevek iz stolpca 18 v RAZ-I. Za izračun potencialnih izgub in potrebnih rezervacij za deželno tveganje si mora
banka pri tujih osebah pripraviti posebne dodatne izračune,
v obrazec RAZ-1 se vnese samo znesek že oblikovanih
rezervacij (ki se v posameznih primerih na dan, za katerega
se poroča, lahko razlikuje od izračuna minimalno potrebnih
rezervacij za ta namen), v obrazec REZ pa končni izračun
oziroma seštevek dodatno potrebnih rezervacij za deželno
tveganje.
Osnova za izračun je znesek skupaj izpostavljenost
(stolpec 9). Bankam je dana možnost, da na nekatere postavke do tujih oseb ne ugotavljajo potencialnih izgub iz
naslova deželnega tveganja (18. točka sklepa). Sam izračun
se opravi na podlagi 17. in 19. točka sklepa o razvrstitvi
aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk in pomeni, da
se predpisani odstotek uporabi na osnovo (skupaj izpostavljenost), ki je znižana za ugotovljene potencialne izgube za
kreditno tveganje za terjatve v B do E skupini in za terjatve
za prihodke, za katere so oblikovani 100% popravki zaradi
zahteve po izključevanju prihodkov.
Znesek dodatno potrebnih rezervacij za deželno tveganje se izračuna kot razlika med izračunano obveznostjo in
seštevkom oblikovanih rezervacij za deželno tveganje iz stolpca 18.
IV. NAČIN POŠILJANJA POROČIL
8. Banka pošlje Banki Slovenije poročilo o izvajanju
določil sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic ter sklepa o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic na obrazcu RAZ-1 oziroma
v obliki računalniškega izpisa.
Banka hkrati z obrazcem RAZ-1 predloži Banki Slovenije tudi pregled terjatev in potencialnih obveznosti banke
do fizičnih oseb na obrazcu RAZ-2 ter zbirni pregled razvrstitve terjatev in oblikovanja posebnih rezervacij na obrazcu
REZ. Obrazci so sestavni del tega navodila.
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nju posebnih rezervacij bank in hranilnic tudi na elektronski
način.
Obvezna oblika zapisa je:
Št.

Naziv polja

Tip Dolžina Vrednost

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Matična številka banke
Oznaka obrazca
Vrsta podatkov
Leto
Mesec
Matična številka dolžnika
Naziv dolžnika
Krediti
Vrednostni papirji in nal. v kapital
Obresti
Drugo
Zunajbilančne obveznosti
Izključeni prihodki
Znesek za razvrstitev v skupine (9a)
Znesek razvrstitve v A
Znesek razvrstitve v ostale skupine
Oznaka skupine
Odstotek potencialnih izgub
Znesek potencialnih izgub (13a)
Oblikovane posebne rezervacije –
popravki
21. Oblikovane posebne rezervacije v
pasivi
22. Oznaka skupine brez zavarovanja
23. Znesek rezervacij za deželna
tveganja

N
N
N
N
N
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
N
N

7
2
1
4
2
11
60
13
13
13
13
13
13
13
13
13
1
5
13

N

13

N
A

13
1

N

13

Dodatna pojasnila:
– Oznaka N pomeni numeričen podatek, A pa alfabetski;
– Vsi numerični podatki so predstavljeni v decimalni
obliki (COBOL format);
– Vsi zneski so nepredznačeni, dolžina je 13 znakov,
brez decimalnih mest;
– Polje ‘odstotek potencialnih izgub’ vsebuje petmestno število tako, da so tri mesta rezervirana za celo število,
dve mesti pa za decimalki (Primer: 13% = 01300; 12,654%
= 01265; 12,656 = 01266);
– Polji ‘oznaka obrazca’ in ‘vrsta podatkov’ vsebujeta
stalne vrednosti (02 in 1);
– Polje ‘matična številka’ vsebuje številko, ki jo določi
Statistični urad Republike Slovenije (za domače pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in imajo matično
številko);
– Vodilni (identifikacijski) zapis pri elektronskem pošiljanju podatkov ni predviden.
10. Banke, hranilnice in podružnice tujih bank izpolnijo prvo poročilo v skladu s tem navodilom po stanju na dan
30. 9. 2003.
11. Navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 29. julija 2003.

9. Banka posreduje Banki Slovenije poročilo RAZ-1 o
izvajanju določil sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic ter sklepa o oblikova-

02
1

Mitja Gaspari l. r.
Guverner
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3708.

Sklep o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste

Na podlagi določil 26. člena zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št.
9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99, 99/01,
42/02 in 60/02), 60. člena pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 prečiščeno besedilo in 35/03), 70. in 71. člena statuta zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02)
je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
na 9. seji dne 2. 7. 2003 sprejela

SKLEP
o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
1. člen
S tem sklepom se razvrščajo na liste:
– zdravila na osnovi lastniških imen ali zdravila na osnovi
nelastniških imen, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki
Sloveniji ali zdravila s seznama nujnih zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, imajo pa posebno dovoljenje za uvoz in
se skladno z določili zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02
in 67/02), zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju in pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja
smejo izdajati v lekarnah in so namenjena za izvenbolnišnično zdravljenje;
– galenski izdelki;
– živila za posebne zdravstvene namene.
Zdravila, ki se lahko predpisujejo in izdajajo na recepte
v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, se razvrstijo
na pozitivno in vmesno listo. Razvrstitev zdravil na eno izmed
list je podlaga za ugotavljanje odstotnega deleža njihove
vrednosti, ki se zagotavlja zavarovanim osebam z obveznim
zdravstvenim zavarovanjem.
Postopek razvrščanja zdravil na liste se določi s posebnim pravilnikom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Na pozitivno (P) listo se lahko razvrstijo:
1. najpomembnejša zdravila, ki se uporabljajo v preventivi in za zdravljenje skupin zavarovanih oseb in bolezni
ter stanj, opredeljenih v 1. točki 23. člena zakona;
2. zdravila, ki so zelo pomembna za zdravljenje posameznih bolezni in populacijskih skupin, ki niso posebej
opredeljene v 1. točki 23. člena zakona;
3. ampulirana zdravila, ki so pripravljena tako, da si jih
bolniki, ki so za tako zdravljenje usposobljeni, lahko dajejo
sami;
4. magistralno pripravljena zdravila; podrobnejša navodila za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih
zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se
določi z navodilom;
5. živila za posebne zdravstvene namene za otroke s
težjimi presnovnimi motnjami.
3. člen
Na vmesno (V) listo se lahko razvrstijo pomembna zdravila, ki niso razvrščena na pozitivno listo.
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4. člen
Pri razvrščanju zdravil na liste se upoštevajo tudi farmakoekonomski kriteriji.
5. člen
Zavod lahko za zdravila, razvrščena na listo iz 2. in
3. člena tega sklepa, določi najvišjo priznano vrednost zdravila, ki je podlaga za ugotavljanje zneska kritja iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja in sicer za zdravila razvrščena na
osnovi nelastniških imen. Takšna zdravila se označijo z oznako PC ob razvrstitvi za zdravila s pozitivne liste oziroma VC
za zdravila z vmesne liste. Določitev najvišje priznane vrednosti, ki je podlaga za ugotavljanje zneska kritja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne izključuje omejitev iz
9. člena tega sklepa.
6. člen
Na osnovi nelastniških imen se lahko razvrščajo le zdravila s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki ga zagotovi Urad RS za zdravila.
7. člen
Za nabor zdravil, ki imajo isto nelastniško ime, enako
jakost in farmacevtsko obliko ter primerljivo pakiranje, se
določi najvišjo priznano vrednost, ki je podlaga za ugotavljanje zneska kritja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
tako, da se upoštevajo zdravila, ki imajo prijavljeno ceno na
Uradu RS za zdravila, so prisotna v prometu na drobno in
njihov predvideni tržni delež ob upoštevanju finančnega načrta zavoda za zdravila. Izračun sprejme upravni odbor zavoda na predlog komisije za razvrščanje zdravil na liste.
8. člen
Na listo iz 2. in 3. člena tega sklepa praviloma ni
možno razvrščati zdravil, ki:
1. se izdajajo brez recepta (zdravila za samozdravljenje);
2. vsebujejo več zdravilnih učinkovin, razen če predstavljajo poenostavitev zdravljenja in so ekonomsko ugodnejša kot posamezne sestavine;
3. se uporabljajo za zdravljenje funkcionalnih in estetskih motenj.
9. člen
Za razvrščeno zdravilo ali skupino zdravil lahko zavod
določi omejitev predpisovanja. Omejitev se lahko nanaša na
populacijsko skupino, indikacijsko področje ali pa na klinično specialnost. Takšno zdravilo se označi z zvezdico ob
razvrstitvi, in sicer P* za zdravila z omejitvijo predpisovanja s
pozitivne liste in V* za zdravila z omejitvijo predpisovanja z
vmesne liste. Tekst omejitve se objavi v Uradnem listu RS
skupaj z razvrstitvijo.
10. člen
Spremembo in dopolnitev liste zdravil pripravi zavod
najmanj enkrat letno. Sprejme jo upravni odbor zavoda.
Nanjo da soglasje pristojni minister. Objavi se v Uradnem
listu RS, veljati začne najmanj osmi dan po objavi. Seznam
zdravil z najvišjo priznano vrednostjo, ki je podlaga za ugotavljanje zneska kritja iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, je sestavni del liste.
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
ko da nanj soglasje pristojni minister, veljati začne petnajsti
dan po objavi. S tem dnem preneha veljati sklep o razvrstitvi
zdravil na liste (Uradni list RS, št. 106/01 in 4/02), v veljavi
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pa ostane priloga k temu sklepu (Uradni list RS, št. 39/96,
70/96, 25/97, 47/97, 77/97, 15/98, 43/98, 50/98,
72/98, 89/98, 54/99, 107/99, 10/00, 49/00 in 106/00
113/00, 24/02, 63/02 in 117/02).
Št. 0201-9/3-2003
Ljubljana, dne 2. julija 2003.
Predsednica
skupščine Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ana Mokorel l. r.
Ministrstvo za zdravje je dalo soglasje k sklepu o
kriterijih za razvrščanje zdravil na liste, pod št. 5150-6/20032 z dne 30. 7. 2003.
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Na recept se lahko predpisujejo tudi živila za posebne
zdravstvene namene, ki so razvrščena na listo zdravil.
Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
V 3. točki drugega odstavka se za besedama “največ
za“ črtata besedi “30 dni“ in nadomestita z besedami “obdobje do 3 mesecev oziroma do enega leta na obnovljiv
recept“.
Zadnji stavek 3. točke se črta.
5. točka drugega odstavka se spremeni in glasi:
“5. živil za posebne zdravstvene namene v količini za
največ tri mesece za otroke do 15. leta starosti. Za zavarovane osebe s fenilketonurijo se živila za posebne zdravstvene namene lahko predpisujejo tudi po 15. letu starosti,
vendar največ do 26. leta.“

1. člen
V pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo in 35/03) se v
57. členu drugi odstavek spremeni in glasi:
“(2) Ta pravica se nanaša na zdravila z lastniškimi imeni
in na zdravila z nelastniškimi imeni, ki imajo dovoljenje za
promet v Republiki Sloveniji ali za zdravila s seznama nujnih
zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, imajo pa posebno
dovoljenje za uvoz, so razvrščena na pozitivno ali vmesno
listo zdravil zavoda in jih je predpisal osebni zdravnik zavarovane osebe ali po njem pooblaščeni zdravnik.“
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
glasi:
(3) Zavod lahko določi najvišjo priznano vrednost za
skupine zdravil z nelastniškimi imeni, ki so v seznamu medsebojno zamenljivih zdravil. Ta najvišja priznana vrednost je
podlaga za določanje plačila iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja, pri čemer obvezno zdravstveno zavarovanje krije odstotni delež najvišje priznane vrednosti zdravila glede
na odstotne deleže, opredeljene v zakonu in glede na razvrstitev, vendar največ do s predpisi določene cene. Seznam
medsebojno zamenljivih zdravil izda Urad RS za zdravila.
Opredelitev najvišje priznane vrednosti sprejme upravni odbor zavoda.

3. člen
1. točka prvega odstavka 59. člena se spremeni in
glasi:
“1. zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki
Sloveniji ali niso na seznamu nujnih zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, imajo pa posebno dovoljenje za uvoz. Ta
zdravila zagotovi zavarovani osebi v nujnih primerih ustrezna
klinika ali inštitut, če odloči, da jih ni mogoče nadomestiti z
ustreznim razvrščenim zdravilom;“
Doda se nova 9. točka prvega odstavka, ki glasi:
“9. homeopatskih pripravkov.“
Pika na koncu 8. točke se črta in nadomesti s podpičjem.
V tretjem odstavku 59. člena se za besedo “Urad“
dodata črki “RS“.
V 59. členu se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
“V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ni mogoče predpisovati in izdajati naslednjih magistralno pripravljenih zdravil:
1. magistralnih pripravkov, ki niso posebej navedeni v
navodilu;
2. magistralnih pripravkov, katerih sestavni del so tudi
nerazvrščena zdravila;
3. farmacevtskih oblik za oralno, dermalno in vaginalno uporabo, ki v svoji sestavi vsebujejo borovo kislino in
derivate;
4. mazil, raztopin in emulzij s protimikrobnimi zdravili
za lokalno uporabo razen izjem, določenih v navodilu;
5. razredčenih lastniških protimikrobnih mazil vključno
z antimikotičnimi mazili;
6. razredčenih lastniških glukokortikoidnih mazil v kombinaciji z eno ali več zdravilnimi učinkovinami;
7. razredčenih lastniških glukokortikoidnih mazil z mazilno podlago, ki ima različen emulzijski sistem kot gotovo
mazilo;
8. kombinacij lastniških glukokortikoidnih mazil z gotovimi protimikrobnimi mazili vključno z antimikotičnimi;
9. tonikov in roboransov;
10. farmacevtskih oblik za dermalno uporabo, namenjenih negi.“

2. člen
V 58. členu se doda nov prvi odstavek, ki glasi:
“(1) Na recept je v breme obveznega zdravstvenega
zavarovanja mogoče predpisati, v lekarni pa izdati le naslednja zdravila:
– lastniška in galensko izdelana, na listo zdravil razvrščena zdravila;
– magistralno pripravljena zdravila, ki se izdelajo v lekarni po predpisu zdravnika v skladu z navodilom zavoda;
Na recept se lahko predpišejo tudi zdravila z nelastniškimi imeni.

4. člen
V uvodnem stavku prvega odstavka 60. člena se beseda “poravna“ nadomesti z besedo “krije“.
Za 1. točko prvega odstavka se doda nova 2. točka, ki
glasi:
“2. za zdravila iz prejšnje točke tega odstavka, za katera je določena najvišja priznana vrednost, krije zavod najvišjo priznano vrednost, vendar največ do s predpisi določene cene, če je ta nižja;“
Sedanja 2. točka prvega odstavka postane 3. točka, ki
se spremeni in glasi:

3709.

Spremembe in dopolnitve pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja

Na podlagi 13. člena statuta zavoda (Uradni list RS št.
87/01 in 1/02) je skupščina zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 9. redni seji dne 2. 7. 2003 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVIL
obveznega zdravstvenega zavarovanja

Uradni list Republike Slovenije
“3. v odstotnem deležu zdravil s pozitivne in vmesne
liste v vseh drugih primerih, oziroma v odstotnem deležu do
najvišje priznane vrednosti, vendar največ do ustreznega
deleža s predpisi določene cene zdravil;“
Za 3. točko prvega odstavka se doda nova 4. točka, ki
glasi:
“4. ne glede na določila 1., 2. in 3. točke tega odstavka, krije zavod stroške za zdravila v ustreznih odstotnih deležih s predpisi določene cene, kadar so le-ta predpisana in
izdana v skladu z določili drugega odstavka 206. člena in
prve točke prvega odstavka ter drugega odstavka 207. člena teh pravil. “
Tretji odstavek se spremeni in glasi:
“(3) Kriterije za razvrščanje zdravil na liste ter postopke
razvrščanja in določanja najvišjih priznanih vrednosti določi
zavod s svojimi akti. Razvrstitev zdravil na liste na podlagi
sprejetih kriterijev sprejme upravni odbor zavoda v soglasju
z ministrom, pristojnim za zdravje.“
5. člen
V prvem odstavku 97. člena se dodata novi točki, ki
glasita:
“16. voziček na ročni pogon;
17. voziček na elektromotorni pogon.“
6. člen
Prvi odstavek 136. člena se spremeni in glasi:
“(1) Zavarovana oseba ima pravico do povračila izdatkov za zdravila, kupljena v tujini, če gre za zdravila, ki so
predpisana na recept in razvrščena na listo, ni pa jih mogoče dobiti na slovenskem tržišču zaradi motene oskrbe. To
farmacevt v lekarni potrdi na zadnji strani recepta.“
7. člen
Za prvim odstavkom 202. člena se doda nov drugi
odstavek, ki glasi:
“(2) Zdravnik predpisuje zdravila v breme obveznega
zdravstvenega zavarovanja skladno z na izsledkih podprto
medicino in ob upoštevanju povzetka glavnih značilnosti
zdravila. Zdravila predpisuje v najprimernejših odmerkih, smiselnih kombinacijah in primernem časovnem okviru. Pri tem
upošteva vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na potek zdravljenja. “
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, ki se
spremeni in glasi:
“(3) Zdravila je dovoljeno predpisovati na recept in
izdajati v lekarnah le ambulantno zdravljenim zavarovanim
osebam.“
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Prejšnji četrti odstavek se črta.
Peti odstavek 202. člena se spremeni in glasi:
“(5) Za ampulirana zdravila, ki si jih lahko zavarovana
oseba daje sama in za nekatera druga zdravila, ki jih krije
obvezno zdravstveno zavarovanje, lahko zavod zahteva za
vsak posamični primer zdravljenja predhodno mnenje posebne strokovne komisije zavoda ali izvedenca.“
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
glasi:
“(8) Zavod določi terapevtska področja, kjer se lahko
predpiše obnovljiv recept.“
8. člen
V prvem odstavku 203. člena se besedi “ki jih“ nadomestita z besedama “in jih“.
9. člen
V drugem odstavku 204. člena se za besedama “mora
biti“ dodata besedi “predpisan in“.
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10. člen
Črta se tretji odstavek 205. člena.
Sedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
11. člen
Prvi odstavek 206. člena se spremeni in glasi:
“(1) Na en receptni obrazec sme zdravnik le enkrat v
časovnem obdobju, opredeljenem v drugem odstavku 58.
člena predpisati samo eno zdravilo za eno osebo. Pri tem
praviloma predpiše med zdravili v isti farmakološki podskupini zdravilo z najboljšo stroškovno učinkovitostjo, med medsebojno zamenljivimi oziroma bistveno podobnimi zdravili pa
zdravilo, ki je cenejše. “
Za prvim odstavkom se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki glasita:
“(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko zdravnik v strokovno utemeljenem primeru, ki ga ustrezno dokumentira, predpiše zavarovani osebi zanjo ustrezno zdravilo s
seznama medsebojno zamenljivih zdravil, lastnoročno pripiše “ne zamenjuj“ in se poleg podpiše.
(3) Zdravnik mora zavarovani osebi posebej pojasniti, s
katere liste so predpisana zdravila, oziroma jo opozoriti na
možnost zamenjave zdravila v lekarni, kadar gre za zdravilo
s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, oziroma na morebitno doplačilo.“
12. člen
207. člen se spremeni in glasi:
“(1) Kadar zdravnik predpiše zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki presega najvišjo priznano vrednost, farmacevt praviloma izda v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja najcenejše zdravilo, razen v primerih:
– ko je zdravnik na receptu lastnoročno pripisal: “ne
zamenjuj“;
– ko je bolnik pripravljen doplačati za predpisano zdravilo.
(2) Kadar ni na trgu najcenejšega zdravila s seznama
medsebojno zamenljivih zdravil niti drugega medsebojno
zamenljivega zdravila v okviru najvišje priznane vrednosti,
lahko farmacevt izda v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja najcenejše razpoložljivo zdravilo s seznama.“
13. člen
V 208. členu se za prvim odstavkom dodata nova
drugi in tretji odstavek, ki glasita:
“(2) Ob izdaji drugega zdravila, ki ni predpisano v skladu z 207. členom, mora farmacevt zavarovano osebo seznaniti, da je izdano zdravilo enako učinkovito, varno in kakovostno.
(3) V primeru, ko je predpisano zdravilo s seznama
medsebojno zamenljivih zdravil, vendar presega najvišjo priznano vrednost, mora farmacevt pred izdajo zdravila zavarovano osebo seznaniti z doplačilom razlike v ceni. Prav tako
jo mora seznaniti z možnostjo vročitve drugega medsebojno
zamenljivega zdravila brez doplačila.“
14. člen
V prvem odstavku 209. člena se črtajo besede: “s
predpisom na receptu, v skladu“.
V 3. točki drugega odstavka se za besedo “predpisal“
doda naslednje besedilo: “oziroma eno leto od dne, ko ga
je zdravnik predpisal na obnovljiv recept;“
Črta se 5. točka drugega odstavka 209. člena.
V petem odstavku 209. člena se beseda “četrtega“
nadomesti z besedo “sedmega“.
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15. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem
listu Republike Slovenije, ko da nanje soglasje minister pristojen za zdravje. Spremembe in dopolnitve pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljati pa se začnejo s 1. 11. 2003, razen določb 2., 6.
in 13. člena, ki se v delu, ki se nanaša na obnovljiv recept,
pričnejo uporabljati s 1. 1. 2004.
Št. 0201-9/2-2003
Ljubljana, dne 2. julija 2003.
Predsednica
Skupščine Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ana Mokorel l. r.
Ministrstvo za zdravje je dalo soglasje k spremembam
in dopolnitvam pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja,
pod št. 5150-6/2003-3 z dne 30. 7. 2003.

3710.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
vrstah in lastnostih kritnega premoženja in
premoženja kritnega sklada ter pravilih za
razpršitev in omejitev naložb kritnega
premoženja in premoženja kritnega sklada ter
načinu in rokih poročanja

Na podlagi 6. in 9. točke 109. člena, drugega odstavka 121. člena in na podlagi 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in
21/02; v nadaljevanju: ZZavar) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vrstah
in lastnostih kritnega premoženja in premoženja
kritnega sklada ter pravilih za razpršitev
in omejitev naložb kritnega premoženja
in premoženja kritnega sklada ter načinu
in rokih poročanja
1. člen
V sklepu o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in
premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00
in 109/02) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Vrste in lastnosti kritnega premoženja
2. člen
Kritno premoženje lahko predstavljajo samo naslednje
vrste naložb:
1. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednosti papirji,
katerih izdajatelj je Republika Slovenija, Banka Slovenije,
država podpisnica Sporazuma o evropskem ekonomskem
prostoru (v nadaljevanju: država EEA – Priloga 1) oziroma
država članica OECD oziroma mednarodna finančna organizacija, oziroma za katere jamči ena od teh oseb,
2. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, ki dajejo pravico do izplačila glavnice in morebitnih obresti oziroma drugih donosov, s katerimi se trguje na organizi-
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ranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi
EEA oziroma državi članici OECD,
3. obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji, ki dajejo pravico do izplačila glavnice in morebitnih obresti oziroma drugih donosov, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, če je njihov izdajatelj
pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma državi EEA oziroma državi članici OECD,
4. delnice, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD,
5. delnice, s katerimi se ne trguje na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev, če je njihov izdajatelj pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma
državi članici OECD, in če so izdane kot vrednostni papir,
6. investicijski kuponi vzajemnih skladov oziroma delnice investicijskih družb, ki svoje premoženje nalagajo izključno v vrednostne papirje z namenom razpršitve in omejitve tveganj,
7. terjatve iz naslova posojil, zavarovanih z zastavno
pravico na nepremičnini, če je zastavna pravica vpisana v
zemljiški oziroma drugi javni knjigi v Republiki Sloveniji oziroma državi članici, in če višina terjatve ni višja od 60 %
vrednosti nepremičnine, ugotovljene na podlagi cenitve cenilca ustrezne stroke oziroma na drug primeren način,
8. terjatve iz naslova posojil bankam s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD ali
Slovenski izvozni družbi oziroma za izplačilo katerih, vključno z obrestmi, jamči banka s sedežem v Republiki Sloveniji,
državi EEA oziroma državi članici OECD ali Slovenska izvozna družba,
9. terjatve iz naslova posojil, ki so zavarovane z zastavno pravico na vrednostnih papirjih iz 1., 2. oziroma 4. točke
tega člena,
10. terjatve iz naslova drugih posojil, ki so ustrezno
zavarovane (npr. z vpisom zastavne pravice na premičnini),
11. predplačila na račun odkupne vrednosti zavarovalne police in posojila, zavarovana z odkupno vrednostjo zavarovalne police,
12. nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičnini (na primer stavbna pravica);
– če so vpisane v zemljiški knjigi oziroma drugi javni
knjigi v Republiki Sloveniji oziroma državi članici,
– če dajejo donos oziroma je v zvezi z njimi mogoče
pričakovati donos,
– če je bila nakupna cena določena na podlagi cenitve
cenilca ustrezne stroke oziroma na drug primeren način,
13. naložbe v depozite pri banki s sedežem v Republiki
Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD,
14. gotovino v blagajni oziroma na vpoglednem denarnem računu,
15. kratkoročne terjatve iz naslova obresti od naložb in
prehodno nezaračunani prihodki od obresti iz naložb kritnega premoženja iz 1., 2., 3. in 13. točke tega člena,
16. terjatve do zavarovalcev iz naslova premoženjskih
zavarovanj z dospelostjo do 30 dni,
17. terjatve do zavarovalnic in pozavarovalnic za pozavarovalne premije z dospelostjo do treh mesecev,
18. naložbe v depozite pri hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji, državi EEA oziroma državi članici OECD.«
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se doda točka 12, ki se
glasi:
»12. naložbe v depozite iz 18. točke 2. člena tega
sklepa skupno ne smejo presegati 6% zavarovalno-tehničnih rezervacij, pri čemer naložbe v depozite pri posamezni
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hranilnici ne smejo presegati 2% zavarovalno-tehničnih rezervacij. Hkrati pa naložbe v depozite iz 13. točke in 18.
točke 2. člena tega sklepa skupno ne smejo presegati 30%
zavarovalno-tehničnih rezervacij.«
3. člen
Priloga 1 se nadomesti s Prilogo 1, ki je priloga tega
sklepa.
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2. člen
Te spremembe navodila začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve sklepa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 24. julija 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.
Priloga 1: DRŽAVE EEA
1. Vse države, polnopravne članice Evropske unije
2. Islandija
3. Liechtenstein
4. Norveška

3711.

Sprememba navodila o načinu elektronskega
poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega
premoženja in premoženja kritnega sklada

Na podlagi 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02; v nadaljevanju: ZZavar) in na podlagi prvega odstavka 7. člena sklepa o
vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu
in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00 in 109/02)
izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

SPREMEMBO NAVODILA
o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice
o naložbah kritnega premoženja in premoženja
kritnega sklada
1. člen
V navodilu o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada (Uradni list RS, št. 29/01, 117/02) se v poglavju »2. Izpolnjevanje poročila« doda nova točka D), ki se
glasi:
D) TERJATVE DO ZAVAROVALNIC IN POZAVAROVALNIC ZA POZAVAROVALNE PREMIJE Z DOSPELOSTJO DO
TREH MESECEV:
(1) Datum na katerega se poročilo nanaša. Dvomestna oznaka dneva in meseca ter štirimestna oznaka leta.
(2) Matična številka poročevalca iz registra pravnih
oseb SURS.
(3) Znesek terjatev za premije iz naslova pozavarovalnih pogodb z dospelostjo do treh mesecev.
Obstoječe poglavje D) se spremeni v poglavje E).
V šifrant vrst in podvrst naložb se doda postavka »Naložbe v depozite pri hranilnici s sedežem v Republiki Sloveniji,
državi EEA oziroma državi članici OECD« vrsta 18 in podvrsta 32.

3712.

Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnost
poslovanja z nepremičninami

Komisija za razlago kolektivne pogodbe je skladno z
določbo drugega odstavka 7. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) in na podlagi 66. člena
kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 9/98) na seji dne 9. 7. 2003
sprejela

RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE
za dejavnost poslovanja z nepremičninami
Komisija za razlago je določila določbe kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami, ki se glede na novi zakon o delovnih razmerjih (dalje: zakon) uporabljajo od 1. 1. 2003 in določbe, ki se ne uporabljajo:
1. člen – Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti
2. člen – Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti.
3. člen – Osebna veljavnost – se uporablja v celoti.
4. člen – Časovna veljavnost – se uporablja v celoti.
5. člen – Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi –
uporabljajo se: tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deseti
odstavek; ne uporabljajo se: prvi, drugi in deveti odstavek.
Namesto prvi odstavek se neposredno uporablja drugi
odstavek 5. člena zakona, namesto drugega odstavka se
neposredno uporablja prvi odstavek 5. člena zakona, namesto devetega odstavka se neposredno uporablja 208.
člen zakona. V sedmem odstavku se dejavnost K 74/2 ne
uporablja, ker ta šifra ni uvrščena med dejavnosti, ki so
razporejene v Združenje za promet z nepremičninami GZS.
6. člen – Enotni minimalni standardi – se uporablja v
celoti.
7. člen – Razvrstitev del – se uporablja v celoti.
8. člen – Prenos pooblastil – se ne uporablja; namesto tega se neposredno uporablja prvi odstavek 18. člena
zakona.
9. člen – Pogodba o zaposlitvi – se uporablja v celoti.
10. člen – Poskusno delo – uporabljajo se prvi, tretji in
četrti odstavek; ne uporablja se drugi odstavek; neposredno se uporablja tretji odstavek 125. člena zakona.
11. člen – Pripravništvo – se uporablja v celoti; določb
tega člena pa ni mogoče razumeti kot določbe, ki uvaja
obvezno pripravništvo.
12. člen – Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti
za opravljanje del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela – se ne uporablja, ker zakon na novo ureja ta
institut (prvi odstavek, druga alinea 88. člena zakona)
13. člen – Razporejanje delavcev v izjemnih primerih –
se ne uporablja.
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14. člen – Razporejanje delavcev iz kraja v kraj – se
uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše
določen, pri čemer se pojem »razporejanje« uporablja v
smislu napotitve na delo v drug kraj. V drugem odstavku se
beseda »tretjega« pravilno glasi »prejšnjega«.
15. člen – Prevzem na delo k drugemu delodajalcu –
se ne uporablja.
16. člen – Delo na domu – uporablja se v celoti.
17. člen – Določanje presežnih delavcev – se uporablja v celoti, razen: prvega odstavka (zakon ne pozna začasnih presežkov), šestega odstavka (ki se ob smiselni uporabi odprave take določbe v SKPgd tudi v tej kolektivni pogodbi
ne uporablja) in devetega odstavka.
18. člen – Pomirjanje v postopku ugotavljanja presežnih delavcev – se uporablja v celoti.
19. člen – Delovni čas – uporabljata se tretji in četrti
odstavek, ne uporabljata pa se prvi in drugi odstavek; namesto tega se uporablja prvi odstavek 142. člena zakona.
19.a člen – Delovni čas, krajši od polnega delovnega
časa – uporablja se v celoti.
20. člen – Merila za nočno delo – se ne uporablja.
21. člen – Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače – se uporablja v celoti.
22. člen – Razporejanje delavca-invalida in delavca z
zmanjšano delovno zmožnostjo – se ne uporablja.
23. člen – Letni dopust – se uporablja v celoti, razen
osmega odstavka. V tretjem odstavku se številka »60« spremeni v »165«. Točka 5 se uporablja tako, da se osnove po
zakonu in kolektivni pogodbi ne seštevajo, temveč se vštevajo.
24. člen – Oblike motivacije delavcev – se uporablja v
celoti.
25. člen – Disciplinski postopek – se ne uporablja.
26. člen – Organ, ki odloča o pravicah delavcev na
drugi stopnji – se ne uporablja.
27. člen – Odškodnina – se ne uporablja, ker se uporabljajo splošna pravila civilnega prava po 11. členu zakona.
28. člen – Pogodbena kazen za nezakonito prenehanje delovnega razmerja – se uporablja v celoti.
29. člen – Dolžina odpovednega roka – se uporablja v
celoti.
30. člen – Varnost in zdravje pri delu – se uporablja v
celoti.
31. člen – Izobraževanje – se uporablja v celoti.
32. člen – Izpiti – se uporablja v celoti.
33. člen – Povračilo stroškov, povezanih z izobraževanjem – se uporablja v celoti.
34. Razporeditev in obveznosti – se uporablja v celoti,
s tem da se pojem »razporediti« uporablja kot »odpoved
pogodbe o zaposlitvi zaradi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi« v skladu z 90. členom zakona.
35. člen – Vajenci – se uporablja v celoti.
36. člen – Mentorji praktičnega pouka – se uporablja
v celoti.
37. člen – Učenci in študenti na praksi – se uporablja v
celoti.
38. člen – Obveščanje delavcev – se uporablja v celoti.
39. člen – Pogoji za delovanje sindikata – se uporablja
v celoti.
40. člen – Materialni pogoji za sindikalno delo – se
uporablja v celoti. Pri tem ne gre za uporabo kolektivne
pogodbe v smislu načela »v dobro delavca«.
41. člen – Imuniteta sindikalnega zaupnika – se uporablja v celoti, razen drugega in osmega odstavka, ki se ne
uporabljata.
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42. člen – Splošne določbe o plačah in drugih osebnih prejemkih – se uporablja v celoti.
43. člen – Plače – se uporablja v celoti, razen devetega odstavka, ki se ne uporablja.
44. člen – Tarifna priloga – se uporablja v celoti.
45. člen – Plače na podlagi delovne uspešnosti – se
uporablja v celoti.
46. člen – Dodatki za posebne obremenitve – se uporablja v celoti.
47. člen – Dodatek za delovno dobo – se uporablja v
celoti, v povezavi z 238. členom zakona.
48. člen – Nadomestilo plače – uporabljajo se: prvi,
drugi, četrti in osmi odstavek (točka); ne uporabljajo se:
tretji, peti, šesti in sedmi odstavek (točka); pri tem se upošteva splošno načelo civilnega prava, da nadomestilo zaradi
prikrajšanja ne sme presegati samega prikrajšanja.
49. člen – Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja
– se uporablja v celoti.
50. člen – Obračun plače – se uporablja v celoti.
51. člen – Drugi osebni prejemki – 1. regres za letni
dopust – ne uporabljajo se: prvi, drugi in četrti odstavek,
uporablja se tretji odstavek; 2. jubilejne nagrade – se uporablja v celoti; 3. odpravnina ob upokojitvi – se uporablja v
celoti; 4. solidarnostne pomoči – se uporablja v celoti.
52. člen – Povračila stroškov v zvezi z delom – se
uporablja v celoti.
53. člen – Inovacije – se uporablja v celoti.
54. člen – Prejemki pripravnikov – se ne uporablja;
uporablja se 140. člen zakona.
55. člen – Prejemki učencev, vajencev in študentov na
praksi – se uporablja v celoti.
56. člen – Prejemki mentorjev – se uporablja v celoti.
57. člen – Pozitivna izvedbena dolžnost – se uporablja
v celoti.
58. člen – Negativna izvedbena dolžnost – se uporablja v celoti.
59. člen – Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne
pogodbe – se uporablja v celoti.
60. člen – Sklenitev nove kolektivne pogodbe – se
uporablja v celoti.
61. člen – Reševanje kolektivnih sporov – se uporablja
v celoti.
62. člen – Postopek pomirjanja – se uporablja v celoti.
63. člen – Pisni sporazum – se uporablja v celoti.
64. člen – Arbitražni postopek – se uporablja v celoti.
65. člen – Objava – se uporablja v celoti.
66. člen – Komisija za razlago kolektivne pogodbe –
se uporablja v celoti.
66.a člen – Strokovna dela in naloge – se uporablja v
celoti.
67. člen – Odpoved kolektivne pogodbe – se uporablja v celoti.
68. člen – Dodatek za delovno dobo – se ne uporablja; uporabljata se 129. člen in 238. člen zakona.
68.a člen – Priloge in priporočila – se uporablja v
celoti. V prilogi II se merila nanašajo na določanje večjega
števila presežnih delavcev.
69. člen – Začetek uporabe – se uporablja.
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
Predsednik komisije
Miha Potočnik l. r.
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OBČINE

BENEDIKT
3713.

Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine
Benedikt

Na podlagi 6. odstavka 5. člena uredbe o poslovanju
organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni
list RS, št. 91/01) in 15. člena statuta Občine Benedikt
(Uradni list RS, št. 19/99) in 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Benedikt (Uradni list RS, št.
99/99) je župan Občine Benedikt sprejel

SKLEP
o uradnem elektronskem naslovu Občine
Benedikt
I
Uradni elektronski naslov Občine Benedikt se glasi:
obcina@benedikt.si.
II
Sporočila, sprejeta na zgoraj naveden naslov, redno
pregleduje in sprejema Občinska uprava občine Benedikt.
III
Z dnem veljave tega sklepa, preneha veljati sklep o
uradnem elektronskem naslovu Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 45/02).
IV
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 08104-001/2002-4
Benedikt, dne 22. julija 2003.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

CELJE
3714.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Lava

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

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev Zazidalnega
načrta Lava

I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava,
ki ga je izdelal AR Projekt d.o.o., Sevnica in je v skladu z
odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list
RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet obravnave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je dopolnilna gradnja stanovanjskega objekta na
severnem delu strnjene pozidave na Lavi v Celju, ob potoku
Koprivnica, za investitorja Karla Plemenitaša iz Celja.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava se začne osmi dan po objavi sklepa v
Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Lava in v
prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in
izgradnjo Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka
bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za
planiranje in izgradnjo Celje. Datum in kraj javne obravnave
bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave mora
organ mestne četrti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora
pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in
svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku
pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35005/17/2002 0008 DZ
Celje, dne 21. julija 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
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KAMNIK
3715.

Sklep o višini cene pomoči na domu

Občinski svet občine Kamnik je na podlagi 21. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00,
51/02), 100. in 101. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99,
41/99, 36/00, 54/00, 26/01) in 16. člena statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) na 3. seji dne
26. 3. 2003 sprejel

SKLEP
o višini cene pomoči na domu
1
Ekonomska cena storitve pomoči na domu v letu 2003
znaša 2.714,35 SIT na uro opravljene storitve.
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I
Upravičencu do socialno varstvene storitve celodnevnega institucionalnega varstva s stalnim prebivališčem v Občini Litija, ki je v celoti oproščen plačila storitve in katerega
zavezanci so deloma ali v celoti oproščeni plačila prispevka,
se priznajo sredstva za kritje drobnih osebnih potreb v višini
20% osnovnega zneska minimalnega dohodka.
Sredstva za kritje drobnih osebnih potreb se namenijo
za kritje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, za nenujne prevoze v zdravstvene domove oziroma bolnišnice, za
zdravila, ki so na vmesni oziroma negativni listi ter za osebne potrebe upravičenca.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Litija, dne 29. maja 2003.

2
Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša
1000 SIT za opravljeno uro storitve.
3
Zavezanci za plačilo cene pomoči na domu lahko uveljavljajo znižanje plačila skladno z uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 38/02). Znižanje se uveljavlja pri organu,
ki je izdal odločbo o višini storitve.
4
Uskladitev cene po tem sklepu se opravi enkrat letno
oziroma prej, če uskladitev glede na rast elementov v vmesnem
obdobju preseže 3% cene, določene ob zadnji uskladitvi.
5
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2003.
Št. 380-2/03-4/3
Kamnik, dne 25. julija 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

LITIJA
3716.

Sklep o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih
osebnih potreb in o opredelitvi namena porabe
teh sredstev upravičencu do celodnevnega
institucionalnega varstva

Na podlagi 25. člena uredbe o merilih za določanje
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 38/02) in 12. člena statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 110/00, 2/01, 65/02) je Občinski svet občine Litija
na 7. redni seji dne 29. 5. 2003 sprejel

SKLEP
o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih osebnih
potreb in o opredelitvi namena porabe teh
sredstev upravičencu do celodnevnega
institucionalnega varstva

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

3717.

Sklep o določitvi višine subvencije za
reprodukcijo v živinorejo

Na podlagi 9. člena pravilnika o financiranju kmetijstva
v Občini Litija (Uradni list RS, št. 40/02 in 92/02), Občina
LItija izdaja

SKLEP
o določitvi višine subvencije za reprodukcijo
v živinorejo
1. Subvencija za sofinanciranje osemenjevanja govejih
živali, ki jo plačuje Občina Litija, znaša 1.500 SIT na osemenitev posamezne živali.
2. Subvencija iz 1. točke tega sklepa se porablja na
podlagi pogodbe, ki jo Občina Litija sklene z Veterinarsko
postajo Litija in Veterinarsko ambulanto Gabrovka, pravnima
osebama, ki imata pridobljeni koncesiji za opravljanje te
dejavnosti na območju Občine Litija.
3. Upravičenci do subvencij iz 1. točke tega sklepa so
kmetje in rejci govejih živali, ki imajo stalno bivališče na
območju Občine Litija in redijo živali v Občini Litija.
4. Sredstva za reprodukcijo v živinorejo so zagotovljena v proračun Občine Litija, postavka “Regresiranje umetnega osemenjevanja”.
5. Višina subvencije iz 1. točke tega sklepa velja od
1. 1. 2003 do porabe sredstev.

Št. 321-1/2003
Litija, dne 9. julija 2003.

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.
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3718.

Sklep o določitvi višine subvencije za
zavarovalne premije za plemensko živino in
kmetijske objekte

Na podlagi 8. člena pravilnika o financiranju kmetijstva
v Občini Litija (Uradni list RS, št. 40/02 in 92/02), Občina
Litija izdaja

SKLEP
o določitvi višine subvencije za zavarovalne
premije za plemensko živino in kmetijske objekte
1. Subvencija za subvencioniranje zavarovalnih premij
za plemsko živino, ki jo plačuje Občina Litija, znaša 1.500
SIT na govedo, subvencija za zavarovanje kmetijskih objektov pa 6.000 SIT na objekt.
2. Subvenciji iz 1. točke tega sklepa se porabljata na
podlagi pogodb, ki jih Občina Litija sklene z zavarovalnico.
3. Upravičenci do subvencij iz 1. točke tega sklepa so
fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Litija, ki so pri
zavarovalnici sklenili pogodbe o zavarovanju plemenske živine in/ali kmetijskih objektov.
4. Sredstva za subvencioniranje zavarovalnih premij za
plemensko živino in kmetijskih objektov so zagotovljena v
proračunu Občine Litija, postavki “Subvencioniranje zavarovanj plemenskih živali” in “Subvencioniranje zavarovanj kmetijskih objektov”.
5. Višina subvencije iz 1. točke tega sklepa za oba
namena velja od 1. 1. 2003 do porabe sredstev.

Št.

pisne pripombe, mnenja in druge pripombe na Občino Ljutomer in KS Ljutomer.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Ljutomer,
Vrazova ulica 1, Ljutomer.
V času javne razgrnitve bo Občina Ljutomer, v sodelovanju s krajevno skupnostjo organizirala javno obravnavo.
Javna obravnava bo v četrtek , dne 28. 8. 2003 ob 18. uri v
sejni sobi Občine Ljutomer.
3. člen
Po izteku javne razgrnitve mora Svet krajevne skupnosti Ljutomer v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga skupaj
z drugimi pripombami in predlogi dostaviti županu Občine
Ljutomer, ki poskrbi za preučitev teh pripomb in jih predloži
Občinskemu svetu občine Ljutomer.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 350-03-5/03
Ljutomer, dne 6. avgusta 2003.

Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

Št. 321-1/2003
Litija, dne 9. julija 2003.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

ŠENTJUR
3720.

LJUTOMER
3719.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
lokacijskem načrtu za sortirnico komunalnih
odpadkov v Ljutomeru

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS , št. 110/02 , 8/03 – popr.) ter 29. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) izdaja
župan Občine Ljutomer

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem
načrtu za sortirnico komunalnih odpadkov
v Ljutomeru
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o lokacijskem načrtu
za sortirnico komunalnih odpadkov v Ljutomeru Ljutomer ,
ki ga je izdelal URBIS d.o.o., urbanizem, arhitektura, projektiranje Maribor pod št. 133-LN/2003 julij 2003.
2. člen
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Občani in organizacije lahko podajo
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Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine
Šentjur

Na podlagi 22., 29., 33., 175. in 190. člena zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 35. člena
statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99) in programa priprave prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šentjur
(Uradni list RS, št. 117/02, 1/02), je Občinski svet občine
Šentjur na 7. redni seji dne 31. 7. 2003 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur
I. SPLOŠNE DOLOČBE
PRVI RAZDELEK
TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejemejo prostorski ureditveni
pogoji Občine Šentjur (v nadaljevanju: PUP Občine Šenjtur), ki skladno sprejetemu odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana
Občine Šentjur, ki je bil sprejet na 2. izredni seji Občin-
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skega sveta Občine Šentjur dne, 21. 10. 2002 (Uradni
list RS, št. 116/02), vključujejo prostorske ureditvene
pogoje makrocelote Šentjurja, makrocelote severnega in
makrocelote južnega dela občine. PUP Občine Šentjur
predstavljajo spremembe in dopolnitve do sedaj veljavnih
prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in
prva območja kmetijskih zemljišč, za druga območja kmetijskih zemljišč, za dele naselij Šentjur, Planina, Gorica,
Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka ter za območje
Slivniškega jezera, ki so določali merila in pogoje za posege na območju celotne Občine Šentjur.
Prostorske ureditvene pogoje je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal pod številko projekta 3/2003 v mesecu marcu in aprilu leta 2003 in jih
na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnila v mesecu juliju leta
2003.
2. člen
(pojmi)
V odloku o PUP Občine Šentjur so navedeni številni
strokovni pojmi, ki se nanašajo na urejanje prostora oziroma graditev objektov. Ti pojmi imajo po tem odloku
naslednji pomen:
(1) stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere človek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali
opravljanju dejavnosti;
(2) enodružinska stanovanjska hiša je objekt, ki obsega največ dve stanovanji (možno: do 50% bruto etažnih
površin, ki so namenjene za okolje nemoteči poslovni
dejavnosti) in je po obliki in strukturi prilagojen gradbeni
strukturi enodružinskih hiš;
(3) obstoječi objekt je objekt zgrajen na gradbeni
parceli z gradbenim dovoljenjem oziroma zgrajen pred
letom 1967;
(4) prostostoječi stanovanjski objekt je objekt, ki se
ne stika z nobeno stranico s sosednjim objektom in vsebuje eno do dve stanovanji;
(5) stanovanjski objekt je objekt, kjer je vsaj 50%
BEP namenjenih koristnim stanovanjskim površinam;
(6) strnjena gradnja je gradnja stanovanjskih objektov, ki se med seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim
delom;
(7) večstanovanjski objekt je objekt, ki obsega več
kot dve stanovanji s skupnimi prostori in je več kot 50%
BEP namenjene za stanovanjsko dejavnost in je po obliki
in strukturi prilagojen gradbeni strukturi blokov, stolpičev
ali stolpnic;
(8) pritličje je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40
metra nad njo;
(9) nadstropje je del stavbe, katerega prostori se
nahajajo med dvema stropoma od pritličja navzgor;
(10) klet je del stavbe, katere prostori se nahajajo
od pritličja navzdol;
(11) mansarda je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho;
(12) gradbeni inženirski objekt je objekt, namenjen
zadovoljevanju tistih človekovih materialnih in duhovnih
potreb ter interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbah;
(13) objekt državnega pomena je objekt, ki je pomemben za razvoj Republike Slovenije, objekt, ki lahko
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vpliva na varnost ali zdravje večjega števila ljudi ali bistveno vpliva na okolje in objekt oziroma okoliš objektov posebnega pomena za obrambo in varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
(14) objekt z vplivi na okolje je objekt, za katerega je
s predpisi o varstvu okolja določeno, da je zanj presoja
vplivov na okolje obvezna;
(15) objekt v javni rabi je objekt, katerega raba je
pod enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na način
rabe deli na javne površine in nestanovanjske stavbe,
namenjene javni rabi;
(16) javna površina je površina, katere raba je pod
enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park,
zelenica, rekreacijska površina in podobna površina;
(17) nestanovanjska stavba, namenjena javni rabi, je
stavba, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena
vsem kot je hotel, motel, gostilna in podobna nastanitvena stavba, banka, pošta, urad in podobna poslovna stavba, stavba za trgovino in storitve, stavba železniške in
avtobusne postaje, letališča in pristaniškega terminala,
postaja žičnice, garažna stavba in podobne stavbe za
promet in komunikacije, stavba za razvedrilo, muzej, knjižnica, šolska stavba in druge stavbe za izobraževanje,
stavba za bolnišnično ali zavodsko oskrbo, športna dvorana, stavba za čaščenje in opravljanje verskih dejavnosti
in podobna nestanovanjska stavba;
(18) objekt gospodarske javne infrastrukture je tisti
gradbeni inženirski objekt, ki tvori omrežje, ki služi določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvori omrežje, ki je v javno korist;
(19) komunalna oprema je komunalna infrastruktura,
ki se priključuje na omrežja oskrbovalnih sistemov in služi
komunalni oskrbi območja;
(20) omrežja oskrbovalnih sistemov so primarna in
magistralna omrežja komunalnih in drugih objektov in naprav in tisti objekti in naprave sekundarnih omrežij oziroma njihovi deli, ki niso določeni kot komunalna oprema;
(21) zahtevni objekt je vsaka stavba, pri kateri seštevek prostornin vseh prostorov presega 5.000 m 3 in je
višja od 10 metrov, merjeno od terena do kapi ali gradbeni inženirski objekt, če so nosilni razponi večji od 8 metrov, objekt, namenjen hrambi in ravnanju z radioaktivnimi
snovmi, objekt z globokim temeljenjem, podzemski objekt, katerega stropna konstrukcija je več kot 10 metrov
pod nivojem terena, prednapeta konstrukcija, pregrada
višja od 10 metrov, most, pri katerem je vsaj ena svetla
razdalja med dvema zaporednima opornikoma večja od 8
metrov, predor, javna železniška proga, avtocesta, hitra,
glavna in regionalna cesta, luka, javno letališče, žičnica
za prevoz oseb in vsaka druga žičnica, ki poteka nad
stavbami, silos in rezervoar s prostornino nad 1.000 m 3,
energetski objekt s toplotno močjo nad 10 MW ali električno močjo nad 5 MW, daljnovod z napetostjo 110 kV in
več s pripadajočimi transformatorskimi postajami, magistralni vodovod, zbirni kanal za odvod odpadne vode,
odlagališče komunalnih odpadkov, če je namenjeno dvema ali več občinam, vsako odlagališče posebnih odpadkov, plinovod in naftovod in vsak objekt, ki je višji od 18
metrov;
(22) manj zahtevni objekt je stavba, pri kateri seštevek prostornin vseh prostorov ne presega 5.000 m3 in ni
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višja od 10 metrov, merjeno od terena do kapi in tisti
gradbeni inženirski objekt, ki ni uvrščen med zahtevne
objekte;
(23) enostavni objekt je konstrukcijsko manj zahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbeno – tehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju
in ni objekt z vplivi na okolje; enostavni objekti se razvrščajo na pomožne objekte, začasne objekte, vadbene
objekte, spominska obeležja in urbano opremo;
(24) makrocelota je skupek gravitacijskih območij,
ki jih povezuje generalna značilnost dela občine;
(25) gravitacijsko območje je območje, ki ima skupne oblikovne značilnsti in skupno pretežno namensko
rabo. Za posamezno gravitacijsko območje veljajo skupna določila glede dovoljenih posegov v prostor;
(26) prevladujoča namenska raba (PNR) je namenska raba, ki v določenem območju prevladuje glede na
preostale namenske rabe;
(27) dopolnilna namenska raba (DNR) je tista, ki jo
je na določenem območju možno poleg prevladujoče namenska rabe še razvijati;
(28) indeks intenzivnosti izrabe zemljišča (FSI) je razmerje med bruto etažnimi površinami objekta nad nivojem terena in površino gradbene parcele oziroma pripadajoče gradbene parcele;
(29) bruto etažna površina (BEP) stavbe je vsota vseh
etažnih površin (vključno z zidovi), ki so nad nivojem terena in s svetlo višino nad 2,20 m;
(30) faktor zazidave je razmerje med stavbiščem (zazidano površino stavbe skupaj z vsemi pomožnimi objekti) in velikostjo gradbene parcele. Izražen je v%;
(31) gradbena linija je črta, do katere obvezno segajo fasade stavb vsaj z enim robom;
(32) gradbena meja je meja, do katere sme segati
pozidava;
(33) gradbena parcela je stavbno zemljišče, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt ali naprava (stavbišče) in stavbno zemljišče, potrebno za njegovo redno rabo (funkcionalno zemljišče);
(34) regulacijska linija označuje rob varovalnega pasu ceste, železnice ali druge pomembne infrastrukture,
do katerega lahko segajo posamezne stavbe
3. člen
(temeljni cilji urejanja s prostorskimi ureditvenimi pogoji)
S temi prostorskimi ureditvenimi pogoji se urejajo
območja Občine Šentjur, za katera ni predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, ter območja, za katera
je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov,
vendar ti ne bodo sprejeti v tekočem planskem obdobju.
Cilji urejanja so določiti merila in pogoje za oblikovanje
posegov glede na specifiko makrocelot (vodilno naselje
Šentjur, severni in južni del občine) ter s tem omogočiti
realizacijo ciljev lokalne skupnosti, nosilcev načrtovanja
in izrabe prostora, ter zainteresiranih posameznikov in
gospodarskih družb.
4. člen
(strokovne podlage)
Za pripravo PUP Občine Šentjur so bile predhodno
izdelane številne strokovne podlage, ki služijo kot del
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izhodiščnih oziroma dopolnilnih usmeritev za oblikovanje
prostorskih ureditvenih pogojev, in sicer:
(1) strokovne podlage prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine;
(2) analize – presoje sprejemljivosti pobud občanov
in pravnih oseb za spremembo namenske rabe;
(3) podatki o obstoječih in načrtovanih infrastrukturnih objektih, vodih in napravah;
(4) podatki o naravnih lastnostih prostora;
(5) podatki o varstvu narave in kulturne dediščine;
(6) digitalni katastrski načrti;
(7) digitalni ortofoto aeroposnetki;
(8) veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in
družbenega plana občine;
(9) usmeritve pristojnih nosilcev urejanja prostora,
ki so se v zakonitem roku vključili v postopek priprave
prostorskih ureditvenih pogojev, še posebej: naravovarstvene smernice za pripravo PUP Občine Šentjur (Zavod
RS za varstvo narave, februar 2003)

DRUGI RAZDELEK
KONKRETNE DOLOČBE
5. člen
(obseg območja urejanja)
S PUP Občine Šentjur se ureja celotno območje
Občine Šentjur z izjemo območij, na katerih so s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in družbenega plana občine opredeljeni prostorski izvedbeni načrti, ki se bodo
izvajali v prvi etapi realizacije plana (tekočem planskem
obdobju) oziroma so zaradi svoje specifike opredeljeni
kot območja, ki se bodo urejala s posebnimi prostorskimi
ureditvenimi pogoji.
6. člen
(makrocelote in gravitacijska območja)
Območje Občine Šentjur je razdeljeno na troje makrocelot, ki predstavljajo skupek morfoloških celot, ki jih
povezuje generalna značilnost dela občine. Makrocelote
so oblikovane po tipih krajine in funkcijah območij, katerih omejitve in primerljive lastnosti pogojuje značilna tipika krajinske podobe temelječa na specifičnih naravnih,
antropogenih in socioekonomskih lastnostih.
Vsaka makrocelota je bodisi sistem manjših gravitacijskih območij, ki so ločljive po naravnih in kulturno
zgodovinskih značilnostih (naravne ali ustvarjalne prostorske prvine), vendar v celoti ne izstopajo iz celostne podobe krajinske identitete, bodisi so specifično socioekonomske poselitvene strukture, z jasno definiranimi
značilnostmi in mejami, ki jih ločijo od ostalih makrocelot. Razdelitev je sledeča:
(1) makrocelota Urbanistične zasnove Šentjur;
(2) makrocelota severnega dela občine;
(3) makrocelota južnega dela občine.
Glede na specifike makrocelot se določa v posebnih določbah tega odloka specifična merila in pogoje za
realizacijo posegov.
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Preglednica 1: delitev makrocelot na gravitacijska območja
Ime
makrocelote
ŠENTJUR

Ime gravitacijskega
območja (oznaka)
UZ Šentjur (Še)

Vodilno naselje
v gravitacijskem območju
Šentjur

Širše gravitacijsko
območje UZ Šentjur

SEVERNI
DEL OBČINE

JUŽNI
DEL OBČINE

Pomemnejša
naselja
Botričnica, Bezovje
pri Šentjurju, Hrušovec,
Vrbno, Črnolica
Sotensko pod Kalobjem,
Jakob pri Šentjurju, Rifnik,
Šibenik, Vodruž, Osredek,
Jazbin vrh, Krajnčica,
Podgrad, Lokarje, Dole,
Primož pri Šentjurju, Kameno,
Stopče, Grobelno, Tratna
pri Grobelnem, Trata ob Voglajni

Dramlje (Dr)

Dramlje

Zg. Slemene, Sp. Slemene,
Straža na Gori, Jazbina, Grušce,
Pletovarje, Zalog pod Uršulo,
Vodule, Šedina, Svetelka,
Marija Dobje, Jamovec,
Laze pri Dramljah,
Trnovec pri Dramljah, Razbor

Ponikva (Po)

Ponikva

Hotunje, Uniše, Dolga Gora,
Zagaj pri Ponikvi, Lutrje,
Slatina pri Ponikvi,
Dobovec pri Ponikvi,
Ostrožno pri Ponikvi,
Bobovo pri Ponikvi, Srževica,
Boletina, Okrog, Ponikva,
Podgaj, Brezje pri Slonu,
Zg. Selce

Proseniško (Pr)

Proseniško

Cerovec, Goričica, Repno,
Zlateče pri Šentjurju

Gorica pri Slivnici (GS)

Gorica pri Slivnici

Vezovje, Voglajna, Turno,
Rakitovec, Drobinsko, Sele,
Voduce pri Slivnici,
Slivnica pri Celju, Javorje,
Voduce, Bukovje pri Slivnici,
Košnica, Jelce, Paridol

Kalobje (Ka)

Kalobje

Planinca, Trno, Trška Gorca,
Podlešje, Kostrivnica,
Vodice pri Kalobju

Loka pri Žusmu (LŽ)
Lopaca (Lo)

Loka pri Žusmu
Lopaca

Dobrina, Hrastje
Žegar, Krivica,
Dobje pri Lesičnem,
Straška Gorca

Planina pri Sevnici (Pl)

Planina pri Sevnici

Hruškovje, Planinski vrh, Tajhte,
Brdo, Loke pri Planini,
Podpeč nad Marofom, Visoče,
Golobinjek pri Planini,
Planinska vas, Podvine,
Podpeč pri Šentvidu,
Šentvid pri Planini,
Podlog pod Bohorjem,
Dobropolje, Vejice, Prapretno
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7. člen
(vsebina PUP Občine Šentjur)
PUP Občine Šentjur vsebujejo tekstualni in grafični del
ter priloge.
(1) Tekstualni del vsebuje besedilo odloka, obrazložitve, pogoje (smernice) in soglasja (mnenja) pristojnih nosilcev
urejanja prostora, pri čemer besedilo odloka sestavljajo:
I. Splošne določbe, ki v dveh razdelkih definirajo:
– temeljne določbe in
– konkretne določbe;
II. Skupne določbe, ki v treh razdelkih definirajo:
– delitev posegov s poglavji posegov v prostor glede
na namensko rabo zemljišč in merili in pogoji glede vrste
posegov v prostor;
– oblikovanje posegov s poglavji meril in pogojev za
oblikovanje posegov v prostor, za določanje gradbenih parcel, za prometno urejanje in za komunalno urejanje in
– varstvo naravnega in ustvarjenega okolja s poglavji
meril in pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje
biotske raznovrstnosti, meril in pogojev za varovanje in ohranjanje kulturne dediščine, meril in pogojev za varovanje in
izboljšanje okolja, za varstvo pred požarom in za zaščito in
reševanje;
III. Posebne določbe, ki v treh razdelkih definirajo podrobnejša merila in pogoje za posege v posamezni makroceloti in sicer za:
– makroceloto Šentjur,
– makroceloto severnega dela občine Šentjur,
– makroceloto južnega dela občine Šentjur.
IV. Prehodne določbe, ki definirajo dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj
V. Končne določbe, ki definirajo prenehanje veljavnosti PIA, opredeljujejo vpogled v dokumentacijo in veljavnost.
(2) Grafični del vsebuje prikaze načrtovanih meril in
pogojev ter ukrepov in preglednico razmejitev in sicer:
I. Prikaz območij urejanja s PUP na TTN v merilu 1:
30000;
II. Prikaz prostorskih razmejitev na makrocelote in gravitacijska območja na TTN v merilu 1: 30000;
III. Prikaz meril in pogojev za oblikovanje posegov v
merilu 1: 5000;
IV. Prikaz meril in pogojev za varstvo naravnega in
ustvarjenega okolja v merilu 1: 5000;
Posamezni prikazi so glede na kompatibilnost vsebine
lahko združeni na skupnih kartah.
(3) Priloge, ki so potrebne za razumevanje šifer iz posebnih določb (37. – 47. člen)
· Peter Fister: Glosar arhitekturne tipologije, Ljubljana:
Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod za prostorsko
planiranje, 1993
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· Peter Fister: Arhitekturne krajine in regije Slovenije, Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod
za prostorsko planiranje, 1993

II. SKUPNE DOLOČBE
PRVI RAZDELEK
DELITEV POSEGOV
POSEGI V PROSTOR GLEDE NA NAMENSKO RABO
ZEMLJIŠČ
8. člen
(namenska raba)
Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur določajo namensko
rabo zemljišč. Posegi v prostor so glede na namensko
rabo zemljišč dopustni in dovoljeni, kolikor so v skladu z
določili planskih aktov občine in merili in pogoji, ki so
določeni v poglavju skupnih določb oziroma za specifične primere tudi v poglavju posebnih določb tega odloka.
Posegi v prostor, ki trajno spremenijo namensko rabo prostora, so načeloma dovoljeni samo na stavbnih
zemljiščih oziroma za novogradnje in rekonstukcije komunalne infrastrukture (linijski objekti, prostostoječi infrastrukturni objekti do 40 m2 izrabljene površine zemljišča) tudi izven plansko določenih stavbnih zemljišč.
V posameznih območjih naselij oziroma območjih
mesta Šentjur (razvidno iz 37. člena) morajo površine
namenjene prevladujoči dejavnosti obsegati večinski del
vseh površin. Za makroceloto južnega dela Občine Šentjur je podana posebna določba v 42. členu tega odloka.
Dopolnilne dejavnosti znotraj prevladujoče dejavnosti v okviru posamezne gradbene parcele lahko dosegajo
do 50% BEP objekta maksimalnih možnih dimenzij glede
na dovoljeno pozidanost, intenzivnost izrabe zemljišča in
ostalih določil tega odloka.
Namenska raba prostora za nekatera vodilna in pomembnejša naselja je razvidna iz posebnih določb tega
odloka, v celoti pa iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.
Za območja gradenj zunaj poselitvenih območij, kjer
podrobnejša namenska raba ni posebej določena, se
dovoljujejo dejavnosti v okviru osnove namenske rabe S
in podrobnejše namenske rabe SE, SS, SP in SK.
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9. člen
(dopustni posegi v prostor)
Ta člen odloka določa splošne dopustne posege v
območjih stavbnih zemljišč namenjenih poselitvi. Kolikor ni
v posebnih določbah tega odloka določeno drugače, so
dopustni naslednji posegi:
(1) gradnja novega objekta;
(2) rekonstrukcija objekta;
(3) nadomestna gradnja objekta;
(4) odstranitev objekta;
(5) spremembe namembnosti in spremembe rabe v
skladu z namembnostjo;
(6) gradnje, ki odpravljajo negativne vplive na okolje in
zagotavljajo večjo varnost objektov in ljudi;
(7) gradnje objektov v javni rabi ter gradbeni inženirski
objekti (za potrebe komunalnega opremljanja, prometa, parkirišč, zvez in energetike, vodnogospodarske ureditve) in
(8) vzdrževalna dela.
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Pri tem imajo navedeni pojmi sledeči pomen:
– gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se
zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in
zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled;
– rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost,
zunanji izgled in namembnost objekta, spreminjajo pa se
njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave;
– nadomestna gradnja je izvedba del, ko se na mestu poprej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni
bližini, vendar znotraj gradbene parcele, zgradi nov objekt, s katerim se bistveno ne spremeni namembnost,
zunanjost, velikost in vplivi na okolje dosedanjega objekta, ki se ga pred začetkom uporabe nadomestnega objekta odstrani;
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– odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in vzpostavi prejšnje stanje;
– sprememba namembnosti je izvedba del, ki ne predstavljajo gradnje in s katerimi se tudi ne spreminja zunanjega videza objekta, predstavljajo pa takšno spremembo rabe
objekta oziroma njegovega dela, da se z njo posledično
poveča vpliv objekta na okolico;
– sprememba rabe je takšna izvedba del, ki predstavlja spremembo namembnosti, vendar se zaradi nje ne spremni velikost in zunanji izgled objekta ter ne povečuje vplivov
na okolico, ali takšna sprememba namembnosti, ko se
opravljanje dejavnosti v poslovnem prostoru nadomesti z
drugo, takšni dejavnosti podobno dejavnostjo.
10. člen
(dovoljeni posegi)
Ta člen odloka določa dovoljene posege po posameznih gravitacijskih območjih:
(1) Vsi posegi so možni v skladu z ostalimi določbami
odloka in v skladu s posebnimi določbami za posamezna
gravitacijska območja.
(2) Dopolnilne in pogojno dovoljene dejavnosti so dovoljene, če so njihovi vplivi na okolje v okvirih s predpisi
dovoljenih vplivov na okolje.
(3) V primeru obstoječe neprimerne dejavnosti glede
na namensko rabo je potrebno določiti sanacijske ukrepe,
vplive na okolje pa zmanjšati na stopnjo dovoljeno v veljavnih predpisih. Dejavnosti do izvedbe sanacijskih ukrepov na
obstoječi lokaciji ni dovoljeno širiti.
(4) Gradnje novega objekta, rekonstrukcije objekta,
nadomestne gradnje objekta, spremembe namembnosti in
spremembe rabe na obstoječi oziroma predvideni gradbeni
parceli, na kateri so postavljeni obstoječi objekti, ki morajo
imeti uporabno dovoljenje za začetek uporabe objekta, so
možne le v primeru, ko imajo takšni obstoječi objekti dejansko pridobljeno uporabno dovoljenje.
(5) Umeščanje dejavnosti SK je možno kljub določilu
8. člena tega odloka, ki določa, da morajo površine namenjene prevladujoči dejavnosti v posameznih območjih naselij obsegati večinski del vseh površin, s soglasjem občinskega urbanista na podlagi pozitivnega mnenja pristojne
strokovne službe.
11. člen
(območja urejanja s PIN)
V ureditvenih območjih, kjer je predvidena izdelava prostorskih izvedbenih načrtov, je do izdelave le teh možno
izvajati posege v prostor, ki ne bodo ovirali kasnejšega načrtovanja posegov v prostor in izvajanja rešitev s predvidenim
prostorskim izvedbenim načrtom:
(1) gradnja komunalne opreme;
(2) vzdrževalna dela v javno korist;
(3) posege, katere je možno izvajati na podlagi lokacijske informacije;
(4) sprememba rabe in vzdrževanje obstoječe gradbene strukture.
12. člen
(enostavni objekti)
Enostavni objekti se razvrščajo na pomožne objekte,
začasne objekte, vadbene objekte, spominska obeležja in
urbano opremo:
(1) Pomožni objekt je objekt za lastne potrebe, ki služi
izboljšavi bivalnih in delovnih pogojev ter kmetijski ali ljubiteljski dejavnosti posameznikov in njihovih družin, ograja, ki
omejuje dostop tretjih oseb na dvorišče, vrt ali drugo zemljišče, pomožni infrastrukturni objekt, ki predstavlja del go-
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spodarske javne infrastrukture, vključno s cestninskimi postajami, ali del druge javne infrastrukture oziroma omrežja v
javni rabi ali priključek na takšno infrastrukturo oziroma omrežje in pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, s pomočjo katerega se opravlja dejavnost kmetijstva, lova, gozdarstva oziroma ribištva.
Gradnja pomožnih objektov, ki služi izboljšani bivalnih
in delovnih pogojev, se lahko izvaja v okviru meril za pozidanost in v skladu z dovoljenim faktorjem (FSI), ter mora biti
oblikovno in funkcionalno usklajena z osnovnim objektom.
Ograje okoli funkcionalnega zemljišča ne smejo biti
višje od 1,20 m, razen v primerih posebnih varstvenih in
zaščitnih zahtev. Ograje naj bodo načeloma žive meje, oziroma lahke ograje le v primerih protihrupnih zaščit masivne
ter po možnosti ozelenjene. V primeru postavljanja ograje
proti javni cesti je obvezen odmik ograje 1 m izven cestnega
telesa, na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, pa ne
sme presegati višine 0,8 m.
Gradnja opornih zidov je dovoljena le zaradi geotehničnih pogojev terena, ko niso možna drugačna zavarovanja
brežin. Kolikor oporni zid presega višino 1 m, ga je potrebno izvesti kaskadno. Oporni zidovi morajo biti obdelani z
naravnimi materiali in načeloma ozelenjeni.
(2) Začasni objekt je enostavni objekt, narejen v montažni izvedbi in iz lahkih materialov, namenjen sezonski turistični ponudbi, prireditvi ali začasnemu skladiščenju in podobno, ki se postavi samo za čas trajanja takšne ponudbe,
prireditve oziroma skladiščenja;
Začasni objekti morajo biti nameščeni na vedutno neizpostavljenih območjih tako, da ne bo oviran promet in funkcionalna raba območja.
(3) Vadbeni objekt je enostavni objekt, namenjen športu in rekreaciji na prostem, kot so nogomet, odbojka, rokomet, tenis, golf, vzletišča za zmaje, ultralahka letala in druga
podobna športna vzletišča, rekreacijsko jahanje, kolesarjenje, trim steze in druga podobna športna oziroma rekreacijska igrišča na prostem, kakor tudi enostavni objekt, namenjen vajam za zaščito in reševanje, vojaškemu vadišču in
podobno pod pogojem, da se s takšnim objektom ne spreminja vodnih in reliefnih značilnosti.
Vadbene objekte je možno postavljati v skladu s splošnimi principi varnosti in oblikovno zasnovo območja.
(4) Spominsko obeležje je konstrukcijsko enostaven
kip, plošča ali drugačen spomenik, namenjen obeležitvi zgodovinskega, kulturnega ali kakšnega drugega pomembnega
dogodka oziroma prireditvi.
Postavitev spominskih obeležij mora biti izbrana na
podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora tako, da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor in
ne ovira promet. Spominska obeležja na stavbah morajo
biti postavljena tako, da ne slabšajo bivalnih pogojev in
varnosti objekta.
(5) Urbana oprema so enostavno premakljivi objekti
oziroma predmeti, s pomočjo katerih se zagotavlja namenska raba javnih površin.
Urbano opremo je dovoljeno postavljati v skladu s splošnimi načeli varnosti uporabnikov in v smislu izboljšanja vizualne in programske kvalitete prostora. Oglaševanje za lastne potrebe je dovoljeno na poslovnih objektih in na
gradbenih parcelah poslovnih objektov.
Gradnja pomožnega objekta, ki služi izboljšavi bivalnih
in delovnih pogojev ter postavitev ograj je možna le na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta. Postavitev urbane
opreme je možna v okviru stavbnih zemljišč.
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Vsi ostali pomožni objekti, začasni objeki in vadbeni
objekti pa so lahko tudi izven funkcionalnih oziroma stavbnih zemljišč. Konkretizacija teh posegov je možna v skladu
s soglasjem občinskega urbanista na podlagi pozitivnega
mnenja pristojne strokovne službe.
Skladno 3. členu zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02) za enostavni objekt ni potrebno gradbeno
dovoljenje, če investitor pred začetkom gradnje pridobi lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je takšna gradnja v
skladu z izvedbenim prostorskim aktom, in če je njegova
velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih
zemljišč v skladu s predpisom iz 8. člena tega zakona.
V skladu z zgoraj navedenim zakonom ni potrebno
pridobiti niti gradbenega dovoljenja niti lokacijske informacije za enostavni objekt, ki ga izvajalec gospodarske javne
službe postavlja na objekt gospodarske javne infrastrukture
in je neposredno namenjen izvajanju gospodarske javne
službe ali upravljanju gospodarske javne infrastrukture.
S postavitvijo urbane opreme se lahko začne tudi brez
pridobitve lokacijske informacije, če s takšno postavitvijo
soglaša lastnik javne površine.
13. člen
(kmetijska zemljišča)
Posegi na kmetijska zemljišča so možni v skladu z
veljavnim zakonom, ki ureja to področje.
Na območjih kmetijskih zemljišč so dovoljeni naslednji
posegi:
(1) kmetijske prostorsko ureditvene operacije in melioracije, ki so opredeljene v prostorskem delu veljavnega
plana občine;
(2) sanacije peskokopov, gramoznic in divjih odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo;
(3) urejanje in izgradnja poljskih poti, pešpoti in kolesarskih poti;
(4) vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov in hudournikov;
(5) objekti in naprave za potrebe komunale, prometa,
zvez in energetike, ki ne spreminjajo namembnosti in prejšnje rabe kmetijskih zemljišč ter rekonstrukcije lokalnih cest
v območju obstoječih tras s širino varovalnega pasu ceste;
(6) postavitev enostavnih objektov;
(7) gnojenje kmetijskih zemljišč v skladu z Uredbo o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS,
št. 68/96) in Navodilom za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list RS, št. 34/00);
(8) v primeru obstoječih objektov na kmetijskih zemljiščih zgrajenih pred letom 1967 ali s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem je možna nadomestna gradnja na istem
mestu, v istem obsegu in iste namembnosti, ki jo objekt
izkazuje v naravi in v skladu z ostalimi določili tega odloka.
Ob načrtovanju in izvajanju posameznih posegov v prostor je potrebno določiti neoviran dostop do posameznih
kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč po obstoječih poljskih in
gozdnih poteh oziroma urediti predhodno ustrezne nadomestne poti.
14. člen
(gozdna zemljišča)
Posegi na gozdna zemljišča so možni v skladu z zakonom, ki ureja to področje.
Na območjih gozdnih zemljišč so dovoljeni naslednji
posegi:
(1) gradnja gozdnih cest;
(2) na gozdnih zemljiščih lesno proizvodnega pomena
posegi, ki jih določa prostorski del srednjeročnega družbenega plana in gozdnogospodarski načrt;
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(3) sanacije peskokopov, gramoznic in divjih odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo ob predhodnem soglasju pristojne gozdarske službe;
(4) v lesnoproizvodnih gozdovih posegi, ki imajo za
namen izboljšati gospodarjenje z gozdovi, kot so: gradnja
gozdnih poti, nakladalnih ramp, urejanje hudournikov in
postavitev enostavnih objektov;
(5) v gozdovih z izjemno poudarjenimi splošnokoristnimi funkcijami posegi, ki služijo gospodarjenju z gozdom in njegovi sekundarni rabi (za rekreacijsko in izobraževalno funkcijo), kot so: gradnja gozdnih in rekreacijskih
poti, nakladalnih ramp, zavetišč, krmišč za divjad ter postavitev enostavnih objektov;
(6) na območjih varovalnih gozdov posegi, ki so v
skladu z ekološko funkcijo posameznega gozda;
(7) V primeru obstoječih objektov na gozdnih zemljiščih zgrajenih pred letom 1967 ali s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem je možna nadomestna gradnja na
istem mestu, v istem obsegu in iste namembnosti, ki jo
objekt izkazuje v naravi in v skladu z ostalimi določili tega
odloka.
Za transport lesa naj se na problematičnih območjih
(erozija, pomembni habitati oziroma rastišča, ipd.) uporabljajo prilagojene tehnologije (žičnice).
Načrtovanje gozdnih cest se opravlja v okviru gozdnogospodarskih načrtov, ki morajo upoštevati naravovarstvena izhodišča. Trasiranje gozdnih cest naj ne poteka preko naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij,
vizualno izpostavljenih območij ali pomembnejših habitatov.
Na območjih gozdov, ki so del območja varovanja
narave ali varovanja kulturne dediščine je dejavnosti potrebno prilagoditi predpisanim varstvenim režimom za naravno dediščino.
Pri posegih v gozd in gozdni prostor je potrebno
predhodno pridobiti soglasje pristojne gozdarske službe.
Upoštevati je potrebno tipološke značilnosti krajine ter
zagotavljati ohranitev ekološkega ravnovesja, značilnosti
razporeditve gozdnih površin v prostoru in značilnosti obstoječega gozdnega roba.
Pri posegih v prostor se mora ohranjati gozdni rob, v
primeru poškodb pa ustrezno sanirati oziroma ponovno
vzpostaviti. Pri lociranju novih objektov ob gozdnih robovih je potrebno upoštevati oddaljenost za najmanj enodrevesno višino odraslega gozdnega sestoja. Pri lociranju novih objektov ob gozdnih robovih je potrebno
pridobiti soglasje pristojne gozdarske službe.
Ob načrtovanju in izvajanju posameznih posegov v
prostor je potrebno določiti neoviran dostop do posameznih kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč po obstoječih poljskih in gozdnih poteh oziroma urediti predhodno
ustrezne nadomestne poti.
15. člen
(območja vinogradov in zidanic)
Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine
Šentjur imajo v svojem grafičnem delu opredeljena specifična območja vinogradništva. Znotraj teh območij je dovoljena gradnja v skladu z naslednjimi določili:
(1) Gradnja novih objektov, ki neposredno služijo
vinarski kmetijski proizvodnji je možna:
– v okviru ureditvenih območij naselij, ki so po klasifikaciji naselij v občini izrazito kmetijska naselja in naselja
s poudarjeno kmetijsko funkcijo (SK);
– v okviru kmetije na območju stavbnih zemljišč razpršene poselitve;

Uradni list Republike Slovenije
– na območju kmetijskih zemljišč, če ti objekti služijo povečani kmetijski proizvodnji in ni zadostnih površin v
okviru območij, navedenih v zgornjih alineah. Pri tem
morajo novi objekti predstavljati strnjeno celoto z ostalimi
objekti domačije in ne smejo biti locirani na vedutno izpostavljeni lokaciji oziroma ne drugače varovanem zemljišču. Izjemoma so ti posegi možni tudi na najboljših kmetijskih zemljiščih v primerih, če ni na voljo manj kvalitetnih
kmetijskih zemljišč, kar potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– za oblikovanje, določanje gradbene parcele, komunalno, prometno infrastrukturo, varstvo naravnega in
ustvarjenega okolja itd. je potrebno upoštevati določila
skupnih določb.
(2) Gradnja shramb in zidanic je možna ob upoštevanju naslednjih pogojev:
– trajni nasad mora biti v območjih, ki so za konkretno kulturo opredeljena v planskem aktu (območja vinogradov) ali v agrokarti (rajonizacija kmetijskih zemljišč);
– najmanjša površina nasada, ki jo mora investitor
imeti, je 0,25 ha za vinograd (nasad ribeza) in 0,50 ha za
sadovnjak;
– z načrtovano gradnjo gospodarskega objekta –
shrambe in zidanice mora soglašati pristojna občinska
kmetijska svetovalna služba, ki mora sodelovati v postopku,
– površina stavbišča (zazidana površina objekta skupaj z vsemi pomožnimi objekti) je lahko največ 55m2,
– višina objekta je lahko največ 6,0m nad koto pritličja, ob tem da mora biti pritličje vsaj z eno stranico objekta v nivoju obstoječega terena oziroma največ 0,20m nad
nivojem le tega,
– razmerje tlorisnih gabaritov naj sledi tipičnemu razmerju za stavbno dediščino v okolici znotraj tega območja,
– streha: simetrična dvokapnica s slemenom v smeri daljše stranice; naklon od 35 do 45 stopinj,
– pri postavitvi objekta na parcelo je potrebno upoštevati konfiguracijo terena in značilnosti postavitve stavbne dediščine na tem območju glede na teren,
– pri uporabi materialov je potrebno upoštevati objekte v okolici znotraj tega območja,
– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje
skupnih določb.
Navedena določila veljajo izključno za posege znotraj območij vinogradništva. Ob navedenih kriterijih se
dovoljuje sprememba namembnosti obstoječih zidanic v
počitniška bivališča ter gradnje novih počitniških bivališč.
Sprememba namembnosti v stanovanjsko je možna, če si
investitor zagotovi vsaj minimalno komunalno opremljenost zemljišča.
16. člen
(območja za pridobivanje rudnin in območja sanacij)
Do sprejetja ureditvenih načrtov izvedbe sanacije območij so dovoljeni posegi, ki služijo varovanju in zaščiti
pred negativnimi vplivi na okolje.
17. člen
(vodna in priobalna zemljišča)
V skladu s 37. členom zakona o vodah (Uradni list,
št. 67/02) na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen za:
· gradnjo objektov javne infrastrukture,
· gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem
ali drugih zakonih,
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· ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
· ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
· gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
· gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred
onesnaženjem, in
· gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju
nalog policije.
Za gradnje na vodnem ali priobalnem zemljišču, ki
so potrebne za izvajanje javne službe po navedenem zakonu ali za izvajanje vodne pravice, na varstvenih in ogroženih območjih, zaradi odvajanja odpadnih voda, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode ter za
hidromelioracije in rudarjenje je potrebno pridobiti vodno
soglasje na podlagi prvega odstavka 152. člena zakona
o vodah.
18. člen
(ogrožena območja)
Na območju občine, ki se urejajo s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji se nahajajo tudi površine, ki predstavljajo ogrožena območja. Razdeljena so na poplavna,
plazljiva in erozijska območja.
Skladno 85. členu zakona o vodah je potrebno na
ogroženem območju pri izvajanju dejavnosti ali poseganju v prostor upoštevati določbe zakona o vodah.
A) POPLAVNA OBMOČJA
V skladu s 86. členom zakona o vodah so na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na
vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni
varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
B) PLAZLJIVA OBMOČJA
Na plazljivih območjih, ki jih na osnovi strokovnih
podlag opredeli lokacijska informacija, je za vsako novogradnjo oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, predhodno pridobiti geološko mnenje.
Na potencialno plazljivem območju je za vsako novogradnjo pridobiti tudi geomehansko mnenje ter na
osnovi geološkega poročila določiti ustrezno mikrolokacijo s pogoji za gradnjo. Upravljavci in uporabniki so dolžni na pogojno stabilnih zemljiščih preveriti pogoje stabilnosti zemljišč, pred zasipavanjem razmočenih zemljišč
odvesti talne vode ter pobočne kotanje drenirati in izravnati tako, da voda ne bo mogla zastajati in zamakati zemljišča.
C) EROZIJSKA OBMOČJA
Erozijska zemljišča, katerih lokacija se opredeli na
osnovi strokovnih podlag v lokacijski informaciji, zahtevajo posebno pozornost. Skladno s 87. členom zakona o
vodah je na erozijskem območju prepovedano:
· poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo
in oblikovanje hudournikov,
· ogoljevanje površin,
· krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja
pred škodljivimi vplivi erozije,
· zasipavanje izvirov,
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· nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda
po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
· omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
· odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
· zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
· odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi
zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
· vlačenje lesa.

DRUGI RAZDELEK
OBLIKOVANJE POSEGOV
MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE POSEGOV
V PROSTOR
19. člen
(oblikovanje objektov)
Na celotnem območju, ki se ureja s PUP Občine
Šentjur je pri oblikovanju novogradenj, adaptacij, dozidav, nadzidav, gradnje pomožnih in začasnih objektov ter
pri oblikovanju drugih posegov v prostor potrebno doseči
skladnost z okolico glede:
(1) lege objekta,
(2) velikosti objekta,
(3) volumna,
(4) zunanjega izgleda,
(5) arhitekturnih elementov in
(6) oblikovanja zunanje ureditve.
Pri vseh posegih je potrebno upoštevati merilo lokacije in obstoječih objekov, razen za lokacije objektov, ki
imajo značaj mestnih ali lokalnih znamenj.
Posamezne posege v prostor je možno oblikovati v
kontrastu z okoljem in sicer zaradi estetskih in simbolnih
razlogov, kadar ima različnost oziroma nasprotnost oblike
za cilj vzpostaviti prostorsko dominanto, doseči večjo razpoznavnost območja, zlasti z novogradnjami na prometnih vozliščih, na zaključkih stavbnega niza, v središčih
posameznih naselij. Ob tem mora tak poseg upoštevati
obstoječe dominante in kvalitete prostora.
Z vidika oblikovanja imajo morfološki tipi naslednje
oznake:
(1)

a

(2)

b

(3)

j

prosto stoječa pozidava (enodružinske
stanovanjske hiše, bloki, stolpiči in večstanovanjski objekti, kmetijski objekti,
infrastrukturnimi objekti in naprave,…),
strnjena gradnja (atrijske vrstne hiše,
več stanovanjski objekti v nizih,…) in
jedro (območja ohranjenih jeder posameznih naselij).

Oznake so podane pri preglednicah podrobnejše
namenske rabe, kjer tako oblikovana gradnja prevladuje
in se uporablja kot usmeritev za postavitev in oblikovanje
objektov.
Morfološki tip oblikovanja za konkretizacijo posameznega posega v prostor (a, b, j) je potrebno določiti v
skladu z značilnostmi okoliške gradnje in ga ustrezno
utemeljiti.
Oblikovalska določila za posamezne sklope istovrstne podrobneje namenske rabe:
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V primeru, da se, v projektni dokumentaciji v območju
gradenj zunaj poselitvenih območij (S), določi podrobnejša
namenska raba SS oziroma SK se dovoljuje pozidanost
gradbene parcele do 40%, pod pogojem, da se obvezno
pridobi soglasje občinskega urbanista na podlagi pozitivnega mnenja pristojnih strokovnih služb.
V območju gradnje zunaj poselitvenih območij, kjer je
določena podrobnejša namenska raba MP, se dovoljuje pozidanost do 30% gradbene parcele in indeks intenzivnosti
izrabe zemljišča 0,4.
Skupne določbe
V primeru, ko je obstoječa pozidanost ali obstoječi
faktor izkoriščenosti (FSI) posamezne gradbene parcele večja, kot je določeno v tem členu, so gradbeni posegi na
območju planske celote Šentjur dovoljeni v okviru obstoječe
pozidanosti in izkoriščenosti zemljišča.
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Posegi na obstoječih objektih na območjih, ki predstavljajo oblikovno celoto (zaključena skupina vrstnih hiš,
območja dvojčkov, druge oblike strnjene gradnje) naj se
praviloma izvajajo enotno za celotno območje.
Prostorski ureditveni pogoji na območjih, kjer so že
realizirani PIN, se v načelu podrejajo generalnim urbanističnim konceptom prostorskega izvebenega načrta. Drugačne
rešitve so možne pod pogojem, da se na podlagi pozitivnega mnenja pristojnih strokovnih služb pridobi soglasje občinskega urbanista. Takšne rešitve morajo obvezno upoštevati urbanistično in arhitekturno oblikovanje okolice, za kar
skrbi občinski urbanist.
V območju mešanih funkcij je potrebno upoštevati tako
funkcionalni kot oblikovni vidik in doseči čim bolj uravnoteženo arhitekturno rešitev, ki jo je potrebno ustrezno utemeljiti in prikazati, kako se je upoštevalo značilnosti oblikovanja
v prostoru. Arhitekturno rešitev mora potrditi občinski urbanist.
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a) Dozidave in nadzidave
Dozidave in nadzidave objektov morajo biti oblikovno
in funkcionalno usklajene z osnovnim objektom, višinski
gabarit ne sme presegati maksimalnega gabarita določenega za posamezno naselje (gabarit, naklon strehe, smer slemena, izbira kritine in drugih materialov) ob upoštevanju
pogojev za graditev novih objektov.
b) Vzdrževanje in rekonstrukcije
Vzdrževanje in rekonstrukcije obstoječih objektov so
dovoljene v okviru obstoječe gradbene lupine in namembnosti.
V morfoloških tipih z oznako j je obvezno ohraniti kvalitetne prvotne elemente členitve fasad (omet, obdelan kamen, les, barva) ter druge likovne elemente. V teh območjih
veljajo pri obnovi oziroma zamenjavi ostrešja in kritine enaki
pogoji kot za novogradnje. Pogoje za vzdrževalna dela na
objektih kulturne dediščine predpiše pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje.
20. člen
(odmiki)
Odmiki novozgrajenih objektov morajo slediti gradbeni
liniji obstoječih objektov ob ulicah in obstoječim gradbenim
linijam v prostoru. Če gradbene linije v prostoru ni, je gradbena meja, do katere lahko segajo objekti, pogojena z regulacijskimi linijami cest in komunalnih vodov oziroma z naslednjimi odmiki, in sicer:
– 5 m od zunanjega roba hodnika za pešce oziroma,
če ni hodnika vsaj 6 m od roba cestišča, kolikor to ni
predvideno za rekonstrukcijo, ob upoštevanju elementov
ceste oziroma hodnika. Izjemoma je lahko odmik manjši ob
predhodnem soglasju upravljalca ceste;
– praviloma vsaj 8 m od sosednjega objekta in ne
manjši od višine novograjenega objekta oziroma prizidka
merjeno od tal do slemena oziroma najvišje točke nove
gradnje. Odmik je lahko manjši, ko zaradi bližine ne nastopijo motilne posledice;
– vsaj 4 m od meje sosednje parcele, manjši odmik je
možen ob soglasju lastnika prizadete sosednje parcele;
– zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega
objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).
Novi objekti morajo biti odmaknjeni od obstoječih sosednjih objektov najmanj toliko, da so zagotovljene higiensko-zdravstveni in požarno-varstveni pogoji.
MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH
PARCEL
21. člen
(gradbena parcela)
Pri določitvi gradbenih parcel je potrebno upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (funkcionalni dostopi, parkirna mesta, utrjene površine in funkcionalno zelenje);
– dovoljena pozidanost parcele, dovoljeni faktor izrabe
in predpisan delež zelenih površin.
Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih gradbenih parcel je možna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje
več gradbenih parcel primernih za gradnjo ter da imajo vse
parcele zagotovljen dovoz in dostop.
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Minimalne velikosti gradbenih parcel v stanovanjskih
območij SE in SS glede na oznako so:
a – min. 400 m2
b in j – min. 250 m2.
V območjih počitniških bivališč SP ne sme biti manjša
od 250 m2, v območjih zidanic pa ne manjša od 100 m2.
Določila o minimalnih velikostih gradbenih parcel ne
veljajo za v naravi obstoječe manjše zemljiške parcele, pri
čemer ne smejo biti kršena določila maksimalne možne
pozidanosti parcele.
Za kmetije in kmetijske objekte se velikost gradbene
parcele določi ob upoštevanju velikosti in usmeritve kmetije,
potrebe po modernizaciji (gospodarski proizvodni objekti,
pomožni gospodarski objekti in stanovanjske hiše, lege,
medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora in ob upoštevanju vseh sanitarnih in požarnih
predpisov) in skladno s procentom pozidanosti.
Za industrijske objekte se gradbena parcela določi na
osnovi dovoljenega FSI in procenta pozidanosti ter na osnovi prostorskih značilnosti in zahtev dejavnosti.
Površine za otroška igrišča in ozelenjena parkirišča
niso del zelenih površin.
Ne glede na določila tega člena je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture.
MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
22. člen
(promet)
Na območju Občine Šentjur je promet organiziran na
več segmentih. Prostorski ureditveni pogoji glede na specifike prometa določajo merila in pogoje za cestni in železniški promet ter povzemajo potrebne ukrepe izhajajoče iz
meril in pogojev za promet na notranjih vodah.
I. Cestni promet
Ceste oziroma cestni objekti se lahko gradijo in prenavljajo v varovalnih pasovih cest in rezervatih namenjenih
za promet.
V rezervatih cest ni dovoljeno graditi novih objektov.
Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna dela.
V varovalnih pasovih obstoječih prometnic so dovoljene novogradnje in spremembe namembnosti pod pogoji, ki
jih predpiše upravljalec ceste, vendar v skladu s pogoji iz
tega odloka.
a) Prometne površine
Vse prometne površine morajo biti označene z ustrezno vertikalno in horizontalno signalizacijo.
Minimalna širina občinskih cest – ulic je 4.0 m.
Kjer je gostota prometa velika, morajo imeti ulice hodnike za pešce in biti opremljene z javno razsvetljavo.
Ob glavnih zbirnih cestah je potrebno zagotoviti poleg
pločnikov tudi kolesarske steze.
Hodniki za pešce morajo biti zaradi varnosti pešce iz
hrapavih materialov.
Pločniki oziroma hodniki za pešce morajo imeti ob
prehodu za pešcev poglobljene robnike tako, da ni oviran
dostop invalidnim osebam.
Ob občinskih cestah je potrebno zagotoviti 1,5 m širok
koridor – rezervat za komunalne vode z omejeno lastninsko
pravico zaradi obnove ali izgradnje objektov ali omrežij javne
infrastrukture.
Gradnja infrastrukturnih vodov v območju cestnega telesa in njenega varovalnega pasu, kjer je raba omejena, se
lahko izvajajo le pod pogoji upravljavca in s soglasjem pristojnega upravnega organa za ceste.
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Slepo zaključene ceste morajo imeti urejeno obračališče zadostne širine za obračanje tudi komunalnih vozil.
Gradnja mostov in cest v območju vodotokov mora biti
takšna, da ne posega v pretočni profil, zagotovljena pa mora
biti varnost pred stoletnimi visokimi vodami z zagotovitvijo
minimalno 50 cm varnostne višine nad višino stoletnih vod.
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran državne ceste širok:
o pri avtocestah
40 m,
o pri hitrih cestah
35 m,
o pri glavnih cestah
25 m,
o pri regionalnih cestah
15 m,
o pri državnih kolesarskih poteh 5 m.
b) Rezervati prometnic
Planiranje prometnice ali obstoječe prometnice, ki so v
načrtu za rekonstrukcijo in jim še niso dokončno določene
tehnične značilnosti v projektni dokumentaciji, imajo rezervat.
V rezervatu so na obstoječih objektih in napravah dovoljena le nujna vzdrževalna dela ter posegi v prostor v zvezi
s komunalnim urejanjem.
Skupne širine rezervatov so glede na kategorizacijo
cest, vrsto prometa, število voznih pasov in ureditve obcestnega prostora naslednje:
(1) 30 m rezervat za ceste z dvema voznima pasovoma za mešani motorni promet s kolesarskima stezama, hodnikom za pešce in s postajališči za javni potniški promet
izven vozišča;
(2) 10 m rezervat za lokalne dvopasovne ceste za
mešani motorni promet z enostranskim hodnikom za pešce;
(3) 6 m rezervat za lokalne dovoze.
Pri gradnji lokalnih cest, dovozov in priključkov posameznih objektov se upoštevajo širine določene z občinskimi
predpisi.
c) Dovozi in priključki
(1) Dovozi in priključki na cestno mrežno morajo biti
urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu.
(2) Dovozne poti do objektov morajo biti zadovoljivo
utrjene v protiprašni izvedbi z odvodnjavanjem.
(3) Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov skupno s soglasjem upravnega organa in upravljavca
ceste.
(4) Vsaka gradbena parcela mora imeti zagotovljen dostop in dovoz za motorna vozila.
(5) Dostop do parcele se zagotovi neposredno z javne
ceste.
(6) V primeru zagotovitve dostopa preko sosednjih
zemljišč, mora imeti investitor za to zagotovljeno služnost.
(7) Priključki posameznih objektov morajo biti praviloma navezani na občinsko cesto in z njo na regionalno cesto.
Varno vključevanje in izključevanje z državne ceste se izvede z ureditvijo levih zavijalnih pasov (PLDP>5000 vozil/dan)
oziroma z razširitvijo voznega pasu na minimalno širino 5,50
m (PLDP<5000 vozil/dan);
(8) Eventualni novi priključki na regionalne ceste morajo biti locirani po možnosti v vseh obstoječih na nasprotni
strani;
(9) Minimalni razmik med posameznimi novimi priključki in obstoječimi križišči na državni cesti je 100 m.
d) Parkirne površine
Pri novogradnjah ali pri spremembi namembnosti javnih in zasebnih objektov morajo biti zagotovljene zadostne
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parkirne površine ali garažna mesta na gradbeni parceli
posameznega objekta in sicer tako za stanovalce kakor tudi
zaposlene in obiskovalce.
Minimalni odmik parkirnih in manipulacijskih površin
od roba bankine državne ceste je 5 m, od roba pločnika ob
državni cesti pa 2 m, razen v območju kjer je ob državni
cesti strnjena zazidava v naselju.
Vsa parkirišča ob državni cesti morajo biti ustrezno
dimenzionirana in morajo omogočati manipulacijo vozil tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.
I. Število parkirnih oziroma garažnih mest:
(1) stanovanjska hiša 2 PM na stanovanje,
(2) stanovanje v večstanovanjski hiši 2 PM na stanovanje,
(3) poslovni prostori – pisarne 1 PM na 30 m2 neto
površine,
(4) poslovni prostori z obiskom strank 1 PM na 20 m2
neto površine,
(5) gostinski lokal 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na 1
tekoči meter točilnega pulta oziroma najmanj 5 PM,
(6) trgovski lokali 1 PM na 30 m2 koristne prodajne
površine in min 2 PM,
(7) delavnice za servis motornih vozil 6 PM na 1 popravljalno mesto,
(8) avtopralnice 5 PM na eno pralno mesto,
(9) za ostale dejavnosti se število parkirišč določi v
skladu s predpisi.
Pri določanju parkirnih mest za objekte z javno funkcijo
je potrebno zagotoviti vsaj 5% ali vsaj eno parkirno mesto za
invalide.
Določila veljajo povsod, razen v primeru, ko je možno
parkiranje na javnih parkiriščih s soglasjem pristojnega
upravljalca in ob upoštevanju potreb po istočasnem parkiranju.
V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi
dejavnosti se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.
II. Promet na notranjih vodah
V neposrednem vplivnem območju Slivniškega jezera
so dovoljeni le posegi za potrebe urejanja jezera, varstvo
voda in urejanje ihtiološkega in ornitološkega rezervata. Meja rezervata se določi s posebnim predpisom.
Dovoljeni so tudi posegi oziroma ureditve, ki omogočajo dostop do vode (pristani, mostički, parki…), ki trajno ne
spreminjajo obale.
Za posege v območju jezera in priobalnega pasu je
potrebno predhodno soglasje pristojne službe za urejanje
voda in strokovno mnenje službe za varstvo narave.
III. Železniški promet
Vse posege v 200 m varovalnem pasu železniške proge Ljubljana–Maribor glede na os železnice je dovoljeno
izvajati le v soglasju z upravljalcem železniške proge.
V 200 m varovalnemi pasu železniške proge je potrebno upoštevati določila zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 85/00) in pravilnika o pogojih za
graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter
postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87
in 25/88) glede minimalnih dovoljenih odmikov.
MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
23. člen
(komunalna infrastruktura)
Gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, vodnega gospodarstva in zvez na območju vseh treh
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makrocelot je možna v vseh območjih urejanja v skladu z
določbami za posamezno območje urejanja in v skladu s
predpisi, ki urejajo posamezno področje.
V predvidenih koridorjih za potrebe komunalnega urejanja ni dovoljena gradnja drugih objektov in naprav, dovoljena so le redna vzdrževalna dela na obstoječih objektih in
napravah, razen izjemoma ob soglasju upravljavca oziroma
predlagatelja posameznega voda.
Gradnja objektov je možna le na komunalno opremljenih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno opremo: dovozno pot na javno cesto, priključek na
elektriko, oskrbo z vodo in urejeno odvajanje odpadnih vod.
Gradnja novih objektov naj bo zasnovana tako, da omogoča racionalno oskrbo s komunalnimi vodi.
V novo predvidenih območjih gradnje, kjer še ni zgrajene prometne in komunalne infrastrukture, je gradnja objektov možna po izgradnji prometne in komunalne infrastrukture oziroma sočasno.
Predvideni sekundarni vodi in dostopi morajo biti zgrajeni pred oziroma sočasno z gradnjo objektov.
Pri izgradnji novih komunalnih vodov je istočasno potrebno zgraditi priključke z vodomernimi jaški (vodovod) oziroma revizijskimi jaški na kanalizacijo.
Obstoječe in predvidene objekte je potrebno obvezno
priključiti na vso obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo. Poteki komunalnih vodov morajo biti med seboj
usklajeni.
Pri vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah ali novogradnjah
katerekoli podzemne napeljave ali naprave pri cestah je na
tem delu, v kolikor je to potrebno, izvesti kompleksno prenovo vseh infrastrukturnih naprav, ki potekajo na tem delu
ceste.
Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni zbiralniki in podobno, morajo biti postavljeni tako, da
niso vidno izpostavljeni, praviloma v sklopu kakšnega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.
a) Odvajanje odpadnih vod
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda je lahko izvedeno v mešanem ali ločenem sistemu. Objekti, ki imajo
možnost odvajanja meteorne vode v vodotoke morajo izvesti
kanalizacijske priključke v ločenem sistemu (povzeto po
odloku o odvajanju odpadnih in padavinskih voda, Uradni
list RS, št. 39/97).
Vsi objekti morajo biti priključeni na sanitarno kanalizacijsko omrežje, ki se konča z ustrezno čistilno napravo (čistilna naprava oziroma greznica).
Za priključitev na javno kanalizacijo je potrebno soglasje upravljalca.
Na območjih, kjer sistem javne kanalizacije bodisi ni
predviden, bodisi ni zgrajen se fekalne in tehnološke vode
iz objektov in naprav vodijo v vodotesne več prekatne greznice primernih dimenzij brez iztoka, ki jih mora redno čistiti
pooblaščeni upravljalec. Vsebina greznic se mora prazniti v
rezervoar čistilne naprave za čiščenje komunalne odpadne
vode. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja se objekti obvezno priključijo na kanalizacijo mimo greznic, ki jih je potrebno izprazniti, očistiti in dezificirati.
Za posamezna naselja ali zaključene celote naselja se
zgradi kanalizacijsko omrežje in gradijo biološke čistilne naprave, ki naj se ob izgradnje kanalizacijskega sistema priključijo na centralno čistilno napravo.
Za večja nova območja pozidave je potrebno izvesti
pred priključitvijo hidravlični izračun obstoječih vodov in v
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primeru neustreznosti izvesti obnovo in gradnjo novih vodov.
Prvi revizijski jaški objekta morajo biti locirani na parcelno mejo posameznega objekta.
Na območjih varstva vodnih virov mora biti gradnja
omrežja odvajanja odpadnih vod usklajena z določbami posameznih odlokov.
Tehnološke vode in druge odpadne vode, ki vsebijejo
škodljive snovi je možno priključiti na javno kanalizacijo, v
kolikor so predhodno očiščene do mere, kot jo določa
veljavna zakonodaja. Upoštevati je »Pravilnik o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode« (Uradni
list RS, št. 105/2002).
Gnojišča in gnojne jame morajo biti načrtovane v skladu s Strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic
(Uradni list RS, št. 10/85).
b) Odvajanje padavinskih vod
Vse padavinske vode iz strešin in utrjenih povšin, kjer
se odvija motorni promet, je potrebno odvesti v ločen sistem
meteorne kanalizacije ali mešano kanalizacijsko omrežje:
· s strešin preko peskolovov,
· z utrjenih površin, kjer se odvija motorni promet, preko lovilcev olj in peskolovov.
Objekti, ki imajo možnost odvajanja meteorne vode v
vodotoke (preko javnega meteornega kanala oziroma hišnega meteornega kanala) morajo izvesti kanalizacijske priključke v ločenem sistemu.
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno urediti v skladu z določili 92. člena zakona o
vodah.
Padavinske vode s cest se preko cestnih požiralnikov
in lovilcev olj speljejo v ponikovalnico ali vodotok.
Padavinske vode z drugih utrjenih površin, ki posredno
povečujejo količino odpadnih voda, je potrebno predvideti
in izvesti ukrepe za zagotavljanje večje infiltracije ter zadrževanja padavin.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti odtočnim razmeram in vode odpeljati tako, da se ne poslabša stanje
vodotoka dol ali gor vodno.
c) Vodovodno omrežje
Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoševati varovalni pas omrežij oskrbovalnih sistemov in komunalne opreme in upoštevati ustrezne odmike.
Za večja nova območja pozidave je potrebno izvesti
pred priključitvijo hidravlični izračun obstoječih vodov in v
primeru neustreznosti izvesti obnovo oziroma gradnjo novih
vodov.
Predvidene vodovode se načeloma gradi na obstoječem in predvidenem cestnem svetu tako, da je možno vzdrževanje omrežja in priključkov.
Uporabniki tehnološke vode morajo imeti zgrajene zaprte sisteme. Za priključitev na vodovod morajo pridobiti
soglasje upravljalca vodovoda.
Odjemna mesta za vodovodne priključke so v zunanjih vodomernih jaških za parcelno mejo objekta, ki se
priključuje.
d) Hidrantno omrežje
V skladu z veljavnimi predpisi je potrebno na površinah, ki jih obravnava PUP Občine Šentjur graditi in obnavljati ustrezno hidrantno omrežje za požarno zaščito naselij. Vodovodno omrežje mora biti dimenzionirano tako, da
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bo nudilo zadostno požarno zaščito, omogočalo neposredno priključevanje uporabnikov in zagotavljalo predpisane odmike od drugih objektov, komunalnih naprav, vodov in drevja.
Obstoječe hidrantno omrežje bo potrebno za območja večjih pozidav dopolniti in obnoviti.
Priključek objekta na javno vodovodno omrežje mora pri objektih z večjo požarno obremenitvijo zagotoviti
tudi možnost gašenja požara. V kolikor to ni možno, si
mora investitor zagotoviti drug vir vode in način gašenja.
e) Električno omrežje in javna razsvetljava
Preko območja občine Šentjur pri Celju poteka obstoječi 220 kV daljnovod, ki je v pristojnosti Elektro-Slovenije d.o.o., kot izvajalca obvezne gospodarske javne
službe prenosa električne energije preko visokonapetostnega elektroenergetskega omežja v Republiki Sloveniji
in daljnovoda 110 kV, ki sta v pristojnosti JP Elektro Celje.
– DV 220 kV Cirkovce – Podlog, obstoječi z oznako
D-211,
– DV 110 kV Lava – Šentjur, obstoječi z oznako
D-1082,
– DV 110 kV Šentjur – Rogaška Slatina, obstoječi z
oznako D-1120.
Širine koridorjev obstoječih in predvidenih daljnovodov so naslednje:
– za 110 kV 2×15 = 30 m,
– za 220 kV 2×20 = 40 m,
– za 400 kV 2×25 = 50 m,
– za 20 kV daljnovode 2 × 10 = 20 m,
– za 20 kV kablovode 2 × 4 =8 m
– za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov ter transformatorskih postaj je potrebno
pridobiti pisno soglasje upravljalca DV;
– za vse objekte (novogradnje, nadzidave, legalizacije, dozidave objektov namenjenih za stalno oziroma začasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v
elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov je predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti količin
elektromagnetnega polja kot to določa veljavna Uredba o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
Elektro NN omrežje in omrežje javne razsvetljave se
v strnjenih naseljih izvaja podzemno.
Na področjih, ki so predvideni za gradnjo novih objektov in na območjih, kjer je napetost nezadostna je
potrebno izvesti ojačitve obstoječega omrežja oziroma
zagotoviti lokacije za nove TP in trase za priključne SN
vode. Nove transformatorske postaje naj bodo tipske,
montažne.
Priključki objektov na omrežje so možni v skladu
predpisi ter pod pogoji distributerja električnega omrežja.
Ceste morajo biti opremljene z javno razsvetljavo
tako, da zagotavljajo ob zmanjšani naravni svetlobi ali
ponoči varen in pravilen potek prometa in sicer:
– dostopne ulice, z nizkimi uličnimi svetilkami,
– glavne ulice in ceste, z enotno visokimi kandelabri
tipske oblike z betonskimi podstavki,
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– posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju oziroma izboru tipa svetilke, ki mora upoštevati obstoječe oblikovno kvalitetne rešitve značilne za določeno
okolje. Če pa kvalitetne rešitve za določeno območje ne
obstajajo, je potrebno v prostor umestiti takšne svetilke,
ki bodo skladne z okoljem in bodo zanj predstavljale
kvalitetno rešitev; za izbor tipa svetilke oziroma njeno
oblikovanje je potrebno pridobiti soglasje občinskega urbanista.
Upoštevati se morajo vsi z zakonom določeni vertikalni in horizontalni odmiki kabla javne razsvetljave od
ostalih komunalnih vodov.
Vsa instalacija v cestnem telesu mora biti v zaščitnih
ceveh.
Vsi vodi in razvodi morajo biti izvedeni v podzemni
izvedbi.
g) Telekomunikacijsko omrežje
Pri načrtovanju telekomunikacijskega omrežja je potrebno upoštevati:
– obstoječe in predvideno medkrajevno in krajevno
TK omrežje,
– izdelati idejno zasnovo telefonskega omežja, v kolikor se obravnavajo posamezne zazidalne soseske,
– da je pri določanju lege objektov od TK infrastrukture potrebno upoštevati odmike oziroma zaščitne ukrepe,
– pri vseh posegih v prostor, kjer je TK omrežje že
zgrajeno je potrebno pridobiti soglasje upravljalca,
– priključki objektov na omežje so možni samo pod
pogoji upravljalca in v skladu s predvidenimi projektinimi
rešitvami.
Izgradnja omrežja mobilne telefonije mora biti usklajena s koncesijsko pogodbo posameznega operaterja in
z veljavnimi mednarodnimi standardi s področja mobilne
telefonije.
Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne
telefonije je treba upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:
– prednostno se objekte in naprave mobilne telefonije usmerja na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na
zdravje ljudi, naravo, okolje in kulturno dediščino;
– objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v
prostor tako, da se jih združuje v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave;
– na izpostavljenih legah je treba zagotoviti čim manjši vpliv na vidne kvalitete prostora;
– v urbanih območjih je treba prioritetno izkoristiti
območja in objekte, namenjene trgovsko-nakupovalni, industrijski in poslovni dejavnosti, v stanovanjskih območjih pa jih je treba vključevati na obstoječe sisteme infrastrukture ali v njihovo neposredno bližino (npr.
kotlovnice, dimniki, stolpi);
– če je le mogoče, je treba objekte in naprave mobilne telefonije postavljati na manj kvalitetna kmetijska
zemljišča;
– na zavarovana območja narave (razen ožjih zavarovanih območij narave, kjer se objekte in naprave mobilne
telefonije ne postavlja), na območja, predvidena za zavarovanje, na območja naravnih vrednot in na ekološko
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pomembnih območjih naj se posega le izjemoma in na
način, ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta status;
– v praviloma izjemnih primerih poseganja na območja in objekte varstva kulturne dediščine je treba objekte
in naprave mobilne telefonije umeščati in oblikovati na
osnovi postopkov, ki jih določajo predpisi o varstvu kulturne dediščine;
– posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju
objektov mobilne telefonije tako, da je oblikovanje čim
bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipiki ter
naravnim danostim prostora (npr. barve, obliko stebrov in
anten).
f) Kabelsko razdelilni sistem
Za sprejem televizijskih programov prek satelita in
distribucijo signala se dopušča zgraditi razdelilno kabelsko omrežje in ga povezati na glavno antensko postajo s
sprejemnim sistemom. Kabelsko razdelilni sistem se izvaja v skladu s programom, ki ga določa Občina Šentjur.
Trasa omrežja CaTV mora potekati po isti trasi kot
poteka telefonsko omežje.
Zagotoviti je potrebno podzemni vod. Predvideni kablovodi morajo biti vkopani in v zaščitnih ceveh.
Upoštevati je potrebno predpisane vertikalne in horizontalne odmike kabla CaTV od ostalih komunalnih vodov.
Prečkanje lokalnih cest s kablovodom je možno izvesti s prekopom po predhodnem soglasju upravljalca
cest.
Trasa kablovoda naj po možnosti poteka izven vozišča cest z minimalnim odmikom 2 m od roba asfaltne
ceste. Prečkanja vseh cest s prevrtavanjem oziroma podbitjem vozišča so dovoljena samo s soglasjem upravljalca
cest v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi in prometno
varnostnimi predpisi.
Trasa kablovoda lahko poteka v hodniku za pešce s
potrebnimi odmiki od roba vozišča cest po predhodnem
soglasju upravljalca cest.
Prečkanje vodotokov nadzemno mora biti izvedeno
izven pretočnega profila, prečkanje vodotoka ali melioracijskega jarka pod njegovim dnom mora biti izvedeno
tako, da je kabel pod obstoječim dnom in z zaščitno
Alkaten cevjo, mesto prečkanja pa mora biti vidno označeno. Za vsa prečkanja vodotokov mora biti pridobljeno
soglasje upravljalca vodotoka.
h) Plinovodno omrežje
Na območju, kjer je zgrajeno mestno plinovodno
omrežje je obvezna priključitev nanj pod pogoji pooblaščenega upravljalca. Objekti se na plinovodno omrežje
priključujejo v skladu z veljavnim občinskim odlokom, ki
ureja to področje.
Preko območja obline Šentjur potekajo naslednji obstoječi plinovodi, ki so v upravljanju Geoplina:
M2; MMRP Rogatec – RMPR Vodice; premer
400 mm; tlak 50 bar
R 21 C; od M2 v km 25+227 – MRP Šentjur; premer
100 mm; tlak 50 bar
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P 211C; MRP Šentjur – MRP Center Šentjur; premer 150 mm; tlak 4 bare
P 212C; od P 211C v km 0+394 – MRP Nova Vas;
premer 100 mm; tlak 4 bare
Preko območja občine Šentjur je predvidena trasa
plinovoda R 21A Šmarje pri Jelšah – Slovenske Konjice.
V varstvenih pasovih vseh plinovodov, določenih s
predpisi, so možni posegi samo v skladu s pogoji in
soglasjem upravljaca plinovodnega omrežja.
Za vse plinovode je potrebno upoštevati energetski
zakon (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00).
Za načrtovanje posegov v nadzorovanem pasu visokotlačnega plinovoda se upošteva pravilnik o tehničnih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št.
60/01 in 54/02).
Za srednjetlačne plinovode pa je potrebno upoštevati pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje
in vzdrževanje plinovodov z največjih delovnim tlakom do
vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02).
V 2 × 5 m pasu vseh plinovodov se smejo dela
izvajati pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenca upravljalca.
i) Odpadki
Ravnanje s komunalnimi in posebnimi odpadki mora
biti v skladu s predpisi.
Pri lociranju prostorov za odlaganje odpadkov je potrebno upoštevati možnost dostopa in obračanje s specialnim komunalnim vozilom. Kolikor dostopne ceste nimajo ustreznih obračališč, morajo uporabniki v času
praznenja zabojnikov le te dostaviti na mesto dostopno za
smetarsko vozilo.
Na posameznih območjih se v skladu z občinskimi
predpisi locira ekološke otoke, na primernih dostopnih
mestih, za ločeno zbiranje odpadkov.
Komunalne odpadke se odvaža na komunalno deponijo.
Gradbene odpadke se odvaža na deponijo urejeno
za odlaganje tovrstnih odpadkov.
24. člen
(urejanje voda)
Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na
podlagi vodnega soglasja (zakon o vodah).
Pri načrtovanih aktivnostih – posegih v prostor je
potrebno upoštevati meje priobalnih zemljišč, 5m od meje vodnega zemljišča na vodotokih ter vsa zemljišča med
visokovodnimi nasipi (14. člen zakona o vodah), znotraj
katerih ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih,
ki jih določa 37. člen zakona o vodah.
Na poplavnih območjih so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi
škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali
povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem
voda (86. člen zakona o vodah).
Premostitve preko vodotokov so skladno s 37. členom zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) možne
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samo kot objekti javne infrastrukture. Načrtovane in izvedene pa morajo biti tako, da ne bodo imele negativnega
vpiva na vodni režim in stanje voda.
Pri vsakem posegu v vodni svet je potrebno ohraniti
značilno krajinsko ekološko vredno vegetacijo ter posebno redke rastline in živalske primerke. Vsi posegi v vodni
ali obvodni svet naj se izvajajo v času, ko za ribe in druge
obvodne živali niso predpisane varstvene dobe.
Posegi na območju naravne vrednote naj se izvajajo
tako, da ne bodo razvrednotili, poškodovali ali uničili naravne vrednote in prizadeli njeno svojevrstnost. Za posege na območju naravne vrednote je potrebno pridobiti
naravovarstveno soglasje (105. člen ZON).
Na varovanih območjih kulturne dediščine je za vse
posege, ki spreminjajo vodni režim in pojavnost vode v
krajini potrebno pripraviti presojo vplivov, ki jih bo predlagani poseg imel na varovane vrednote prostora. Od pristojne službe za varstvo kulturne dediščine je potrebno
pridobiti mnenje o sprejemljivosti vpliva.
TRETJI RAZDELEK
VARSTVO NARAVNEGA IN USTVARJENEGA OKOLJA
MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE
25. člen
(naravne vrednote)
Na območju Občine Šentjur se nahaja 53 evidentiranih naravnih vrednot in širših zavarovanih območij narave. Od teh ima status naravnega spomenika 12 objektov,
za 13 območij pa je podan predlog za zavarovanje kot
naravni spomenik, naravni rezervat oziroma regijski park.
Za ostalih 28 evidentiranih naravnih vrednot ni predvideno zavarovanje z aktom, ampak so zanje predvideni drugi
ukrepi varstva (pogodba o varstvu, pogodba o skrbništvu,
varovanje s planskimi dokumenti).
Evidentirane naravne vrednote in širša zavarovana
območja narave so sestavni del Naravovarstvenih smernic za prostorske ureditvene pogoje Občine Šentjur, ki
jih je izdelal Zavod RS za varstvo narave februarja 2003
in so sestavni del odloka.
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V biotsko izjemno raznovrstnih ali dobro ohranjenih
območjih, kjer so habitati vrst, ki so mednarodno pomembni ali, ki drugače prispevajo k ohranjanju biotske
raznovrstnosti, se določajo ekološko pomembna območja. V občini Šentjur so predvidena štiri območja, ki imajo
sedaj status naravne vrednote, da se določijo kot ekološko pomembna območja: Ribniki pri Blagovni, Bohor,
Slivniško jezero ter Ribniki pri Dramljah.
Skladno naravovarstvenim smernicam se ohranjajo
tudi habitatni tipi in habitatne vrste v ugodnem stanju:
– pečine in skalovja;
– ekstenzivno obdelana suha travišča;
– grmišča;
– listopadni gozdovi;
– jelševje in obrečno vrbovje;
– porasli rečni bregovi;
– vlažna travišča in trstišča;
– stalna jezera in ribniki;
– podzemljeski habitati;
– sekundarni habitatni tipi.
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot
in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v naravovarstvenih smernicah, št.:
01-III-493/3-O-02, z dne 24. 2. 2003, ki so priloga
temu odloku in se hranijo na sedežu občine Šentjur.
Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju, ki se ureja s tem aktom, in je ta
načrtovan na naravni vrednoti, zavarovanem območju ali
območju biotske raznovrsti je potrebno pred začetkom
izdelovanja projekta pridobiti naravovarstvene pogoje, k
projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje, in
sicer za tista območja oziroma za tiste vrste posegov, za
katere je to v naravovarstvenih smernicah določeno (105.
člen ZON). Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno
soglasje izda Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
26. člen
(kulturna dediščina)
Na območju Občine Šentjur se nahaja večje število
evidentiranih enot kulturne dediščine. Objekti oziroma
območja so skupaj s statusom navedeni v preglednici v
nadaljevanju.
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* obvezna izhodišča državnega plana na področju varstva kulturne dediščine
Za vsak poseg na parcelo z objektom kulturne dediščine ali v območje kulturne dediščine je na pristojni službi za
varstvo kulturne dediščine potrebno pridobiti v fazi pričetka
priprave projektne dokumentacije kulturno varstvene pogoje za poseg ter nato kulturno varstveno soglasje k projektni
dokumentaciji.
Za vzdrževalna dela izda občinski organ lokacijsko informacijo, v kateri se lastnika in investitorja del opozori, da
je potrebno za vsa dela pridobiti kulturnovarstvene akte pristojne službe za varstvo nepremične kulturne dediščine.
Na objektih in območjih kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturnozgodovinske spomenike oziroma so v fazi
razglasitve, so posegi dovoljeni v skladu z zakonskimi določili oziroma z določili razglasitvenega dokumenta.
Objekti kulturne dediščine imajo določena vplivna območja, kjer je za vse posege potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne službe
za varstvo kulturne dediščine.
V obeh pomembnejših območjih kulturne dediščine
veljajo splošni varstveni režimi za kulturno krajino, dodatno
pa se varstvena izhodišča vpnejo v razvojne programe, s
katerimi se zagotavlja ohranjenost objektov kulturne dediščine in ustrezen razvoj kulturne krajine. Do izdelave podrobnejših prostorskih načrtov za obe varovani območji se za
vse posege na teh območjih vključuje pristojno službo za
varstvo kulturne dediščine kot soglasodajalca.
MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE
IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
27. člen
(okolje)
Posegi v prostor v vseh območjih urejanja s PUP Občine Šentjur so možni, če v okolju ne povzročajo večje
motnje, kot so s predpisi dovoljene. Pri vseh posegih je
potrebno upoštevati normativne določbe glede varovanja
okolja.
Gradnja objektov, sprememba namembnosti za dopolnilne dejavnosti je možna, če dejavnost ne bo imela negativih vplivov na okolje in obstoječe dejavnosti ter objekte, ki
se v okolici predvidenega objekta ali dejavnosti že nahajajo,
kar se preveri v postopku priprave projektne dokumentacije
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Širitev posamezne dejavnosti, ki ima prekomerne vplive ne okolje, je pogojena s sanacijo negativnih vplivov na
okolje, ki jih posamezna dejavnost povzroča.
28. člen
(dovoljene dejavnosti)
V območjih z oznako S, namenjenih za stanovanjske
objekte, so dovoljene dopolnilne dejavnosti v okviru dovoljene planske namenske rabe in ob upoštevanju naslednjih
pogojev:
a) v območjih s PNR SE:
Objekti za dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
(1) obseg dejavnosti do vključno 5 zaposlenih,
(2) zaradi dejavnosti se lahko uredi največ pet parkirišč za osebna vozila, brez manipulacijskih in parkirnih površin za tovorna vozila ali gradbene stroje,
(3) delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak,
da ne moti stanovanjskega okolja,
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(4) kmetijske dejavnosti, hlev do 20 glav živine.
b) v območjih s PNR SV:
Objekti za dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje
zahteve:
(1) obseg dejavnosti do vključno 5 zaposlenih,
(2) zaradi dejavnosti se lahko uredi največ pet parkirišč za osebna vozila, brez manipulacijskih in parkirnih
površin za tovorna vozila ali gradbne stroje,
c) v območjih s PNR MS (vodilnih in pomembnejših
naselij gravitacijskih območij) so dopustne dejavnosti:
(1) dejavnosti, ki ne potrebujejo manipulacijskih in
parkirnih površin za tovorna vozila ali gradbene stroje,
(2) kmetijske dejavnosti, hlev do 20 glav živine,
(3) katerih delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora
biti tak, da ne moti stanovanjskega okolja,
d) v območjih s PNR SK so dopustne dejavnosti:
(1) dejavnosti, ki ne potrebujejo manipulacijskih in
parkirnih površin za tovorna vozila ali gradbene stroje,
(2) kmetijske dejavnosti, hlev do 100 glav živine,
(3) ki nimajo zaznavnih vonjav več kot 100 m od
objekta,
(4) katerih delovni čas dejavosti z obiskovalci z obiskovalci mora biti tak, da ne moti stanovanjskega okolja.
e) v območjih s PNR SS so dopustne dejavnosti:
(1) dejavnosti, ki ne potrebujejo manipulacijskih in
parkirnih površin za tovorna vozila ali gradbene stroje,
(2) katerih delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora
biti tak, da ne moti stanovanjskega okolja.
f) v območjih s PNR SP so dopustne dejavnosti:
(1) kmetijske dejavosti, ki s svojim obratovanjem ne
moti počitniškega naselja
(2) gradnja shramb in zidanic ob izpolnjevanju pogojev iz 15. člena odloka
Dejavnosti v ne smejo biti v nasprotju s plansko namensko rabo prostora, v nasprotju z zgoraj navedenimi
določili in morajo zadostiti tudi drugim pogojem tega odloka.
Odstopanja od teh določil so možna le v skladu s
soglasjem občinskega urbanista na podlagi pozitivnih
mnenj pristojnih občinskih služb.
29. člen
(varstvo zraka)
Za varstvo zraka je potrebno:
(1) pri načrtovanju in gradnji novih objektov upoštevati vse predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije,
(2) proizvodne, obrtne, stanovanjske in druge objekte priključiti na ekološko čiste vire energije,
(3) zagotoviti racionalno rabo energije in izboljšanje
toplotne izolacije objektov,
(4) obvezno priključevanje vseh porabnikov na plinovodno omrežje, kjer je to tehnično možno,
(5) urediti večje zelene površine in zasaditi visoko
vegetacijo za boljši lokalni pretok zraka.
30. člen
(varstvo pred hrupom)
Območja varstva pred hrupom so opredeljene glede
na podrobno namensko rabo določeno v 8. členu odloka v
skladu z preglednico, ki je podana v nadaljevanju.
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Št.

Ne glede na določila prejšnjih odstavkov sodi v 4.
območje varstva pred hrupom obojestranski pas poselitve v
širini 25 m od osi naslednjih pomembnejših prometnic v
Občini Šentjur.
V vplivnem območju avtoceste je potrebno upoštevati
stopnjo obremenitve na osnovi strokovnih podlag, ki jih pri
projektnih pogojih posreduje upravljalec avtoceste.
Preglednica 12: preglednica železnice in državne ceste
Oznaka
AC
Železnica

Kategorija
Avtocesta
Glavna proga

Šifra
A1

Potek ceste
Slivnica – Celje
Zidani Most – Maribor

Celotna obremenitev posameznega območja s hrupom
ne sme presegati mejnih ravni, določenih v predpisih o
varstvu pred hrupom. Prav tako ne sme čezmernih obremenitev povzročati vir hrupa na kraju imisije.
Nov objekt ali naprava in objekt ali naprava v rekonstrukciji, ki je vir hrupa, mora za pridobitev dovoljenja za
poseg v prostor; ali za spremembo namembnosti izpolnjevati pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje hrupa,
ki jih določajo predpisi o varstvu pred hrupom.
31. člen
(varstvo tal)
Na območjih skladišč tekočih goriv in naftnih derivatov
morajo biti izvedena dela na način, ki onemogoča izliv v
vodotoke ali direktno v podtalnico ali v kanalizacijo.

78 / 8. 8. 2003 / Stran 11689

Pri posegih v prostor je potrebno zavarovati plodno
zemljo pred uničenjem. Poseg v prostor, ki lahko vpliva na
tla mora biti v skladu s predpisi.
32. člen
(varstvo voda, vodnih virov ter vodnih in priobalnih zemljišč)
Za posege v varstvenih območjih vodnih virov je potrebno upoštevati določila veljavnih odlokov in predpisov o
varovanju vodnih virov.
Vplivi na okolje se presojajo pri tistih nameravanih posegih, za katere je predpisano dovoljenje in, ki bi lahko
občutneje vplivali na okolje. Pri tem gre med drugim tudi za
posege s področja vode (55. člen zakona o varstvu okolja,
Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99, 22/00, 67/02).
Na podlagi 57. člena zakona o varstvu okolja in skladno z
uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje
(Uradni list RS, št. 12/00, 83/02) je potrebno glede na
velikost in naravo posega ter okoljske značilnosti lokacije
presoditi ali je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje in
na tej podlagi ugotoviti sprejemljivost posega.
Za varstvo voda je potrebno:
– sanirati obstoječe vire onesnaženja,
– upoštevati predpise za zaščito pred onesnaženjem
površinskih voda,
– zagotoviti merilna mesta za avtomatsko vzorčenje odpadnih voda,
– zagotoviti združenje iztokov odpadnih voda in
– zagotoviti izgradnjo kanalizacije in čistilnih naprav.
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Območja vodnih virov je potrebno urejati skladno z
določili odlokov o varovanju virov. Na območjih, ki nimajo
izdelanih strokovnih podlag in sprejetih odlokov o zaščiti
vodnih virov, legalizacije obstoječih objektov in novogradnje
niso dopustne.
Skladno 150. členu zakona o vodah se lahko poseg v
prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim
ali stanje voda, izvede samo na podlagi vodnega soglasja.
Takšen poseg je:
· poseg na vodnem ali priobalnem zemljišču,
· poseg, ki je potreben za izvajanje javnih služb po tem
zakonu,
· poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice,
· poseg na varstvenih in ogroženih območjih,
· poseg zaradi odvajanja odpadnih voda,
· poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode,
zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik,
· hidromelioracija in druga kmetijska operacija, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega
lahko pride do vpliva na vodni režim.

ljena njena izgradnja. Pred izdajo gradbenega dovoljenja za
objekt je potrebno preveriti zmogljivosti komunalnih vodov
za obravnavano območje z oceno ustreznosti navezave objekta na obstoječo infrastrukturo.

MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO PRED POŽAROM

PRVI RAZDELEK

33. člen
(požarno varstvo)
Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno zagotoviti:
1. pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja;
2. potrebne odmike med objekti v skladu z veljavnimi
predpisi ali potrebno protipožarno ločitev;
3. prometne in delovne površine za intervencijska vozila;
4. vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, zagotovitev hidrantnega omrežja v skladu s predpisi;
5. zagotovitev površin za potrebe evakuacije.
MERILA IN POGOJI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
34. člen
(ukrepi za zaščito in reševanje)
Za zaščito in reševanje pred vojnimi in drugimi nevarnostmi je v občini Šentjur, na območjih UZ Šentjur dovoljeno graditi objekte za zaščito in reševanje.
Za zaščito pred vojnimi in drugimi nevarnostmi se v
občini Šentjur lahko gradijo zaklonišča osnovne zaščite.
Pri posegih v prostor se morajo upoštevati in izvajati vsi
predpisani ukrepi, ki preprečujejo nastanek nesreč in omogočajo zaščito in reševanje.
III. POSEBNE DOLOČBE
35. člen
(posebna določba)
Za posamezna območja urejanja, oziroma gravitacijska
območja veljajo poleg splošnih še posebna merila, pogoji in
določila.
Za posamezna območja urejanja, ki predstavljajo manjšo nepozidano celoto veljajo poleg splošnih pogojev in
meril naslednja določila:
Pred izdajo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte
na obravnavanih večjih nepozidanih območjih, je potrebno
urediti komunalno opremo. Pridobljeno mora biti gradbeno
dovoljenje za komunalno opremo oziroma mora biti zagotov-

36. člen
(območja s posebnimi merili in pogoji)
Za pomembnejša naselja znotraj posameznih gravitacijskih območij, ki s svojo vodilno oziroma pomembnejšo
vlogo predstavljajo markantnejšo pozicijo z možnostjo intenzivnejšega razvoja so v nadaljnih členih opredeljene podrobnejše splošne značilnosti in konkretna določila, ločeno za
vodilno naselje znotraj gravitacijskega območja in za izbrana
pomembnejša naselja. Določene so značilnosti naselja, glede na položaj, razporeditve in vsebinske specifike – oblikovanje naselja in izhodišča za oblikovanje posegov upoštevajoč značilnosti izoblikovanih dominant ali arhitekturnih
posebnosti ter stavbnih kompleksov. Uporabljene oznake,
katerih obrazložitev je podana v prilogi odloka, izhajajo iz
metodologije Urada za prostorsko planiranje Ministrstva za
okolje, prostor in energijo.

MAKROCELOTA ŠENTJUR
37. člen
(gravitacijsko območje urbanistične zasnove Šentjur)
Vodilno naselje gravitacijskega območja UZ Šentjur (Še)
je Šentjur, na katerega gravitira tudi pomembnejše naselje
Vrbno Še 1.1.
ŠENTJUR (Še)
Mesto Šentjur se je razvilo na križišču cest Celje –
Rogaška Slatina in poti iz Dramelj; iz mesta potekajo povezave proti Planini (Sevnici) in Kozjemu. Preko naselja teče
reka Voglajna s pritokoma Pešnico in Kozarico.
Skozi industrijski predel naselja poteka železniška proga Zidani Most – Maribor.
Šentjur obkrožajo: na jugu odrastki Posavskega hribovja z Rifnikom, V in Z gričevnat svet Voglajnskega gričevja,
ostalo pa je bolj raven svet ob Voglajni in pritokih, kjer
prevladujejo travniki. Staro jedro naselja sestavljata srednjeveški Zgornji trg na najvišji točki naselja in Spodnji trg,
nekdanja Dolenja vas ob glavni cesti (S-J) naselja.
Južno od osrednjega dela Šentjurja je industrijsko področje, stanovanjska pozidava pa se je zvezdasto širila ob
glavnih izhodih iz mesta.
Mesto Šentjur je »mešano« naselje, ki združuje več
vsebinskih in oblikovnih značilnosti. Glede na te značilnosti
ga v grobem razdelimo na naslednja območja:
1. staro mestno jedro Zgornji trg (Š11)
2. območje centralnih dejavnosti (Š4, Š7/2, Š8,
Š12/2, Š13, Š14)
3. območje proizvodnih dejavnosti (Š17, Š23)
4. območje enodružinskih stanovanjskih objektov:
4.1. ulična mreža glede na teren (stanovanjska gradnja
na pobočju Razgleda, Pešnica) (Š5, Š7/1, Š9, Š12/1, Š15,
Š20, Š21/3)
4.2. prvotno kmečko naselje dobi značaj »spalnega«
naselja (Črnolica + Dobrova) (Š31, Š32/1, Š32/2, Š33,
Š34, Š35)
4.3. »spalno« naselje na ravnini (Hrušovec) (Š24, Š26,
Š28, Š29, Š30)
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5. kompleks kmetijske šole (Š21/1, Š21/2, Š22)
Opomba: Vrbno in Lokarje, ki sta v okviru UZ Šentjur
sta obdelani ločeno.
Mesto ima dve glavni dominanti; na severu cerkev Sv.
Jurija, vgrajena v silhueto naselja in najbolj vidna s severne
smeri; ravninski del Šentjurja obvladuje vzpetina Rifnik z
ruševinami gradu (arheološko najdišče). Na območju sta še
dve dominanti: kmetijska šola na poudarjeni točki in cerkev
Sv. Marije v Botričnici, ki dopolnjuje podobo naselja s severne strani.
Ob glavnih komunikacijah na robu naselja mesto zaokrožajo male dominante (kapelice).
KONKRETNE DOLOČBE
Omejitve v prostoru:
– središče občinskega pomena,
– naselbinska dediščina K1.06,
– memorialna dediščina K6.05,
– sakralna stavbna dediščina K3.01,
– nepremična kulturna dediščina Pr1
– vrtnoarhitekturna dediščina K7.02,
– naravna dediščina NS 24, NV 51,
– Ip6, Ip11, Ip 30,
– 110 kV, 35 kv, 20 kV daljnovod.

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI IN KONKRETNE DOLOČBE PO
OBMOČJIH
1. Staro mestno jedro Zg. trg
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
URBANIZEM, DOMINANTE:
Grajeno po grebenu na dominantni lokaciji, vzdolž komunikacije, ki se nekoliko razširi pred cerkvijo; pozidava je
strnjena in tvori pravilno »trško« naselje. Poudarjena dominanta na izpostavljeni legi je cerkev Sv. Jurija, ki je vključena v silhueto mesta Šentjur. Na robu območja je manjši park
divjih kostanjev.
STAVBE:
Pozidava tvori ulični niz; na robovih območja pa so
domačije v skupini; tlorisi so vzdolžni in razviti; stavbe so
zidane, enonadstropne in pritlične v pobočju tudi nad kletjo;
strehe so strme, dvokapne, simetrične, tudi s čopi; kritina je
bobrovec, opečni zareznik in kritina sive barve; bogato arhitekturno oblikovanje stavb je poudarjeno z okenskimi okvirji,
oblikovanimi okni, portali, arhitekturnimi členi iz ometa, ponekod tudi zatrepi.
Tip stavb: »kmečki« dvorec, stavbe oblikovane po
»meščanskih« vzorih, posestniške domačije na robu območja.

Št.
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vezno dosledno upoštevati značilnosti okoliške gradnje in
slediti obstoječim gradbenim linijam.
2. Obvezno naj se ohrani park divjih kostanjev znotraj
starega jedra.
STAVBE:
Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne
gradnje in vzdrževalna dela obvezno podrediti značilnemu
oblikovanju objektov v okolici.
Arhitekturno oblikovanje nadomestnih gradenj in novih
objektov:
– podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega
posameznih maksmalnih gabaritov te namembnosti v območju,
– vertikalni gabarit maksimalno: P + I + M, K + P + M,
– strehe: dvokapne, strme, simetrične, lahko s čopi;
kritina opečni zareznik in bobrovec ter identitetne sive kritine,
– oblikovanje fasad naj upošteva oblikovanje obstoječih kvalitetnih objektov,
– pri uporabi materialov je potrebno upoštevati okoliške objekte,
– prepovedano je posegati v podobo dominant in jih
na kakršenkoli način degradirati,
SPLOŠNE DOLOČBE:
– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako
se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe,
– odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru,
kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje
le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da
ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse
razumne okvirje. V primeru večjih prostorskih in arhitekturnih kvalitet se odstranitev objekta dopušča le v primeru
nadomestne gradnje,
– nadomestne gradnje kvalitetnih objektov so dovoljene izjemoma, če je objekt v takšnem konstrukcijskem stanju, da bi stroški njegove prenove presegali vse razumne
okvire; arheološko oblikovanje in umestitev v prostor mora
obvezno upoštevati značilnosti obstoječega objekta,
– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje
skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje gradbene parcele, zelenih površin, možnosti odpiranja strešin za
potrebe osvetlitve mansarde itd.: na osnovi 19. člena
2. Območje centralnih dejavnosti
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev.

URBANIZEM, DOMINANTE:
Območje ob glavni komunikaciji (Dramlje – Šentjur) in
potoku Pešnica; na dnu valovitega terena; pozidava vzdolž
komunikacij; ob glavni komunikaciji starejša pozidava (Sp.
trg); ostale površine zavzemajo območja večjih stavb (večstanovanjski objekti, šola, vrtec itd); velik del območja zavzema športni park.

URBANISTIČNO OBLIKOVANJE, DOMINANTE:
Nadaljni razvoj naselja naj poteka po dveh principih:
1. Pri gradnji na morebitnih prostih površinah znotraj
strnjenega jedra je pri umestitvi in oblikovanju objektov ob-

STAVBE:
Na območju so različni tipi stavb: večstanovanjske stavbe (bloki), objekti za izobraževanje (vrtec, šole), objekti namenjeni za kulturo (kinodvorana), športni objekti, starejši

KONKRETNE DOLOČBE
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objekti oblikovani po »trških« vzorih ob glavni cesti. Oblikovanje novejših stavb je sledilo zakonitostim posameznega
obdobja druge polovice 20.stoletja in večinoma ni sledilo
arhitekturni identiteti območja. Kvalitetna je stavba osnovne
šole (»kmečki« dvorec).
KONKRETNE DOLOČBE
DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev.
URBANISTIČNO OBLIKOVANJE, DOMINANTE:
Nadaljni razvoj naselja naj poteka po dveh principih:
1. površine mestnega jedra so precej zapolnjene tako,
da je na območju malo možnosti za novo gradnjo.
2. obvezno naj se ohranja starejši obcestni niz (Sp.trg).
3. z vsemi posegi v prostor naj se ohranjajo obstoječe
dominante v prostoru.
4. možnost vzpostavitve vsebinske in oblikovne povezave z vodotokom.
STAVBE:
Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne
gradnje in vzdrževalna dela obvezno podrediti značilnemu
oblikovanju objektov v okolici ter v skladu s skupnimi določbami tega odloka. Ohranjati je potrebno kvalitetno starejšo
pozidavo.
SPLOŠNE DOLOČBE:
– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako
se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe,
– odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru,
kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje
le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da
ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse
razumne okvirje. V primeru večjih prostorskih in arhitekturnih kvalitet se odstranitev objekta dopušča le v primeru
nadomestne gradnje,
– nadomestne gradnje kvalitetnih objektov ob glavni
cesti so dovoljene izjemoma, če je objekt v takšnem konstrukcijskem stanju, da bi stroški njegove prenove presegali
vse razumne okvire; arhitekturno oblikovanje in umestitev v
prostor mora obvezno upoštevati značilnosti obstoječega
objekta.
3. Območje proizvodnih dejavnosti
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
URBANIZEM:
Pas južno od Voglajne, ki sega skoraj do pobočja Rifnika, zahodno od območja industrijske cone južno od železnice; posamezni objekti so postavljeni glede na komunikacije, severni del še nezapolnjen, obrežna vegetacija Voglajne.
STAVBE:
Tipične industrijske stavbe, z večjimi tlorisnimi gabariti.
KONKRETNE DOLOČBE
DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev.
Arhitekturno in urbanistično oblikovanje je potrebno
podrediti značilnemu oblikovanju in umeščanju objektov v
prostor na območju ter v skladu s skupnimi določbami tega
odloka.
Ohranjanje obstoječih prostorskih dominant.
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4. Območje enodružinskih stanovanjskih objektov
4.1. Ulična mreža glede na teren (stanovanjska gradnja
na Razgledu, Pešnica)
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
URBANIZEM, DOMINANTE:
Pozidava na stiku s pobočjem, na robu mesta; komunikacije potekajo po terenu (glede na plastnice). Značilna je
postavitev posameznih objektov na sredino parcele.
STAVBE:
Tipična arhitektura druge polovice 20. stoletja, ki ne
sledi arhitekturni identiteti prostora. Med seboj so stavbe
dokaj usklajene v gabaritih in oblikovanju.
KONKRETNE DOLOČBE
DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev.
Morebitne proste površine (»plombe«) znotraj obravnavanih območij naj se pozidajo skladno z okolico, kjer prevladuje tipično arhitekturno oblikovanje druge polovice 20.
stoletja; poudarek naj bo na zeleni ureditvi okolice hiše.
Posegi na izpostavljenih robovih naselja naj bodo na vizualno izpostavljenih delih intenzivno zazelenjeni. Upoštevajo
naj se skupne določbe tega odloka.
Proste površine zahodno od jedra (pod grebenom) naj
se ohranjajo, saj se s tem ohrani kvalitetna krajinska podoba
starega jedra, ki predstavlja kvaliteto v prostoru (predlagamo
parkovno vsebino).
SPLOŠNE DOLOČBE
– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako
se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe,
– odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru, kjer
bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo
območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje le, ko je
objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse razumne okvirje. V primeru večjih prostorskih in arhitekturnih kvalitet se odstranitev objekta dopušča le v primeru nadomestne gradnje,
– nadomestne gradnje kvalitetnih objektov ob glavni cesti
so dovoljene izjemoma, če je objekt v takšnem konsktrukcijskem stanju, da bi stroški njegove prenove presegali vse razumne okvire; arhitekturno oblikovanje in umestitev v prostor
mora obvezno upoštevati značilnosti obstoječega objekta.
4.2. Prvotno kmečko naselje dobi značaj »spalnega«
naselja (Črnolica + Dobrova)
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
URBANIZEM, DOMINANTE:
Prvotno kmečko naselje na ravnini, nova stanovanjska
gradnja je tudi na stiku s pobočjem; pozidava ob robu kulturne krajine; naselje raztegnjeno vzdolž komunikacije, kasneje dodana »ulična mreža«. Na območju so:
– arhitekturne posebnosti: dvojni kozolec,
– male dominante: kapelica, slopno znamenje (križ).
STAVBE:
Domačije stojijo v skupinah, vzdolž ceste, s pravilno
postavitvijo objektov znotraj kompleksa; vzdolžni tlorisi; ob-
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jekti pritlični z izrabljeno mansardo; strehe so simetrične,
dvokapne, strme; krite z opečnimi zarezniki in bobrovci; objekti so oblikovno poudarjeni z okenskimi okvirji; gospodarska poslopja združujejo elemente hleva in kozolca in so oblikovno poudarjeni z zatrepi, prezračevanimi odprtinami in oboki
(poseben tip, značilen za celotno območje). Novi objekti predstavljajo novejši tip arhitekture, ki ne črpa iz lokalnih posebnosti (medsebojno usklajeni gabariti in oblikovanje).
KONKRETNE DOLOČBE
DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev.
URBANISTIČNO OBLIKOVANJE, DOMINANTE:
1. Obcestna kvalitetna pozidava prvotnega kmečkega
naselja naj se v čim večji možni meri ohranja in dopolnjuje v
skladu z osnovnimi značilnostmi.
2. Proste površine »plombe« znotraj naselja naj se zapolnijo v skladu z okoliškimi objekti.
3. Večje proste površine pod Rifnikom naj se urbanistično urejajo po enotnem konceptu glede na teren in komunikacije ter podobo naselja v prostoru; pozidajo se z
arhitekturno identitetno gradnjo.
4. Posegi na izpostavljenih robovih naselja naj bodo na
vizualno izpostavljenih delih intenzivno zazelenjeni.
DOMAČIJE, STAVBE:
Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.
Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:
– podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma
naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake
namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega posameznih maksmalnih gabaritov te namembnosti v območju,
– vertikalni gabarit maksimalno: K + P + M,
– strehe: dvokapne, strme (v skladu z okolico), simetrične, kritina opečni zareznik in bobrovec; arhitekturno oblikovanje v skladu z dokaj bogato lokalno tradicijo,
– ohranijo naj se arh. posebosti in male dominante,
– pri uporabi materialov naj se upošteva okoliške objekte.
SPLOŠNE DOLOČBE
– novi objekti moraj biti od gozdnega roba odmaknjeni
za najmanj eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja.
– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
– odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru,
kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje
le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da
ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse
razumne okvirje,
– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako
se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe,
– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje
skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje gradbene parcele, zelenih površin, odpiranje strešin za potrebe
osvetlitve mansarde itd.: na osnovi 19. člena
4.3 »Spalno« naselje na ravnini (Hrušovec)
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
URBANIZEM, DOMINANTE:
Naselje leži v stiku s pobočjem, na robu agrarnih površin; izoblikovana je ulična mreža, na pobočju glede na pla-

Št.

78 / 8. 8. 2003 / Stran 11693

stnice; značilna je tipična enodružinska gradnja na sredini
parecele; na delu območja so vrstne hiše; na območju je
nekaj arhitekturnih posebnosti in malih dominant (dvojni kozolec, kapelica).
STAVBE:
Prevladujejo enodružinski stanovanjski objekti, arhitekturno oblikovanje novejših objektov ne izhaja iz lokalne tradicije. Gabariti in oblikovanje objektov je medsebojno razmeroma usklajeno. Večji volumen je objekt osnovne šole.
KONKRETNE DOLOČBE
DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev.
URBANISTIČNO OBLIKOVANJE, DOMINANT:
1. Proste površine »plombe« znotraj obstoječe pozidave se dopolnijo v skladu z obstoječimi značilnostmi umestitve in oblikovanja objektov.
2. Večje proste površine na robu naselja se urbanistično urejajo po enotnem konceptu, pri čemer je treba upoštevati značilnosti terena, postavitev komunikacij in podobo
naselja v prostoru; oblikovanje naj upošteva lokalne posebnosti kvalitetnih značilnosti objektov.
3. Umestitev večstanovanjske gradnje – »vrstne« hiše
naj bodo v prostor umeščene s posluhom za izgled naselja v
prostoru (manjši gabariti, krajše linije).
4. Posegi na izpostavljenih robovih naselja naj bodo na
vizualno izpostavljenih delih intenzivno zazelenjeni.
DOMAČIJE, STAVBE:
Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne
gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.
Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:
– podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega
posameznih maksmalnih gabaritov te namembnosti v območju,
– vertikalni gabarit maksimalno: K + P + M,
– strehe: dvokapne, strme, simetrične, kritina opečni
zareznik in bobrovec;
SPLOŠNE DOLOČBE:
– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako
se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe,
– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje
skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje gradbene parcele, zelenih površin, odpiranja strehe za osvetlitev
mansarde: na osnovi 19. člena
5. Kompleks kmetijske šole
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
URBANIZEM:
Vzhodni del Šentjurja se začne s kompleksom kmetijske šole, ki je postavljena v stiku s pobočjem, na robu
kulturne krajine, na poudarjeni točki. Postavitev objektov je
pravilna, vzdolž glavne komunikacije.
STAVBE:
Kompleks je pravilen in razvit; gospodarski objekti imajo vzdolžne in podolžne tlorise; vertikalni gabarit šole je
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enonadstropen, gospodarska poslopja so nekoliko nižja;
strehe so strme, dvokapne, simetrične, s čopi; kritina je
opečni zareznik, bobrovec; tip stavbe šole »kmečki« dvorec
je bogato oblikovan s portali, okvirji okoli oken, okna, polkna, arhitekturni členi iz ometa. Gospodarska poslopja imajo oblikovane zatrepe in opaže.
KONKRETNE DOLOČBE
DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev.
URBANISTIČNO OBLIKOVANJE, DOMINANT:
1. Na območju je malo prostih površin, »plombe« v
obstoječi gradnji naj se dopolnijo z objekti, ki upoštevajo
oblikovanje v okolici.
2. Prepovedano je poseganje oziroma degradiranje obstoječe dominante v prostoru.
3. Nekoliko večje proste površine naj se urbanistično
uredijo po enotnem konceptu skladno s podobo naselja v
prostoru.
4. Posegi na izpostavljenih robovih naselja naj bodo na
vizualno izpostavljenih delih intenzivno zazelenjeni.
DOMAČIJE, STAVBE:
Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne
gradnje in vzdrževalna dela naj upoštevajo obstoječe oblikovanje oziroma lokalno tradicijo oblikovanja.
Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:
– podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega
posameznih maksmalnih gabaritov te namembnosti v območju,
– vertikalni gabarit maksimalno: K + P + M, P + I + M,
– strehe: dvokapne, strme, simetrične; kritina opečni
zareznik in bobrovec;
SPLOŠNE DOLOČBE:
– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
– novi objekti moraj biti od gozdnega roba odmaknjeni
za najmanj enodrevesno višino odraslega gozdnega sestoja,
– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako
se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe,
– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje
skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje gradbene parcele, zelenih površin, odpiranja strehe za osvetlitev
mansarde itd.: na osnovi 19. člena
ARHITEKTURNA KRAJINA: Vrbno (Še1.1)
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Naselje je grajeno na stiku s pobočjem; osrednji del na
bolj izpostavljeni legi – »grebenu v pobočju«. Kraj je postavljen ob rob kulturne krajine; gručasto je razvit ob komunikacijah; stari del »na grebenu«, novi del ob glavni cesti Celje –
Šentjur. Pozidava širšega območja se razteza vzdolž komunikacij (gl. cesta Celje – Šentjur) v posameznih večjih samostojnih grupah. Prvotno je imelo naselje kmečki značaj zaradi lokacije ob pomembni prometnici pa tudi furmanski
značaj. Novejša stanovanjska gradnja ima značilnosti spalnega naselja. Območje nima izrazite dominante.
N.1.1.6.2, N.1.1.8, N.1.2.1.1, N.1.3.1, N.2.1.4.1,
N.2.2.2.5, N.2.2.3.4, N.3.1.1.1, N.3.1.7, N.3.2.1.2,
N.3.3.2.2, D.1.5
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DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije so v gručah in v skupini na neravnem terenu;
tlorisi so vzdolžni; objekti so večinoma pritlični, na neravnem terenu tudi s kletjo; strehe so dvokapne, simetrične
včasih tudi s čopi; kritina je bobrovec in zareznik. Nekateri
objekti so bogateje oblikovani z oblikovanimi zatrepi; redko
s portali, redko s plastično izoblikovanimi arhitekturnimi členitvami ali dekoracijo iz ometa, gospodarskega poslopja s
prezračevalnimi linami in arhitekturnimi členi iz lesa.
Na območju prevladujejo posestniške domačije in nova stanovanjska gradnja, ob cesti je verjetno tudi furmanska
domačija.
S.1.1.2.1, S.1.1.2.2, S.1.2.4, S.2.1.2.1, S.2.2.2.2,
S.2.2.4.3, S.2.2.4.4, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.9,
S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.1.6, S.4.2.1.2, S.4.2.2.3,
S.4.2.2.4, S.4.3.1.1, S.4.3.1.3, S.5.2.1.2, S.5.2.3
POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– male dominante so postavljene samostojno ob komunikaciji D.1.5, D.3.5
KONKRETNE DOLOČBE
DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev.
Za ostale dele vodilnega naselja, pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj poselitvenih območij itd.
veljajo določila splošnega dela tega odloka.
38. člen
(širše gravitacijsko območje UZ Šentjur)
Vodilno naselje gravitacijskega območja širšega gravitacijskega območja UZ Šentjur je Šentjur, na katerega gravitirajo tudi pomembnejša naselja: Lokarje (Še2.1), Trnovec
pri Dramljah (Še2.2), Dole (Še2.3), Grobelno (Še2.4).
ARHITEKTURNA KRAJINA: Lokarje (Še2.1)
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Naselje sestavljata dve večji gruči na obeh straneh
glavne ceste Dramlje – Šentjur. Vzhodni del naselja je oblikovan na grebenu, zahodni pa v pobočju z dominanto na
izpostavljeni točki. Oba dela ležita na robu kulturne krajine.
Naselje je razvito gručasto ob komunikacijah, v prostoru je
dokaj neizrazito. Po izvoru je kmečko, ima novo stanovanjsko gradnjo (značaj spalnega naselja) ter storitveno dejavnost ob glavni cesti.
N.1.1.6.1, N.1.1.8, N.1.2.1.1, N.2.1.4.1, N.2.2.5,
N.2.3.4, N.3.1.1, N.3.1.9, N.3.2.1, N.3.3.2.2, D.1.3
DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije so v skupini postavljene na nerazvitem terenu. Kompleksi / domačije so precej pravilni. Tlorisi so vzdolžni; stavbe večinoma pritlične, zaradi terena včasih podkletene. Strehe so simetrične dvokapnice, tudi s čopi, kritina
je opečna. Arhitekturno oblikovanje hiš je dopolnjeno z oblikovanjem zatrepov, okenskih okvirov tudi z oblikovanjem
arhitekturnih členov iz ometa, prezračevalnih odrtin na gospodarskih poslopjih in arhitekturnimi členi iz lesa.
S.1.1.2.2, S.1.2.4, S.1.3.2, S.2.1.2.1, S.2.2.4.3,
S.2.2.4.4, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.9, S.3.2.2.2,
S.3.2.2.3, S.4.1.6, S.4.2.2.3, S.5.2.1.2, S.5.2.6
POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– poudarjena arhitekturna dominanta na izpostavljenem
položaju: cerkev Sv. Rozalije D.1.3, D.2.3.3, D.3.6
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– arhitekturne posebnosti stojijo v okviru naselja: D.1.5,
D.3.1.2, D.3.2
KONKRETNE DOLOČBE
DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev.
ARHITEKTURNA KRAJINA: Trnovec pri Dramljah
(Še2.2)
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Naselje je grajeno na ravnini, obkroženo z gozdnimi in
kmetijskimi površinami. Prostorska zasnova je obcestna, z
gručo na vzhodu. Obcestna pozidava je vzporedna s komunikacijo. Prvotno je bilo naselje »kmečko«, v novem času pa
je bilo zgrajenih veliko enodružinskih stanovanjskih hiš. Gabariti posameznih objektov so medsebojno precej usklajeni.
Naselje nima dominante. Novejša pozidava ima značaj spalnega naselja.
N.1.1.1, N.1.2.1.2, N.1.3.1, N.2.1.4.2, N.2.2.7.1,
N.3.1.1, N.3.2.3
DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije / kompleksi so razporejeni v skupini dokaj
pravilne oblike. Stavbe so zidane, načeloma pritlične; strehe so dvokapne, simetrične in nesimetrične, strme in položne, značilni so tudi čopi. Kritina je opečni zareznik. Nekateri
objekti so dokaj bogato arhitekturno oblikovani z vhodnimi
portali, gospodarska poslopja pa s prezračevalnimi odprtinami. Značilen je poseben tip gospodarskega poslopja, ki
ima elemente hleva in kozolca.
S.1.1.2.2, S.1.2.1, S.1.2.5.1, S.1.3.1, S.2.1.2.1,
S.2.2.3.1, S.2.3.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.7,
S.3.1.9, S.3.2.2.3, S.4.2.1.2, S.4.2.2.4, S.5.2.1.2
POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– arhitekturne posebnosti stojijo ob domačijah znotraj
naselij: dvojni kozolec D.3.1.2
KONKRETNE DOLOČBE
DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev.
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S.1.1.2.2, S.1.2.1, S.1.2.5.1, S.1.3.1, S.2.1.2.1,
S.2.2.3.1, S.2.3.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.7,
S.3.1.9, S.3.2.2.3, S.4.2.1.2, S.4.2.2.4, S.5.2.1.2
POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– arhitekturne posebnosti stojijo ob domačijah znotraj
naselij: dvojni kozolec D.3.1.2
KONKRETNE DOLOČBE
DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev.
ARHITEKTURNA KRAJINA: Grobelno (Še2.4)
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Na stiku s pobočjem in ob komunikaciji (cesta, železnica) se je razvilo Grobelno. To je gručasto naselje brez dominant. Del naselja predstavljajo tudi novogradnje.
N.1.1.6.2, N.1.3.3, N.2.1.4.1, N.2.2.2.5, N.2.3.2,
N.3.1.1
DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije / kompleksi so v skupinah; poudarjene so
stanovanjske stavbe; tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane,
nadstropne; strehe so dvokapnice, z različnimi nakloni, redki so čopi; strešna kritina je večinoma zareznik ter bobrovec. Okrasni arhitekturni členi iz ometa. Oblikovanje nekaterih stavb in arh. členov ne sledi identiteti prostora.
S.1.1.2.2, S.1.2.1, S.1.2.5.1, S.2.1.2.1, S.2.2.3.1,
S.3.1.2, S.3.1.9, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.3.2.3, S.4.3.1.1
POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– arhitekturna posebnost stoji v naselju: dvojni kozolec
D.3.1.2
KONKRETNE DOLOČBE
DOPUSTNE DEJAVNOSTI:
– PNR: SE
– DNR: SK, MP
Za pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj
poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.

ARHITEKTURNA KRAJINA: Dole (Še 2.3)
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Naselje je grajeno na ravnini, obkrožajo ga gozdne in
kmetijske površine. Prostorska zasnova je obcestna, z gručo na vzhodu. Obcestna pozidava poteka vzporedno s komunikacijo. Prvotno je bilo naselje »kmečko«, v novem času
pa je bilo zgrajenih veliko enodružinskih stanovanjskih hiš.
Gabariti posameznih objektov so medsebojno precej usklajeni. Naselje nima dominante. Novejša pozidava ima značaj
spalnega naselja.
N.1.1.1, N.1.2.1.2, N.1.2.1.3, N.1.3.1, N.2.1.4.2,
N.2.2.7.1, N.3.1.1, N.3.2.3
DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije / kompleksi so razporejeni v skupini v dokaj
pravilni obliki. Stavbe so zidane, načeloma pritlične; strehe
so dvokapne, simetrične in nesimetrične, strme in položne,
značilni so tudi čopi. Kritina je zareznik. Nekateri objekti so
dokaj bogato arhitekturno oblikovani z vhodnimi portali, gospodarska poslopja pa z prezračevalnimi odprtinami. Značilen je poseben tip gospodarskega poslopja, ki združuje
elemente hleva in kozolca.

DRUGI RAZDELEK
MAKROCELOTA SEVERNEGA DELA OBČINE
39. člen
(gravitacijsko območje Dramlje)
Dramlje imajo zelo ugodno prometno lego z dobrimi
navezavami na avtocesto ter Šentjur in predstavljajo prometno središče območja.
Poselitev na območju determinira predvsem gričevnata
pokrajina s prisojnimi vinogradniškimi pobočji: v osnovi je
gradnja razpršena – veliko je zidanic, samotnih kmetij, tudi
počitniških objektov.
V okviru širšega prostora so pomembne vedute na
cerkve. Lepi pogledi so zlasti na sv. Uršulo, deloma tudi na
cerkvi v Dramljah (Lazah) in cerkev v Marija Dobju. Na območju je tudi veliko kapelic, ki označujejo začetke naselij in
cestna krožišča. Posebno ambientalno kvaliteto v prostoru
predstavljajo tudi posamezne domačije (gospodarska poslopja) in pa vinogradniške površine (terase).
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Vodilno naselje gravitacijskega območja Dramlje so
Dramlje (Dr), na katerega gravitira tudi pomembnejše naselje Laze pri Dramljah (Dr1).
ARHITEKTURNA KRAJINA: Dramlje (Dr)
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Naselje je grajeno na grebenu in deloma na pobočju;
gručasto je razvito ob razvejanih komunikacijah. Prostorska
zasnova naselja je nepravilna. Domačije oziroma stavbe so
razpostavljene v več medseboj povezanih skupinah, ki so
precej enakomerno razpršene po prostoru. Dominanti sta
izpostavljeni na posebnih položajih. Novi del naselja je oblikovan kot »spalno« naselje.
N.1.1.8, N.1.1.6.1, N.1.2.4, N.1.3.3, N.2.1.4.1,
N.2.2.2.2, N.2.3.2, N.3.1.1, N.3.1.9, N.3.2.4, N.3.3.2.2
D.1.4, D.1.5
DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije / kompleksi so oblikovani s poudarki v stanovanjskih stavbah, razporejeni so v dokaj pravilni obliki
vzdolž ceste; tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane v pobočjih
nad kletmi; redke so nadstropne hiše; strehe dvokapne,
strme; značilna kritina so zarezniki in bobrovci, tudi kritina
sive barve. Arhitekturno oblikovanje ni posebej poudarjeno,
oblikovani pa so zatrepi ter leseni deli objektov (gospodarska poslopja, dvojni kozolci).
S.1.1.2.2, S.1.2.5.2, S.1.3.1, S.2.1.2.1, S.2.3.2,
S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.3.1.3
POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– arhitekturne posebnosti stojijo ob domačijah znotraj
naselij: dvojni kozolec D.3.1.2
– poudarjena arhitekturna dominanta vključena v naselje
(cerkev Sv. Marije Magdalene) in neizrazita dominanta na robu
naselja (cerkev Sv. Ilija) D.1.4, D.1.5, D.2.1.1, D.2.2.1, D.3.6
– male dominante so postavljene samostojno ob komunikacijah v naselju: slopna znamenja (križi), kapelice
D.3.5
KONKRETNE DOLOČBE
– pomembnejše lokalno središče
– 20 kV daljnovod
– naselbinska dediščina K1.02 – kulturni spomenik
– sakralna stavbna dediščina K3.07, K3.13
DOVOLJENE DEJAVNOSTI:
– znotraj poselitvenega območja naselja so določene
površine s podrobnejšo namensko rabo: ZS, ZK, DC
– ostale površine:
· PNR: SE
· DNR: SK, SV, MP, DI
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Nadaljni razvoj naselja naj poteka po dveh principih:
1. Proste površine (»plombe«) znotraj obstoječe pozidave naj dopolnjujejo obstoječe kvalitetne urbanistične poteze naselja (grajeno na grebenu, deloma na pobočju, gruče ob razvejanih komunikacijah, nepravilna prostorska
zasnova naselja; domačije grajene v skupinah, enakomerno
razpršene po prostoru, ohranjanje posebnega položaja dominant in njihovega izgleda v prostoru).
2. Večje proste zazidalne površine pa so lahko načrtovane bolj pravilno ali gručasto po enotnem konceptu glede
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na teren in podobo naselja v prostoru, pri tem je potrebno
vzpostaviti »ločnico« med prvotno zasnovo naselja in novimi
elementi.
3. Posegi na izpostavljenih robovih naselja naj bodo na
vizualno izpostavljenih delih intenzivno zazelenjeni.
DOMAČIJE, STAVBE:
Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne
gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.
Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:
– podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega
posameznih maksmalnih gabaritov te namembnosti v območju,
– vertikalni gabarit maksimalno K + P + M, eventuelno
P + 1 + M, kjer je v bližnji okolici že nadstropni objekt,
– oblikovanje fasad naj upošteva oblikovanje obstoječih kvalitetnih objektov,
– pri uporabi materialov je potrebno upoštevati okoliške objekte,
– na prostih površinah (»plombe«) znotraj obstoječe
novejše pozidave (»spalno naselje«) se določa gradnja v
skladu z okoliškimi objekti
SPLOŠNE DOLOČBE:
– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
– odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru,
kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje
le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da
ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse
razumne okvirje,
– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje
skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje streh,
zelenih površin, gradbene parcele itd.: na osnovi 19. člena,
– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako
se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe.
ARHITEKTURNA KRAJINA: Laze pri Dramljah (Dr1.)

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Obcestno naselje je grajeno na grebenu in razvito vzdolž
konunikacije; območje / stavbe so razporejene vzporedno s
komunikacijo; prostorska zasnova je precej pravilna; parcelacija je pravokotna na cesto. Prvotno je bilo naselje vezano na
prevladujočo kmetijsko funkcijo, v novejšem času pa je v
naselju tudi nova enodružinska stanovanjska gradnja. Posamezni objekti imajo med seboj usklajene gabarite. Nove stanovanjske hiše so prav tako postavljene ob cesti.
N.1.1.8, N.1.3.1, N.2.1.4.2, N.2.2.7.1, N.2.3.1,
N.3.1.1, N.3.2.3, N.3.3.1.1
DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije / kompleksi so oblikovani s poudarki v stanovanjskih stavbah, razporejeni so v dokaj pravilni obliki
vzdolž ceste. Stavbe so zidane, načeloma pritlične, v pobočjih nad kletjo/imajo klet; strehe so dvokapne, strme; značilne kritine so zareznki in kritina sive barve; arheološko
oblikovanje posameznih stavb ni posebej poudarjeno, nekatere stavbe pa so nekoliko bogatejše oblikovane z okenskimi okvirji.
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S.1.1.2.2, S.1.2.5.2, S.1.3.1, S.2.1.2.1, S.2.2.2.1,
S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.2.2.3, S.4.2.2.3, S.5.2.1.2
POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– arhitekturne posebnosti stojijo znotraj naselja, dvojni
kozolci D.3.1.2
– mala dominanta samostojno na začetku naselja: slopno znamenje (križ) D.3.5
KONKRETNE DOLOČBE
DOVOLJENE DEJAVNOSTI:
– PNR: SK
– DNR: SE
Za pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj
poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.
40. člen
(gravitacijsko območje Ponikva)
Območje leži večinoma na razgibanem kraškem terenu
brez posebnih ovir kar se tiče dostopnosti naselij. Mikroregija se dobro navezuje na širši prostor tako z ugodnimi
cestnimi povezavami (bližina Šentjurja) in avtocest, kot tudi z
železnico (Ponikva in Hotunje).
Večji del mikroregije leži na razgibanem terenu osamelega krasa pri Ponikvi z značilnimi naravnimi pojavi (vrtače,
brezna, ponori, jezera,…), tako tu prevladuje redkejša razpršena gradnja. V vzhodnem delu okrog Ponikve (se pravi
že v bližini Šentjurja) se poselitev zgoščuje, več je središčnih naselij.
Prostor se torej fizično koncentrira v Ponikvi, ki že
raste v manjše urbanizirano naselje (se tudi povezuje s Hotunjami). Bolj naseljeno je tudi območje Dolge Gore – razpršena pozidava.
Vodilno naselje gravitacijskega območja Ponikva (Po)
je Ponikva, na katerega gravitirajo tudi Hotunje (Po1) in
Dolga Gora (Po2).
ARHITEKTURNA KRAJINA: Ponikva (Po)
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Staro jedro naselja se je izoblikovalo okoli cerkve /
dominante na griču in se je razširilo vzdolž komunikacij.
Naselje je dominantne oblike in predstavlja dokaj pravilno
naselje. Prvotno je imelo »kmečki« in deloma trški značaj,
ob izhodih iz osrednjega dela je novejša pozidava, grajena
kot spalno naselje.
Dominanti sta na izpostavljenih posebnih položajih.
N.1.1.7.1, N.1.2.4, N.1.3.3, N.2.1.3, N.2.2.7.2,
N.2.3.1, D.1.3
DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije so v gručah in v skupini na neravnem terenu;
kompleks domačije je nepravilen; tlorisi objektov so vzdolžni; stavbe so zidane, v okolici cerkve dvonadstropne in
enonadstropne, drugače pa načeloma pritlične. Strehe so
dvokapne, strme, simetrične, lahko tudi s čopi. Strešna
kritina je zareznik, bobrovec, siva kritina. Arhitekturno oblikovanje posameznih stavb je dokaj bogato oblikovano, npr.
s poudarjenim vhodom. V naselju so kmečke hiše, trška
arhitektura in »delavska« hiša.
S.1.1.2.1, S.1.1.2.2, S.1.2.4, S.1.3.2, S.2.1.2.1,
S.2.2.3.2, S.2.2.3.1, S.2.3.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6,
S.3.1.9, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.2.1.1, S.5.2.1.2,
S.5.2.5, S.5.2.6
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POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– poudarjene arhitekturne dominante so na izpostavljenih položajih: cerkvi Sv. Martina in Sv. Ožbolta
D.1.3, D.2.1.5, D.2.3.2, D.3.6
– male dominante znotraj naselja: kapelica, slopno znamenje (križ) D.1.5, D.3.5
KONKRETNE DOLOČBE
– naravne vrednote NS 4, NS 13, NS 14, NS 39, NV
5, NV 23, NV 27, NV 35, NV 48, NV 50
– naselbinska dediščina: K1.03
– etnološka stavbna dediščina: K5.23, K5.21
– profana stavbna dediščina, razen etnološke dediščine: K4.06
– sakralna stavbna dediščina: K3.23
– na JZ delu naselja 20 kV daljnovod
DOVOLJENE DEJAVNOSTI:
– PNR: SE
– DNR: SK, MP, DI, DK, DC
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Nadaljni razvoj naselja naj poteka po večih principih
glede na značilnosti njegovih posameznih delov:
1. Proste površine naj sledijo obstoječemu urbanitičnimu oblikovanju.
2. Posamezne parcele znotraj novejšega stanovanjskega dela vzdolž komunikacije na zahodu, naj sledijo obstoječemu urbanizmu in arhitekturnemu oblikovanju. Rob naselja
na tem območju naj se intenzivno ozeleni.
DOMAČIJE, STAVBE:
Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne
gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.
Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:
– podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega
posameznih maksmalnih gabaritov te namembnosti v območju,
– vertikalni gabarit glede na objekte v okolici, (K) + P + M,
– strehe naj bodo dvokapne, simetrične, lahko tudi
čopi, strešni naklon v skladu z okolico; strešna kritina opečni zareznik in bobrovec ter identitetna siva kritina,
– oblikovanje fasad naj upošteva oblikovanje obstoječih kvalitetnih objektov,
– pri uporabi materialov je potrebno upoštevati okoliške objekte,
– na prostih površinah znotraj novejše pozidave na zahodnem delu naselja se določa gradnja v skladu z okoliškimi objekti.
Urbanistično in arhitekturno oblikovanje naj bo podrejeno ohranjanju značilnega izgleda obstoječih dominant.
SPLOŠNE DOLOČBE:
– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
– odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru,
kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje
le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da
ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse
razumne okvirje,
– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše,
kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne
določbe,
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– novi objekti moraj biti od gozdnega roba odmaknjeni
za najmanj enodrevesno višino odraslega gozdnega sestoja,
– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje
skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje zelenih
površin, gradbene parcele, osvetlitve mansarde itd.: na
osnovi 19. člena.

KONKRETNE DOLOČBE
DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev.
Za pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj
poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.

ARHITEKTURNA KRAJINA: Hotunje (Po1)

41. člen
(gravitacijsko območje Proseniško)
Območje leži na razgibanem terenu Voglajnskega gričevja. Na vzpetinah je zaradi konfiguracije terena poselitev
pretežno razpršena. V dolinskih predelih se zazidava ali združuje v manjša gručasta vaška središča ali pa je razpršena
vzdolž glavnih prometnic (razpotegnjena obcestna poselitev).
Območje leži v Voglajnskem gričevju, deloma v dolini,
deloma na vzpetinah. Vzdolž cele mikroregije poteka glavna
cesta Ponikva – Teharje, ki omogoča odlične navezave na
širši regionalni prostor (avtocesta, Šentjur).
Vodilno naselje gravitacijskega območja Proseniško (Pr)
je Proseniško.

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Naselje sestavljata: na ravnini obcestna pozidava in
gruča z razvejano komunikacijo na griču. Naselje je dominantne oblike. Zgornji del naselja (gruča) je imel prvotno
»kmečki« značaj, med katerega se je vgradila tudi novogradnja; spodnji del naselja pa je novejši.
N.1.1.1, N.1.1.6.1, N.1.2.4, N.1.3.1, N.1.3.3, N.2.1.4.1,
N.2.1.4.2, N.2.2.5, N.2.3.2, N.3.1.1, N.3.2.1, N.3.3.2.2
DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije so grajene v skupini, na neravnem terenu;
tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane, z mansardo alil nadstropne; strehe so dvokapne, strme, tudi s čopi; krite so z
zarezniki.
S.1.1.2.2, S.1.2.4, S.1.2.1, S.1.3.1, S.1.3.2, S.2.1.2.1,
S.2.2.3.1, S.2.2.4.4, S.2.3.2, S.3.1.1, S.3.1.5, S.3.1.6,
S.3.1.9, S.3.2.2.3, S.5.2.1.2, S.5.2.2
POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– male dominante so postavljene samostojno v naselju
ob komunikacijah: kapelica, slopno znamenje (križ) D.1.5,
D.2.1.6, D.3.5
KONKRETNE DOLOČBE
DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev.
ARHITEKTURNA KRAJINA: Dolga gora (Po2)
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Naselje sestavlja gruča ob železniški postaji ob komunikaciji (železnica, cesta) in razpršena gradnja po okoliških
gričih. Naselje je neizrazito brez izrazite dominante. Območje ima kmečki in viničarski značaj. Novejšo gradnjo v naselju predstavljajo enodružinske stranovanjske hiše in počitniški objekti.
N.1.1.1.1, N.1.3.3, N.2.2.2.2, N.2.3.4, N.3.1.1,
N.3.1.6, D.1.5
DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije so v skupinah na neravnem terenu; kompleks stavb je pravilen; tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane,
načeloma pritlične nad kletjo glede na teren. Strehe so
dvokapne, razmeroma strme; kritina je zareznik, bobrovec
in sive kritine. Arhitekturno oblikovanje objektov je brez posebnosti; za območje so značilne zidanice. Na območju
naselja so kmečke hiše, zidanice, enodružinske in počitniške hiše.
S.1.1.2.2, S.1.2.4, S.1.3.1, S.2.1.2.1, S.2.2.2.2,
S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.2.2.3
POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– arhitekturna posebnost: dvojni kozolec D.3.1.2
– male dominante so razpršene, največkrat ob križanju komunikacij: kapelica, slopna znamenja (križi) D.1.5,
D.3.5

ARHITEKTURNA KRAJINA: Proseniško (Pr)
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Naselje je grajeno na grebenu in njegovem pobočju.
Lega naselja je dokaj izpostavljena, večji del novejše gradnje pa je umaknjen pod greben med zelenje ob bajerju in
gozdom. Gručasto je razvito ob komunikacijah, tudi vzdolž
komunikacije. Ob osrednjem delu so v bližini tudi kompleksi ene ali več domačij. Prvotno je bilo naselje kmečkega značaja, z novo stanovanjsko gradnjo pa ima tudi značaj »spalnega« naselja. Naselje je brez posebne
dominante. Dominanta v širšem prostoru je cerkev Sv.
Rozalije.
N.1.1.8, N.1.1.6.1, N.1.2.3, N.1.3.1, N.1.3.3,
N.2.1.4.1, N.2.2.2.5, N.3.1.1, N.3.1.9, N.3.2.4, N.3.3.2.2,
D.1.5
DOMAČIJE, STAVBE:
Prevladujejo domačije v skupinah na neravnem terenu
v še kar pravilnih oblikah; tlorisi so vzdolžni; objekti so
načeloma pritlični, na neravnem terenu tudi nad kletjo; nekatera gospodarska poslopja so enonadstopna. Strehe so
dvokapne, strme, simetrične; kritina je bobrovec, opečni
zareznik in sive kritine. Arhitekturno oblikovanje stanovanjskih stavb gospodarskih poslopij je ponekod obogateno z
zatrepi, vratnimi in okenskimi okvirji, prezračevalnimi odprtinami, arhitekturnimi členi iz lesa.
Pravladuje tip kmečke hiše, redka je »trška« arhitektura.
S.1.1.2.2, S.1.2.4, S.1.3.1, S.2.1.2.1, S.2.2.4.3,
S.2.2.4.4, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3,
S.4.1.6, S.4.2.1.3, S.4.2.2.3, S.4.2.2.4, S.4.3.1.3,
S.5.2.1.2, S.5.2.6
POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– arhitekturne posebnosti stojijo samostojno znotraj naselja D.3.1.2
– v eni od gruč izven naselja je dvorec, ki ima značaj
arhitekturne posebnosti in ne dominante D.3.7
– male dominante so postavljene samostojno ob komunikaciji D.3.5
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KONKRETNE DOLOČBE
– naravne vrednote NS 28, NR 45, NV 19
– 20 kV daljnovod; bližina 110 kV in 35 kV daljnovoda
DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev.
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Nadaljni razvoj naselja naj poteka po treh principih:
1. Posebna pozornost naj bo pri umeščanju objektov
na izpostavljeno lego po grebenu, kjer je potrebno slediti
obstoječi kvalitetni gručasti zasnovi posameznih gručastih
kompleksov vzdolž komunikacije (dostopna pot). Po istem
principu naj se urbanistično ureja tudi proste površine ob
vhodu v naselje na vzhodni strani.
2. Posamezne proste parcele v večji gruči južnega dela Proseniškega naj se pozidajo skladno z obstoječo tlorisno zasnovo naselja na pobočju.
3. Preostale velike proste površine na severnem delu
naselja naj se urejajo po enotnem urbanističnem konceptu,
s posluhom za obstoječo naravno krajino in izgled naselja v
prostoru.
DOMAČIJE, STAVBE:
Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne
gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.
Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:
– podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega
posameznih maksmalnih gabaritov te namembnosti v območju,
– vertikalni gabarit glede na objekte v okolici, (K) +
P + M,
– strehe naj bodo dvokapne, simetrične, lahko tudi
čopi, strešni naklon v skladu z okolico; strešna kritina opečni zareznik in bobrovec ter identitetna siva kritina,
– oblikovanje fasad naj upošteva oblikovanje obstoječih kvalitetnih objektov,
– pri uporabi materialov je potrebno upoštevati okoliške objekte,
– na prostih površinah znotraj novejše pozidave na zahodnem delu naselja se določa gradnja v skladu z okoliškimi objekti.
Negativno dominanto v silhueti naselja predstavlja transformator na grebenu, ki naj se jo ustrezno zazeleni ali uredi
na način, da v prostoru ne bo tako moteč.
SPLOŠNE DOLOČBE:
– novi objekti morajo biti od gozdnega roba odmaknjeni za najmanj enodrevesno višino odraslega gozdnega sestoja.
– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
– odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru,
kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje
le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da
ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse
razumne okvirje,
– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje
skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje zelenih
površin, gradbene parcele, osvetlitve mansarde itd.: na
osnovi 19. člena
– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako
se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe
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Za pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj
poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.
TRETJI RAZDELEK
MAKROCELOTA JUŽNEGA DELA OBČINE
42. člen
(posebna določba)
Dopolnilne dejavnosti v posameznih območjih naselij
lahko obsegajo večinski del vseh površin območja naselja
kljub določilu 8. člena tega odloka, ki določa, da morajo
večinski del vseh površin območja naselja obsegati prevladajoče dejavnosti, pod pogojem, da se obvezno pridobi
soglasje občinskega urbanista na podlagi pozitivnega mnenja pristojnih strokovnih služb.
43. člen
(gravitacijsko območje Gorica pri Slivnici)
Manjši del območja okoli Gorice pri Slivnici je v pretežno ravninskem svetu na južnih obronkih Voglajnskega gričevja oziroma ob obalah Slivniškega jezera. Ta predel ima zelo
ugodno lego, tudi zaradi bližine Šentjurja.
Gorica pri Slivnici je glavno križišče za mrežo prometnic proti Šentjuru oziroma Lesičnem in Planini pri Sevnici,
ter proti Loki pri Žusmu.
Večji del gravitacijskega območja leži na zelo razgibanem hribovitem terenu, tako da tudi v tem delu občine prevladuje izrazito razpršena poselitev s samotnimi kmetijami.
Posebno ambientalno kvaliteto predstavljajo elementi
naravne dediščine (drevesa, Kozjanski regijski park, Slivniško jezero) kot soustvarjalci podobe prostora.
V tem delu prevladujejo gozdovi in travniki, pojavljajo
se tudi vinogradi; večje obdelovalne površine (njive) so redkejše. Vse nezazidane površine so dobro vzdrževane.
Vodilno naselje gravitacijskega območja Gorica pri Slivnici (GS) je Gorica pri Slivnici, na katero gravitira tudi Slivnica pri Celju (GS1).
ARHITEKTURNA KRAJINA: Gorica pri Slivnici (GS)
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Naselje je grajeno na stiku s pobočjem in ob razvejanih
komunikacijah. Gorica je strnjeno in pravilno naselje. Naselje se je razvilo iz »trškega« in »kmečkega« naselja. Cerkev
je vključena v rob naselja. Celotno naselje ima zelo različne
tipe gradnje kot so: dvorec, viničarske hiše, domačije in
novogradnje (bloki in enodružinske hiše).
N.1.1.6.2, N.1.2.4, N.1.3.3, N.2.1.3, N.2.2.1, N.2.3.1,
N.3.1.1, N.3.1.4, N.3.3.1.1, D.1.4
DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije / kompleksi so v skupinah; poudarjene so
stanovanjske stavbe; tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane,
nadstropne in z izkoriščenim podstrešjem; stehe so dvokapne, strme; krite z zarezniki in bobrovci; značilni so »trški«
vplivi arhitekturnega oblikovanja in posebni detajli (okrasni
arhitekturni členi iz ometa, okenske odprtine, zatrepi)
S.1.1.2.2, S.1.2.2, S.2.1.2.1, S.2.2.3.1, S.2.2.4.4,
S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.1.6, S.4.2.2.3,
S.4.2.2.4, S.4.3.1.1,, S.5.2.1.2, S.5.2.7
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POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– arhitekturne posebnosti stojijo ob naselju: kozolci
dvojni – toplarji, kozolec enojni D.3.1.1, D.3.1.2
– poudarjena arhitekturna dominanta je vključena v rob
naselja: cerkev Sv. Urbana, »dvorec« D.1.4, D.2.2.2, D.3.5,
D.3.6
– male dominante so postavljene samostojno ob komunikacijah ali v naselju: slopna znamenja (križi) D.1.5

– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje zelenih površin, gradbene parcele, osvetlitve mansarde itd.: na osnovi 19.
člena,
– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako se
je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe.

KONKRETNE DOLOČBE
– pomembnejše lokalno središče
– naravne vrednote NS 2, NS 32, NS 36, NV 3, NV
22, NV 20, NV 47, NV 52
– etnološka stavbna dediščina K5.04
– sakralna stavbna dediščina K3.08
– 20kV daljnovod

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Naselje sestavljajo tri manjše gruče in posamezne kmetije, ki so razpostavljene po pobočju in ob komunikaciji. Slivnica
ima dve dominanti, prva je cerkev Sv. Magdalene in druga
cerkev Sv. Janeza. V naselju je prisotna tudi novogradnja.
N.1.1.6.1, N.1.2.1.2, N.1.3.1, N.2.1.4.1, N.2.2.2.5,
N.2.3.2, N.3.1.1, N.3.3.2.2, D.1.2, D.1.3

DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih
ureditvenih pogojev.

DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije / kompleksi so skoraj vedno v skupini; tlorisi so
vzdolžni; stavbe so zidane, v pobočjih nad kletmi in nadstropne; strehe so dvokapne, večinoma strme, s čopi; značilna
kritina so zarezniki in bobrovci, pa tudi siva kritina. Arhitekturni
detajli so oblikovani po »trških« vzorih (vhod z arkadami, arh.
členi iz ometa).
S.1.1.2.2, S.1.2.2, S.1.2.5.1, S.2.1.2.1, S.2.2.2.2,
S.2.2.4.4, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.9, S.3.2.1.1,
S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.1.4.1, S.4.2.1.1, S.4.2.2.4,
S.4.3.1.1, S.5.2.1.2

OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Nadaljni razvoj naselja naj poteka glede na značilnosti:
1. Objekti na posameznih prostih površinah znotraj obstoječe gradnje prvotnega naselja naj bodo v prostor umeščeni glede na okoliško gradnjo.
2. Večje proste površine naj se pozidajo po enotnem
konceptu s posluhom za obstoječo naravno krajino, teren in
izgled naselja v okolju.
3. Gradnja na morebitnih prostih parcelah znotraj »spalnega« predela naj upošteva oblikovanje obstoječe novejše
pozidave.
4. Obvezno ohranjati »viničarski« značaj dela naselja.
5. Posegi na izpostavljenih robovih naselja naj bodo na
vizualno izpostavljenih delih intenzivno zazelenjeni.
DOMAČIJE, STAVBE:
Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne
gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.
– podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega
posameznih maksmalnih gabaritov te namembnosti v območju,
– vertikalni gabarit (K) + P + M, na območju nadstropnih stavb tudi (K) + P + 1 + M,
– strehe: dvokapne, strme, simetrične, strešni naklon
v skladu z okolico; kritina opečni zareznik in bobrovec,
– oblikovanje fasad naj upošteva oblikovanje obstoječih objektov,
– pri uporabi materialov je potrebno upoštevati okoliške objekte,
– ohranjajo naj se obstoječe poudarjene dominante,
male dominante in arhitekturne posebnost, z novimi posegi
se ne sme degradirati dominant v prostoru.
SPLOŠNE DOLOČBE:
– novi objekti morajo biti od gozdnega roba odmaknjeni
za najmanj enodrevesno višino odraslega gozdnega sestoja.
– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
– odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru,
kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje
le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da
ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse
razumne okvirje,

ARHITEKTURNA KRAJINA: Slivnica pri Celju (GS1)

POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– arhitekturne posebnosti stojijo ob ali v naselju: kozolci
dvojniki D.3.1.2
– poudarjene arhitekturne dominante so del gruče ali izpostavljene: cerkev Sv. Magdalene, cerkev Sv. Janeza D.1.2,
D.1.3, D.2.1.1, D.2.2.3, D.3.6
– male dominante so postavljene samostojno ob komunikaciji ali v naselju: kapelica, slopna znamenja (križi) D.1.5,
D.3.5
KONKRETNE DOLOČBE
DOVOLJENE DEJAVNOSTI:
– PNR: SE
– DNR: SK, DC
Za pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj
poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega
odloka.
44. člen
(gravitacijsko območje Kalobje)
Mikroregija (z vodilnim naseljem vred) ima tako z vidika
(prometnih) povezav izrazito neugodno lego, kar je precejšnja
razvojna ovira.
Mikroregija leži na zelo razgibanem (hribovitem) področj,
neugodnem za obsežnejšo poselitev. Večino naselij tako tvori
izrazito razpršena gradnja s samotnimi kmetijami.
V poselitvenem in oblikovnem smislu je središče območja
naselbinsko jedro Kalobja. Le-to leži na izpostavljeni legi vrh
vzpetine in je s tem orientacijska (vedutna) točka v prostoru.
Vodilno naselje gravitacijskega območja Kalobje (Ka) so
Kalobje.
ARHITEKTURNA KRAJINA: Kalobje (Ka)
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Naselje na grebenu na dominantni točki s cerkvijo, ki
predstavlja poudarjeno dominanto in dominanto v prostoru;
gručasto naselje je razvito vzdolž komunikacije; gručasto
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jedro je podaljšano vzdolž komunikacij; predstavlja kmečko
naselje dopolnjeno z novešo predvsem stanovanjsko pozidavo, ki večinoma ne izhaja iz arh. identitete območja; parcele so nepravilno razporejene.
N.1.1.8, N.1.2.3, N.1.3.1, N.2.1.4.1, N.2.2.7.4,
N.2.3.2, N.3.1.1, N.3.2.1, N.3.3.2.2, D.1.4, D.1.5

– pri uporabi materialov je potrebno upoštevati okoliške objekte,
– ohranjajo naj se obstoječe poudarjene dominante,
male dominante in arhitekturne posebnosti, poudarjene dominante je z novimi posegi v prostor prepovedano degradirati.

DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije / kompleksi so v skupinah, na neravnem
terenu z dokaj pravilno postavitvijo; tlorisi so vzdolžni; stavbe so večinoma pritlične; nekatere glede na teren tudi podkletene; redko so enonadstropne; strehe so simetrične dvokapnice, nekatere s čopi; kritina je sive barve in opečna
(zareznik, bobrovec). Arhitekturno oblikovanje je nadgrajeno z lesenimi opaži na gospodarskih poslopjih, z zatrepi na
posameznih stavbah, vratnimi in okenskimi okvirji.
V naselju prevladujejo posestniške domačije in nova
gradnja. Ob cerkvi je objekt »trške« arhitekture.
S.1.1.2.2, S.1.2.4, S.1.3.1, S.2.1.2.1, S.2.2.4.3,
S.2.2.4.4, S.2.3.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.9,
S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.1.5, S.4.1.6, S.4.2.1.3,
S.4.2.2.3, S.5.2.1.2, S.5.2.6

SPLOŠNE DOLOČBE:
– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
– odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru,
kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje
le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da
ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse
razumne okvirje,
– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje
skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje zelenih
površin, gradbene parcele, osvetlitve mansarde itd.: na
osnovi 19. člena,
– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako
se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe.
Za pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj
poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.

POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– poudarjena dominanta, cerkev Sv. Marije, je na izpostavljenem položaju D.1.4, D.2.1.3, D.3.6
– arhitekturne posebnosti stojijo samostojno znotraj naselja: dvojni kozolec D.1.5, D.3.1.2
– male dominante so postavljene samostojno ob komunikacijah znotraj in na robu naselja D.1.5, D.3.5
KONKRETNE DOLOČBE
– območja varstva pomembnejših vodnih virov: 3.,4.
varstveni pas,
– lokalno središče,
– območje kulturne dediščine: KO.02
– sakralna stavbna dediščina: K3.11, K3.12
– profana stavbna dediščina, razen etnološke dediščine: K4.02
– naravne vrednote: NS 26, NS 44
DOVOLJENE DEJAVNOSTI:
– PNR: SE
– DNR: SK, SV, MP, DC
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Ohranja naj se gručasta pozidava starega jedra, proste
površine znotraj naselja naj se zapolnijo z arhitekturno identitetno gradnjo glede na obstoječi urbanistični koncept in
izgled naselja v prostoru.
DOMAČIJE, STAVBE:
Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne
gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.
Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:
– podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega
posameznih maksmalnih gabaritov te namembnosti v območju,
– vertikalni gabarit (K) + P + M,
– strehe so simetrične dvokapnice, s strmim naklonom, lahko s čopi, strešni naklon v skladu z okolico; kritina
je opečni zareznik in bobrovec ter identitetne kritine sive
barve;
– oblikovanje fasad naj upošteva oblikovanje obstoječih objektov,

45. člen
(gravitacijsko območje Loka pri Žusmu)
Loka pri Žusmu ima ugodno prometno lego z dobro
povezavo z Gorico pri Slivnici oziroma Šentjurjem.
Razgiban (strm) teren pogojuje osnovi tip gradnje: razpršeno zazidavo v obliki samotnih kmetij ali manjših zaselkov. Okrog cerkva se lahko tvorijo manjša gručasta vaška
jedra (Dobrina).
Na območju, kjer se je v kasnejšem času začela intenzivnejša pozidava (družbene in stanovanjske zgradbe ter
industrijski objekti) se tvori manjše urbanizirano središče
(Loka pri Žusmu).
Vodilno naselje gravitacijskega območja Loka pri Žusmu (LŽ) je Loka pri Žusmu, na katero gravitira tudi pomembnejše naselje Dobrina (LŽ1).
ARHITEKTURNA KRAJINA: Loka pri Žusmu (LŽ)
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Naselje se je gručasto izoblikovalo okoli dominante in
prvotnih domačij ob cesti. Naselje je grajeno ob robu ravnine. Dominanta je del naselbinskega telesa in zakrita z zelenjem. Naselje je oblikovano kot »kmečko« z novogradnjo, ki
je oblikovana kot tip »spalnega« naselja.
N.1.1.2.2, N.1.2.1.2, N.1.3.1, N.2.1.3, N.2.3.1,
N.3.1.1, N.3.1.9, D.1.2
DOMAČIJE, STAVBE:
Redke domačije / kompleksi so v skupinah, poudarjene so stavnovanjske stavbe; tlorisi so vzdolžni; stavbe so
zidane, nadstropne; strehe so dvokapne, strme, simetrične; krite z zarezniki in novimi kritinami.
S.1.1.2.1, S.2.1.2.1, S.2.2.2.2, S.2.2.3.1, S.3.1.2,
S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.2.2.3, S.3.2.3,
POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– arhitekturna posebnost stoji ob naselju: kozloca dvojnika D.3.1.2

Stran

11702 / Št. 78 / 8. 8. 2003

– poudarjena arhitekturna dominanta na izpostavljeni
legi: cerkev D.1.2, D.2.1.2, D.3.6
– mala dominanta stoji ob komunikaciji: kapelica D.1.5,
D.3.5
KONKRETNE DOLOČBE
– pomembnejše lokalno središče
– enota dediščine je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine, oziroma ima lastnost spomenika državnega
pomena: KO.01
– naravne vrednote: NS 37, NS 38, NV 6, Kozjanski
regijski park RP 2313
– sakralna stavbna dediščina: K3.14
– 20kV daljnovod
DOVOLJENE DEJAVNOSTI:
– PNR: SE
– DNR: SK, MP, DI, DK, DC
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Nadaljni razvoj naselja naj poteka glede na značilnosti:
1. Na morebitnih prostih povšinah znotraj »spalnega«
naselja naj se upošteva umestitev okoliških objektov na posamezno parcelo; obvezno ohranjati zelene parkovne površine.
2. Proste površine v severnem, južnem in zahodnem
delu naselja pozidati po enotnem konceptu s posluhom za
naravno krajino in izgled naselja v prostoru, upoštevati omejitve v prostoru; arhitekturno oblikovanje naj sledi lokalni
tradiciji; obvezno ohranjati ozelenjeno podobo dominante.
DOMAČIJE, STAVBE:
Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne
gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.
Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:
– podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega
posameznih maksmalnih gabaritov te namembnosti v območju,
– vertikalni gabarit (K) + P + M,
– strehe so simetrične dvokapnice, s strmim naklonom; avtohtona kritina je opečni zareznik in bobrovec,
– gabarit in oblikovanje objektov znotraj »spalnega« območja glede na okoliške objekte,
– ohranjajo naj se obstoječe poudarjene dominante, male dominante in arhitekturne posebnosti, poudarjene dominante je z novimi posegi v prostor prepovedano degradirati.
SPLOŠNE DOLOČBE:
– novi objekti morajo biti od gozdnega roba odmaknjeni za najmanj enodrevesno višino odraslega gozdnega sestoja.
– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj dovoljenih dejavnosti,
– odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru,
kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje
le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da
ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli vse
razumne okvirje,
– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje
skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje zelenih
površin, gradbene parcele, osvetlitve mansarde itd.: na
osnovi 19. člena,
– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše, kako
se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne določbe.
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ARHITEKTURNA KRAJINA: Dobrina (LŽ1)
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Naselje je grajeno po terenu, ki je zelo razgiban; je
sestavljen iz gruče in razpršene gradnje. Naselje je grajeno
tudi vzdolž komunikacije; obdaja ga zelenje. Poselitev ima
»kmečki« značaj. V Žusmu stojita dve cerkvi Sv. Valentina in
Sv. Jakoba, ki predstavljata močni dominanti v širši okolici.
N.1.1.6.1, N.1.1.7.2, N.1.3.1, N.2.1.4.1, N.2.2.2.2,
N.2.3.2, N.3.1.1, N.3.2.1, D.1.3
DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije / kompleksi so v gručah; tlorisi so vzdolžni;
stavbe so zidane, pritlične ali v pobočjih nad kletmi; strehe
so dvokapne, strme; kritje je z zarezniki in s sivo kritino;
značilni so (v Žusmu) »trški« vplivi arhitekturnega oblikovanja
(slikani arh. okras).
S.1.1.2.1, S.1.2.2, S.2.1.2.1, S.2.2.1, S.2.2.2.2,
S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.9, S.3.2.1.1, S.3.2.2.3, S.4.3.2,
S.4.2.2.4, S.5.2.1.2, S.5.2.6
POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– poudarjene arhitekturne dominante so na izpostavljenih položajih: cerkev Sv. Valentina, cerkev Sv. Jakoba
D.1.3, D.2.1.5, D.3.6
– male dominante so postavljene samostojno ob komunikaciji ali v naselju: kapelici, (križa) slopni znamenji
D.1.5, D.3.5
KONKRETNE DOLOČBE
Dovoljene dejavnosti: v skladu s podrobnejšo namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.
Za pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj
poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.
46. člen
(gravitacijsko območje Lopaca)
Območje leži na razgibanem hribovitem terenu Kozjanskega regijskega parka, večinoma na odročnih legah (v
smislu prometne povezanosti), zato je poselitev zelo redka
in precej razpršena (samotne domačije, počitniški objekti).
Predost tega prostora v vizualnem smislu je zlasti razgibana in lepa krajina (gozdovi, travniki, vinogradi) – Kozjanski regijski park.
Vodilno naselje gravitacijskega območja Lopaca (Lo) je
naselje Lopaca.
ARHITEKTURNA KRAJINA: Lopaca (LO)
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Naselje je na grebenu na dominantni točki s cerkvijo
na izpostavljeni legi, ki predstavlja tudi dominanto širšega
območja. Naselje je razpršeno; dve malo večji grupi objektov sta ob cerkvi in ob gl. cesti Šentjur – Kozje. Prvotno je
bilo naselje kmečko, danes dopolnjeno z novo stanovanjsko gradnjo, gostiščem ob glavni cesti in družbenim dejavnostim. Nekaj je tudi počitniških objektov. Parcele so nepravilno razporejene. Nova gradnja večinoma ne sledi
arhitekturni identiteti območja.
N.1.1.8, N.1.2.3, N.1.3.3, N.2.1.4.1, N.2.2.2.2,
N.2.3.2, N.3.1.1, N.3.2.3, N.3.3.2.2, D.1.3
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DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije so v skupini, grajene na nerazvitem terenu
z dokaj pravilno postavitvijo; tlorisi so vzdolžni; objekti so
večinoma pritlični, nekateri glede na teren podkleteni; strehe so strme dvokapnice; kritina je opečni zareznik, bobrovec in sive kritine; arhitekturno oblikovanje objektov je
nadgrajeno z oblikovanimi zatrepi, vratnimi okvirji, polkni,
lesenimi opaži gospodarskega poslopja pa še s prezračevalnimi odprtinami, ograjo. Značilno je dokaj bogato oblikovanje gospodarskih poslopij. Na območju so posestniške domačije, lesene kajže z manjšim gospodarskim
poslopjem, nekatere spremenjene v počitniške objekte,
samostojni objekt, nekoč morda gostilna ob glavni cesti in
nova gradnja.
S.1.1.2.2, S.1.2.4, S.1.3.1, S.2.1.2.1, S.2.2.4.3,
S.2.2.4.4, S.2.3.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.2.2.2,
S.3.2.2.3, S.4.1.5, S.4.1.6, S.4.1.8, S.4.2.2.4,
S.4.3.1.3, S.5.2.1.2, S.5.2.1.3
POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– poudarjena arhitekturna dominanta je na izpostavljeni lokaciji: cerkev Sv. Ane D.1.3, D.2.2.3, D.3.6
– arhitekturne posebnosti stojijo znotraj območja naselja: kozolci dvojniki, lesene kajže D.1.5, D.3.1.2
– male dominante so postavljene samostojno ob komunikaciji D.1.5, D.3.5
KONKRETNE DOLOČBE
– lokalno središče,
– območje varstva pom. vodnih virov: 4. varstveni pas,
– sakralna stavbna dediščina: K3.15,
– naravne vrednote: NS 49, Kozjanski regijski park
RP 2313,
– 20 kv daljnovod.
DOVOLJENE DEJAVNOSTI: v skladu s podrobnejšo
namensko rabo, ki je razvidna iz grafičnega dela prostorskih ureditvenih pogojev.
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Nadaljni razvoj naselja naj poteka glede na značilnosti:
1. V okviru posameznih prostih parcel se določa dopolnitev pozidave, ob glavni cesti Šentjur – Kozje, v gruči
pod cerkvijo.
2. Na celotnem ureditvenem območju naselja pa naj
se ohranja značaj razpršene gradnje, z enakomerno razporejenimi grupami objektov.
DOMAČIJE, STAVBE:
Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne
gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.
Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:
– podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov
enake namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega posameznih maksmalnih gabaritov te namembnosti v
območju,
– vertikalni gabarit (K) + P + M (glede na teren),
– strehe so strme (naklon v skladu z okolico), simetrične, dvokapnice; kritina je opečni zareznik, bobrovec in
identitetne sive kritine;
– arhitekturno oblikovanje fasad naj se zgleduje po
nekaterih dokaj bogato oblikovanih gospodarskih poslopij
in lesenih kajž,
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– uporaba materialov glede na okoliške objekte; možnost lesenih objektov (lesene kajže),
– ohranjajo naj se obstoječe poudarjene dominante,
male dominante in arhitekturne posebnosti, poudarjene
dominante je z novimi posegi v prostor prepovedano degradirati.
Nekoliko negativno vpliva stanovanjska gradnja ob
cerkvi sv. Ane; okolico novogradnje bi bilo potrebno ozeleniti oziroma kako drugače urediti in s tem zmanjšati negativen vpliv v prostoru.
SPLOŠNE DOLOČBE:
– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj
dovoljenih dejavnosti,
– odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru,
kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da
ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli
vse razumne okvirje,
– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje
skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje zelenih površin, gradbene parcele, osvetlitve mansarde itd.:
na osnovi 19. člena,
– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše,
kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne
določbe.
Za pomembnejša naselja, ostala naselja, gradnje zunaj poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.
47. člen
(gravitacijsko območje Planina pri Sevnici)
Mikroregija leži na razgibanem terenu Vzhodnega Posavskega hribovja na precej odmaknjenem področju (v prostorskem smislu), neugodnem za poselitev, kar lahko predstavlja oviro za razvoj.
Gravitacijsko območje leži na zelo razgibanem terenu
na območju Kozjanskega regijskega parka. Naravne danosti so večinoma neugodne za obsežnejšo poselitev, zato
predvsem na južnem delu področja (na in pod Bohorjem)
prevladuje izrazito razpršena gradnja – samotne domačije.
Vodilno naselje gravitacijskega območja Planina pri
Sevnici (Pl) je Planina pri Sevnici, na katerega gravitirata
tudi pomembnejši naselji Šentvid pri Planini (Pl1) in Planinska vas (Pl2).
ARHITEKTURNA KRAJINA: Planina pri Sevnici (PL)
SPLOŠNE ZNAČILNOSTI
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Naselje je grajeno na grebenu; dokaj dominantne oblike v pokrajini; razporejeno vzdolž komunikacije, staro jedro ob razvejanih komunikacijah; naselje je »trg«; prvotno
gručasto naselje je podaljšano vzdolž komunikacij; prvotnemu trškemu naselju je bila v novem času dodana stanovanjska, družbena in poslovna gradnja; parcele so nepravilno razporejene; objekti v trškem jedru nimajo usklajenih
gabaritov; novejša stanovanjska gradnja ima značilnosti
spalnih naselij; nekatere poslovne stavbe so oblikovane
zgolj funkcionalno ne glede na arhitekturno identiteto okolja. Naselje je združeno okrog osrednjih dominant, območje ima tudi dominanto v prostoru.
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N.1.1.8, N.1.2.4, N.1.3.1, N.1.3.3, N.2.1.3,
N.2.2.7.4, N.2.3.2, N.3.1.4, N.3.1.9, N.3.2.1, N.3.3.1.1,
D.1.2, D.1.3
DOMAČIJE, STAVBE:
V starem jedru prevladujejo samostojne stavbe, nekaj
pa je tudi kmetij; značilnosti gradnje na neravnem terenu; v
okviru parcele so objekti že dosegli največjo stopnjo razvoja; značilni so vzdolžni tlorisi; prevladujejo pritlične (glede
na teren tudi s kletjo) in enonadstropne stavbe; strehe so
simetrične dvokapnice, redko s čopi; kritina je opečni zareznik in bobrovec; arhitekturno oblikovanje stavb je nadgrajeno z oblikovnimi zatrepi, ograjami, portali, okenskimi
okvirji, arhitekturnimi členi iz ometa, redko z balkoni. V
naselju prevladuje trška arhitektura, kmečko delavska hiša
in posestniške domačije.
S.1.1.1, S.1.2.4, S.1.3.4, S.2.1.2.1, S.2.2.4.3,
S.2.2.4.4, S.2.3.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.9,
S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.1.2, S.4.1.6, S.4.1.8,
S.4.2.1.2, S.4.2.2.3, S.4.3.1.1, S.5.2.2, S.5.2.6
POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– poudarjena arhitekturna dominanta na izpostavljenem delu naselja je ruševina gradu: D.1.3, D.2.4.1, D.3.7
– cerkev Sv. Marjete je vključena v naselje D.1.2,
D.2.1.1, D.3.6
– dominanta v prostoru je še cerkev Sv. Križa vzhodno od naselja
KONKRETNE DOLOČBE
– pomembnejše lokalno središče
– naravne vrednote: NS 8, NS 31, NS 33, NS 34, NS
40, NS 42, NS 43, NS 49, NV 7, NV 9, NV 12, NV 15, NV
16, NV 17, NV 18, NV 21, NV 25, NV 29, NV 30, NV 41,
Kozjanski regijski park RP 2313
– enota dediščine je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine, oziroma ime lastnosti spomenika državnega
pomena KO.03
– sakralno stavbna dediščina K3.19
– profana stavbna dediščina, razen etnološke dediščine K4.03
– memorialna dediščina K6.04
– 20kv daljnovod
DOVOLJENE DEJAVNOSTI:
– PNR: SE
– DNR: SV, SK, DI, MP, DZ, DK
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Nadaljni razvoj naselja naj poteka glede na značilnosti:
1. Staro »trško« jedro se v celoti ohranja; v skladu s
postavitvijo okoliških objektov je možna umestitev novogradenj na morebitne proste parcele znotraj območja, dopušča se gradnja ekoloških kmetij.
2. Pozidava ob glavni komunikaciji skozi naselje na
grebenu, se dopolni s pozidavo, ki se urbanistično in arhitekturno zgleduje pri kvalitetnih objektih.
3. V sklopu obstoječega naselja je tudi večji volumen
betonskega, poslovnega objekta z ravno streho; ki sicer ni
zelo moteč v izgledu naselja, vendar se še več podobnih
objektov v naselju ne dovoljuje,
4. Večje proste površine severno in južno od glavne
komunikacije, na poševnem terenu pod grebenom je potrebno oblikovati po enotnem konceptu, s posluhom za
kvalitetno naravno krajino in konfiguracijo terena ter izgle-
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dom naselja v prostoru s končnim ciljem ohraniti dokaj
dominantno obliko naselja v pokrajini.
DOMAČIJE, STAVBE:
Gradnje novih objektov, rekonstrukcije, nadomestne
gradnje in vzdrževalna dela sledijo iz lokalne tradicije oblikovanja.
Arhitekturno oblikovanje novih in nadomestnih gradenj:
– podolgovat tloris v razmerju med 1:1,5 do 1:2 oziroma
naj sledi razmerjem gabaritov prevladujočih objektov enake
namembnosti v območju, ob obvezi da se ne presega posameznih maksmalnih gabaritov te namembnosti v območju,
– vertikalni gabarit v trškem jedru in po grebenu ob
glavni komunikaciji P + I + M, (K) + P + M, ostali predeli (K)
+ P + M,
– strehe so strme (v skladu z okolico), simetrične,
dvokapnice; kritina je opečni zareznik in bobrovec,
– na morebitnih posameznih prostih parcelah znotraj
območja novejše gradnje (»spalno« naselje se oblikuje skladno z okoliškimi objekti; arhitekturno oblikovanje fasad naj
sledi kvalitetno oblikovanim obstoječim objektom,
– obvezno je ohranjati poudarjene arhitekturne dominante in dominante v prostoru; z novimi gradnjami je prepovedano kakorkoli posegati oziroma degradirati izgled
obstoječih dominant znotraj naselja v širšem območju.
SPLOŠNE DOLOČBE:
– spremembe namenske rabe so dovoljene znotraj
dovoljenih dejavnosti,
– odstranitev objektov se dovoljuje razen v primeru,
kjer bi tak poseg osiromašil prostorsko in arhitekturno podobo območja. V takšnem primeru se odstranitev dovoljuje le, ko je objekt v tako slabem konstrukcijskem stanju, da
ogroža okolico in da bi stroški njegove obnove presegli
vse razumne okvirje,
– za ostalo je potrebno upoštevati merila in pogoje
skupnih določb tega odloka; pojasnilo za določanje zelenih površin, gradbene parcele, osvetlitve mansarde itd.:
na osnovi 19. člena,
– v projektu za gradbeno dovoljenje naj se opiše,
kako se je upoštevalo splošne značilnosti in konkretne
določbe.
ARHITEKTURNA KRAJINA: Šentvid pri Planini (Pl1)
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Značilna je situacija naselja na griču, združeno okrog
osrednje dominante, cerkev Sv. Vida in poseljeno ob razvejanih komunikacijah.
N.1.1.7.1, N.1.2.4, N.1.3.3, N.2.1.3, N.2.2.1,
N.2.3.1, N.3.1.1, N.3.3.2.1, D.1.4
DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije / kompleksi so v skupinah, poudarjene so
stanovanjske stavbe; tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane,
nadstropne; strehe so dvokapne, strme; kritje je z bobrovci
in zarezniki; arhitekturno oblikovanje se kaže v zatrepih (pri
gospodarskih objektih) in arhitekturnih členih iz ometa.
S.1.1.2.2, S.1.2.2, S.1.3.1, S.2.1.2.1, S.2.2.3.1,
S.2.2.4.3, S.2.3.2, S.3.1.2, S.3.1.5, S.3.1.6, S.3.1.9,
S.3.2.2.2, S.3.2.2.3, S.4.1.6, S.4.3.1.1, S.5.2.1.2
POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– arhitekturne posebnosti stojijo ob komunikaciji ali v
naselju: dvojni kozolci D.3.1.2
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– poudarjena arhitekturna dominanta je na izpostavljenem položaju: cerkev Sv. Vida D.1.4, D.2.1.3, D.3.6
– male dominante so postavljene ob komunikaciji ali
v naselju: kapelica, slopna znamenja (križi) D.1.5, D.3.5
KONKRETNE DOLOČBE
Dovoljene dejavnosti:
– PNR: SK
– DNR: SE, MP, DK, DC
ARHITEKTURNA KRAJINA: Planinska vas (Pl2)
OBLIKOVANJE NASELIJ, DOMINANTE:
Naselje sestavljata dve gruči, ena je na grebenu, druga pa v dolini; razviti sta ob komunikaciji; dominanta, cerkev Sv. Miklavža, stoji ob naselju na gričku. V naselju je
veliko novogradnje.
N.1.1.1, N.1.1.8, N.1.2.4, N.1.3.1, N.2.1.3,
N.2.2.2.5, N.2.3.2, N.3.1.1, D.1.4
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na okolje (Uradni list RS, št. 70/96), ki obravnava določitev in ovrednotenje vplivov posega na okolje z vidika onesnaženja.
Za vsa ostala naselja, gradnje zunaj poselitvenih območij itd. veljajo določila splošnega dela tega odloka.
IV. PREHODNE DOLOČBE
48. člen
(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)
Vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so
se začeli pred uveljavitvijo tega odloka se dokončajo po
določbah do sedaj veljavnih odlokov o prostorsko ureditvenih pogojih, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva
postopek v skladu z novim odlokom in priloži ustrezno
dokumentacijo.
V. KONČNE DOLOČBE

DOMAČIJE, STAVBE:
Domačije / kompleksi so v skupinah; tlorisi so vzdolžni; stavbe so zidane, v pobočjih nad kletjo in nadstropne;
strehe so dvokapne, strme, tudi s čopi; kritina so bobrovci
in zarezniki.
S.1.1.2.2, S.1.2.3, S.1.2.4, S.2.1.2.1, S.2.2.2.1,
S.2.2.1, S.2.2.3, S.3.1.1, S.3.1.5, S.3.1.9, S.3.2.2.2,
S.3.2.2.3, S.4.2.2.4, S.5.2.1.5
POSEBNOSTI, DOMINANTE:
– arhitekturne posebnosti stojijo ob naselju: kozolci
dvojniki D.3.1.2
– poudarjena arhitekturna dominanta je na izpostavljenem položaju: cerkev Sv. Miklavža D.1.4, D.2.3.2, D.3.6
– male dominante stojijo samostojno ob komunikacijah
ali v naselju: kapelica, slopna znamenja (križ) D.1.5, D.3.5
KONKRETNE DOLOČBE
– PNR: SK
– DNR: SE, SV, DI, MP, PD (proizvodnja), asfaltna
baza, ki jo je možno legalizirati v skladu z določili 10. člena
tega odloka in vizualno ublažiti z drevesno vegetacijo kjer
je to mogoče; ker tehnologija dejavnosti zahteva posebno
oblikovanje objektov je potrebno pri nadaljnih širitvah upoštevati tako funkcionalni kot oblikovni vidik in doseči čim
bolj uravnoteženo arhitekturno rešitev, ki jo je potrebno
ustrezno utemeljiti in prikazati, kako se je upoštevalo značilnosti oblikovanja v prostoru. Z arhitekturno rešitvijo mora soglašati občinski urbanist.
Za pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo
oziroma širitev proizvodne dejavnosti, oziroma v fazi poskusnega obratovanja, je potrebno predhodno izdelati strokovne podlage, ki bodo temeljile na analizah in strokovnih
dognanjih o lastnostih in zmogljivosti prostora in okolja ter
opredelile vplivno območje ter vpliv dejavnosti vezanih na
delovanje asfaltne baze v naslednjih segmentih:
– vpliv vibracij na podzemni objekt
– pronicanje onesnažene vode in nevarnih snovi v
podzemlje izvirne jame
– usedanje prašnih delcev in njihovo izpiranje v podzemno jamo
– sprememba pH tal in vode, ki bi lahko spremenile
kemijske in fizikalne lastnosti tal in življenskih pogojev v
podzemlju.
Strokovne podlage morajo temeljiti na določilih 12.
člena navodila o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih

49. člen
(prenehanje veljavnosti PIA)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odloki o prostorskih ureditvenih pogojih za območja gozdov in
prva območja kmetijskih zemjišč v občini Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št.12/91), prostorskih ureditvenih pogojih
za dele naselij Šentjur, Planina, Gorica, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka (Uradni list RS, št. 12/91), prostorski
ureditveni pogoji za druga območja kmetijskih zemljišč v
občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 12/91), prostorski ureditvenih pogojih za območje »Slivniško jezero« (Uradni list RS, št. 12/91) ter vse njihove spremembe in dopolnitve. Prav tako z istim dnem prenehajo veljati prostorski
izvedbeni načrti za območja, ki se jim je z uveljavitvijo
odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Šentjur (Uradni list RS,
št. 116/02) spremenil način urejanja v prostorske ureditvene pogoje a so ohranili veljavnost do uveljavitve tega
odloka.
50. člen
(vpogled)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur je skupaj z grafičnim delom in teksualnimi prilogami na
vpogled vsem zainteresiranim na Oddelku za varstvo okolja, urejanja prostora in gospodarske javne službe Občine
Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.
51. člen
(nadzorstvo nad izvajanjem)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.
52. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-284/2002-131
Šentjur, dne 31. julija 2003.
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l. r.
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TREBNJE
3721.

Odlok o spremembah odloka o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) drugega odstavka 21.
člena in prvega odstavka 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet
občine Trebnje na 5. redni seji dne 14. 7. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o občinskih cestah
1. člen
Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00)
se v prvem odstavku 51. člena spremeni tako, da se briše
določba: ..., “razen v času volilne kampanje”.
2. člen
Te spremembe odloka se objavijo v Uradnem listu RS
in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 34401-00035/1999
Trebnje, dne 17. julija 2003.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

3722.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Trebnje za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 68/98 –
odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US,16/99 – odl. US, 59/99
odl. US, 70/00 in 100/00 – odl. US, 51/02), na podlagi
96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 19. člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je
Občinski svet občine Trebnje na 6. redni seji dne 28. 7.
2003 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje
za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje
za leto 2002, ki obsega
Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun
finančnih
terjatev
in naložb

Račun
financiranja

Skupaj

Prihodki

2.306,833.563,53

2.306,833.563,53

Odhodki

2.115,312.911,48

282.341,89 2.115,595.253,37

Primanjkljaj
Presežek

282.341,89
191,520.652,05

282.341,89
191,520.652,05

2. člen
Presežek
prihodkov
nad
odhodki
znaša
191,238.310,16 SIT in se prenaša v splošni sklad Občine
Trebnje in se lahko uporabi za pokrivanje odhodkov proračuna v letu 2003.
3. člen
Sprejmejo se zaključni računi krajevnih skupnosti Občine Trebnje za leto 2002, ki obsegajo:
Bilanca prihodkov
in odhodkov

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Račun finančnih
terjatev in naložb

Račun
financiranja

Skupaj

343,396.528
327,729.262

343,396.528
327,729.262

15,667.266

15,667.266

Presežek prihodkov krajevnih skupnosti za leto 2002
znaša 15,667.266 SIT in se prenese v splošni sklad posameznih krajevnih skupnosti, uporabi pa se lahko za pokritje
odhodkov v letu 2003.
4. člen
Sprejme se zaključni račun rezervnega sklada za leto
2002, ki obsega
Prihodki
12.434.597,30
Odhodki
13.701.558,50
Primanjkljaj
1.266.961,20
Pokrivanje iz sredstev na računu
1.266.961,20
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-1/2003
Trebnje, dne 29. julija 2003.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

3723.

Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2
stanovanjske površine in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na
območju Občine Trebnje

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87
in 16/87-popravek) ter 19. člena statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine
Trebnje na 6. redni seji dne 28. 7. 2003 sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske
površine in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine
Trebnje
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine na območju Občine Trebnje je 160.834
SIT/m2. Povprečna gradbena cena koristne stanovanjske
površine je izračunana na dan 31.12. 2002. Brez upoštevanja stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča.
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2. člen
Vrednost stavbnega zemljišča se določi v odstotku od
povprečne gradbene cene stanovanjske površine iz 1. člena odloka in je glede na funkcionalne ugodnosti zemljišča
naslednja:
– za območje ožjega jedra mesta Trebnje 1,5% ali
2.413 SIT/m2 stavbnega zemljišča, (ureditvene enote C1/1,
C1/2, C1/3, C1/4, C2, C3-odlok o prostorsko ureditvenih
pogojih za mesto Trebnje, Uradni list RS, št. 40/94)
– za preostalo območje mesta Trebnje 1,3% ali 2.091
SIT/m2 stavbnega zemljišča,
– za območja naselij Mirna, Mokronog in Šentrupert
1,1% ali 1.769 SIT/m2 stavbnega zemljišča,
– za območja vseh ostalih naselij v Občini Trebnje
0,95% ali 1.527 SIT/m2 stavbnega zemljišča.
3. člen
Povprečni stroški III. stopnje opremljenosti komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Trebnje
so znašali na dan 31. 12. 2002:
– za objekte in naprave individualne rabe 8.363 SIT/m2
stavbnega zemljišča,
– za objekte in naprave skupne rabe 11.740 SIT/m2
stavbnega zemljišča.
4. člen
Povprečni stroški se med letom revalorizirajo z indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS
– Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino “Stanovanjska gradnja”.
5. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati
odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča na območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št.
47/98).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

3724.

Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč
za območje zazidalnega načrta obrtna cona
Trebnje

Na podlagi 17. člena navodila o vsebini programa
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in na
podlagi statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in
80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 6. redni seji dne
28. 7. 2003 sprejel

SKLEP
programa opremljanja stavbnih zemljišč za
območje zazidalnega načrta obrtna cona Trebnje
1. člen
Potrdi se program opremljanja stavbnih zemljišč za zazidalni načrt obrtna cona Trebnje, ki ga je izdelalo podjetje
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»ESPRI« Agencija za podjetništvo in vodenje d.o.o. Novo
mesto, Novi trg 11, Novo mesto, v maju 2003.
2. člen
Komunalni prispevek se revalorizira po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izdaje odločbe o odmeri
tega.
3. člen
Občina ne prevzema rokovne odgovornosti za izgradnjo komunalne infrastrukture.
4. člen
Za izvedbo komunalne infrastrukture znotraj zazidalnega načrta lahko Občina Trebnje pooblasti konzorcij investitorjev, posamezne investitorje oziroma ustrezne organizacije.
Nadzor nad izvedbo projekta zagotovi Občina Trebnje.
Izvajalec se izbere na podlagi javnega razpisa, skladno
z zakonom o javnih naročilih.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati v
osmih dneh po objavi.
Št. 352-01-7/2003
Trebnje, dne 29. julija 2003.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

3725.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 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 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski
svet občine Trebnje na 6. redni seji dne 28. 7. 2003 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za parc. št. 956/7 pot v izmeri 48 m2, vpisano pri vl. št. 475
k.o. Zagorica.
II
Zemljišče parc. št. 956/7 pot v izmeri 48 m2 k.o.
Zagorica postane last Občine Trebnje in se vknjiži kot lastnina Občine Trebnje.
III
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 46503-00048/2001
Trebnje, dne 29. julija 2003.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.
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3726.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 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 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski
svet občine Trebnje na 6. redni seji dne 28. 7. 2003 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
za parc. št. 613/10 travnik v izmeri 513 m2, 613/11 travnik
v izmeri 19 m2 in parc. št. 613/12 travnik v izmeri 13 m2,
vse vpisane v ZKV III k.o. Medvedje Selo.
II
Zemljišča parc. št. 613/10 travnik v izmeri 513 m2,
parc. št. 613/11 travnik v izmeri 19 m2 in parc. št. 613/12
travnik v izmeri 13 m2 k.o. Medvedje Selo postanejo last
Občine Trebnje in se vknjižijo kot lastnina Občine Trebnje.
III
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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3. Zadružni dom Dobrnič, 8211 Dobrnič: parcelna št.:
978/5 (poslovna stavba v izmeri 300 m2, dvorišče v izmeri
205 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 120 m2), vpisani
pri vl. št.: 627, k.o. Dobrnič, zemljiškoknjižni lastnik je v
deležu 2/3 KS Dobrnič.
4. Dom svobode Mokronog, 8230 Mokronog: parcelna št.: 36/10 (poslovna stavba v izmeri 636 m2, dvorišče v
izmeri 500 m2, neplodno v izmeri 534 m2), vpisan pri vl. št.
829, k.o. Mokronog, zemljiškoknjižni lastnik je v deležu
3/4 Občina Trebnje.
2
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglaša
tudi oprema in letna prizorišča v zgoraj omenjenih objektih,
ki služijo za opravljanje kulturne dejavnosti.
3
Nepremičnine iz 1. in 2. točke tega sklepa se kot javne
infrastrukture na področju kulture zaznamujejo v zemljiški
knjigi.
4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in prične veljati osmi dan po objavi.
Št. 611-00-2/2003
Trebnje, dne 29. julija 2003.

Št. 46503/00046/2001
Trebnje, dne 29. julija 2003.

Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

3728.
3727.

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), 21.
in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US
– 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet
občine Trebnje na 6. redni seji dne 28. 7. 2003 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture
1
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo naslednje nepremičnine na območju Občine Trebnje, ki so
bile na dan 29. 11. 2002 javna lastnina in so namenjene
opravljanju kulturne dejavnosti:
1. Prosvetni dom Šentrupert, 8232 Šentrupert: parcelna št.: 254/3 (dvorišče v izmeri 277 m2, poslovna stavba v izmeri 223 m2), vpisani pri vl. št.: 1799, k.o. Šentrupert, zemljiškoknjižni lastnik je KS Šentrupert.
2. Zadružni dom Velika Loka, 8212 Velika Loka: parcelna št.: 1074/5 (dvorišče v izmeri 443 m2, poslovna stavba v izmeri 404 m2), vpisani pri vl. št.: 442, k.o. Velika
Loka, zemljiškoknjižni lastnik je v deležu 40/100 KS Velika
Loka.

Program priprave za lokacijski načrt Roje–Mirna

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek; v nadaljnjem besedilu ZUreP-1) je županja Občine Trebnje dne 28. 7. 2003 sprejela

PROGRAM PRIPRAVE
za lokacijski načrt Roje–Mirna
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
lokacijskega načrta
Urbanistična zasnova Mirne (Uradni list RS, št. 36/92)
opredeljuje območje Roje, ki je predmet lokacijskega načrta, kot območje za stanovanja. Leta 1979 je bil sprejet
zazidalni načrt Roje III, ki je med drugim obsegal tudi ta del,
vendar ni bil nikoli realiziran.
S sprejetjem prostorsko ureditvenih pogojev za naselje
Mirna (Uradni list RS, št. 75/94 in 7/02) je bil odlok o
sprejetju ZN »Roje III« na Mirni razveljavljen.
Zaradi izkazanih potreb po stanovanjski gradnji, naj bi
se zapolnile proste površine na Rojah (nad blokovno gradnjo Sokolske ulice). Roje so stanovanjsko območje, dopolnjeno z uslužnostnimi in servisnimi dejavnostmi in predstavljajo več gradbenih celot. Za pripravo prostorskega akta so
bile podane pobude s strani Krajevne skupnosti Mirna.
Prva prostorska konferenca je bila 10. julija 2003 z
začetkom ob 12. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje,
Goliev trg 5, Trebnje.
Sklic prostorske konference je bil objavljen z javnim
naznanilom, objavljenim v časopisih Dolenjski list in Delo
dne 3. julija 2003.

Uradni list Republike Slovenije
2. Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta ter ureditveno območje
Predmet izdelave lokacijskega načrta je prostorska ureditev območja Roje–Mirna.
Območje je namenjeno stanovanjski gradnji, od ostalih
namembnosti so dopustne le mirne, nemoteče dejavnosti.
Potrebno je zagotoviti primerno gostoto stanovanjske gradnje, ki mora omogočiti racionalno rabo mestnega prostora,
obenem pa omogočati zadostno pestrost stanovanjskih enot
in postopno gradnjo, ki bo omogočalo tako gradnjo za trg
kot za zasebno iniciativo.
Ureditveno območje Roje–Mirna je omejeno s Sokolsko in Jamsko ulico.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom
izdelave LN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo
mesto;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto;
3. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, sektor
za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, izpostava Novo
mesto, Ljubljanska cesta 47, Novo mesto;
4. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, Krško
5. Komunalno in gradbeno podjetje Trebnje, Goliev trg
9, Trebnje;
6. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto, Novi trg
7a, Novo mesto;
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, območna pisarna Novo mesto, Novi trg 9,
Novo mesto, p.p. 104;
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo
mesto, Skalickega 1, Novo mesto;
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto;
10. DANA, Glavna cesta 34, Mirna;
11. GOP d.o.o., Sokolska ul.1, Mirna;
12. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave
lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Postopek priprave lokacijskega načrta vodi Občina
Trebnje, občinska uprava, oddelek za okolje in prostor, Goliev trg 5, Trebnje.
Izdelovalec LN je DIA d.o.o. Ljubljana, ki je bil izbran v
skladu z zakonom o javnih naročilih.
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta je
potrebno upoštevati:
– urbanistično zasnovo Mirne;
– prostorsko ureditvene pogoje za naselje Mirna;
– vse predhodno izdelane strokovne podlage, smernice in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
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V postopku priprave LN se bodo izdelale strokovne
podlage, na katerih bodo temeljile rešitve:
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve v dveh
variantah z vključevanjem funkcionalnih, urbanističnih, krajinskih, arhitekturnih in okoljevarstvenih rešitev in ureditev,
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe, vključno z ureditvami mirujočega prometa,
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejne zasnove zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev,
– smernice oziroma strokovne podlage o zagotavljanju
zadostne količine pitne vode,
– opredelitev še sprejemljivih dejavnosti, ki bodo dopustne v tem območju,
– geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta,
– podatki iz zemljiške knjige in zemljiškega katastra,
– strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske
ureditve na okolje.
V postopku priprave LN se pripravijo tudi morebitne
dodatne strokovne podlage.
5. Roki izdelave lokacijskega načrta
– izvedba prve prostorske konference,
– županja sprejme program priprave 20 dni po izvedeni prostorski konferenci,
– izdelovalec v 10 dneh po sprejemu programa priprave pripravi gradivo za pridobitev predhodnih pogojev,
– pristojne nosilce urejanja se pozove, da v roku 30
dni dajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje,
da nimajo smernic,
– izdelovalec pripravi strokovne podlage in variantne
rešitve 30 dni po pridobitvi smernic,
– po izboru variante izdelovalec pripravi lokacijski načrt v 30 dneh,
– izvede se druga prostorska konferenca,
– najmanj 14 dni po izvedbi prostorske konference se
lokacijski načrt javno razgrne za 30 dni in organizira se
javna obravnava,
– po javni razgrnitvi v 30 dneh pripravljalec dopolni
prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov
danih v času javne razgrnitve prostorskega akta,
– pozove se nosilce urejanja prostora, da dajo mnenje k
dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta v roku 30 dni,
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 15
dneh po pridobitvi mnenj,
– županja posreduje usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta občinskemu svetu v sprejem,
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.
6. Obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta
Sredstva za pripravo lokacijskega načrta se zagotovijo
iz proračuna Občine Trebnje.
Št. 35005-00092/2002
Trebnje, dne 26. junija 2003.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.
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Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Turnišče

Na podlagi ustave Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 33/91-I) in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99,
70/00, 100/00, 28/01, 16/02 in 51/02) je Občinski svet
občine Turnišče na 7. redni seji dne 18. 7. 2003 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Turnišče
1. člen
V statutu Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99,
9/01, 108/01 in 65/02) se v poglavje 7 »PREMOŽENJE
IN FINANCIRANJE OBČINE«, členi od 87. do 102. nadomestijo se z naslednjim besedilom:
»VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
87. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober
gospodar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine
sprejme občinski svet.
Letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja v postopku sprejemanja proračuna sprejme občinski svet na predlog župana. Med izvrševanjem
proračuna lahko občinski svet na predlog župana spremeni
in dopolni letni program prodaje.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja občine
odloča župan.
Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti
predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s
pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.
Odprodaja ali zamenjava finančnega in stvarnega premoženja v lasti občine se izvede po postopku in na način,
kot ga določa zakon.
Če z zakonom to ni urejeno, se odprodaja ali zamenjava občinskega finančnega in stvarnega premoženja izvedeta
v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo
državnega premoženja.
88. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je upravičena do finančne izravnave pod pogoji, določenimi z zakonom.
89. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
občine so predvideni v proračunu občine.
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.

Uradni list Republike Slovenije
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki
so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
90. člen
Za pripravo in izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan mora predložiti občinskemu svetu predlog proračuna v roku, ki ga določa zakon.
Župan mora predložiti občinskemu svetu:
– predlog proračuna z obrazložitvami,
– predlog prodaje občinskega finančnega in stvarnega
premoženja z obrazložitvami,
– predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij,
katerih ustanovitelj je občina z obrazložitvami,
– predlog predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev
proračuna.
Sestavni del obrazložitev predloga proračuna so načrti
delovnih mest in načrt nabav z obrazložitvami.
91. člen
Postopek sprejemanja proračuna se določi s poslovnikom občinskega sveta.
Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s prvim januarjem leta, za katerega
se sprejema.
92. člen
Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za
zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer
ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne
proračunske rezervacije ali breme dodatnega zadolževanja.
93. člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero
se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog
začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in
za iste programe kot v preteklem letu.
Če proračun ni pred začetkom leta, na katero se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki traja
največ tri mesece. Če tudi v tem roku ni sprejet proračun
občine, se začasno financiranje lahko podaljša na predlog
župana s sklepom občinskega sveta.
94. člen
Občinski svet sprejme proračun z odlokom o proračunu občine.
Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe za
izvrševanje proračuna.
V odloku o proračunu se določijo tudi obseg zadolževanja in vseh predvidenih poroštev občine in drugi elementi,
ki jih določa zakon, ter posebna pooblastila županu pri izvrševanju proračuna.
95. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v
okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
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Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti
tudi posamezne delavce v občinski upravi ali podžupana.
96. člen
Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
Če se proračunski uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se ne porabljena
sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge porabnike.
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, ki jih določa zakon in odlok o
proračunu občine.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu.
97. člen
Če se med izvajanjem ukrepov za izvrševanje proračuna le ta ne more uravnovesiti, mora župan predlagati občinskemu svetu rebalans proračuna.
Rebalans proračuna sprejme občinski svet z odlokom.
98. člen
Župan je dolžan v mesecu juliju predložiti v obravnavo
občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, ki jih določa zakon.
99. člen
V proračunu se v skladu z zakonom zagotovijo sredstva
za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu,
odloča župan, v drugih primerih pa občinski svet z odlokom.
Zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov in uresničevanje posebnega namena lahko občina z
odlokom ustanovi poseben proračunski sklad kot evidenčni
račun v okviru računa proračuna.
100. člen
Župan zagotavlja posebno obliko finančnega nadzora
proračuna v skladu z merili, ki jih predpiše minister za finance.
Župan pripravi predlog zaključnega računa proračuna
za preteklo leto in ga predloži občinskemu svetu v sprejem.
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za financiranje v 30 dneh po sprejemu.
101. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki
jih sprejme občinski svet v skladu s pogoji, ki jih določa
zakon.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati ob soglasju občine.
O soglasju določa župan.
Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.
102. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba
občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje teh opravil v
ustrezni skupni službi z drugimi občinami ali pa pri specializirani organizaciji.
Nabavo blaga, naročanje storitev ter izvedbo gradenj
izvaja župan občine v skladu s predpisi javnega naročanja.«
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2. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 60/07-2003
Turnišče, dne 18. julija 2003.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

3730.

Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Turnišče

Na podlagi 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni
list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01 in 65/02) je Občinski
svet občine Turnišče na 7. redni seji dne 18. 7. 2003 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta občine Turnišče
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Turnišče, se
poglavju 5 »POSTOPEK ZA SPREJEM PRORAČUNA« besedilo členov od 88. do 97. nadomesti z besedilom:
»88. člen
Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru.
Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog
proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon
ter sklic seje, na kateri bo občinski svet opravil splošno
razpravo o predlogu proračuna občine.
Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog proračuna občine.
Predstavitev občinskega proračuna obsega:
– temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za
pripravo predloga proračuna,
– opis načrtovanih politik občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika v prihodnjih dveh letih,
– predstavitev načrta razvojnih programov,
– predstavitev načrta nabav in načrta delovnih mest.
Predstavitev ni časovno omejena. Župan lahko določi,
da posamezne dele proračuna predstavijo zaposleni v občinski upravi.
89. člen
Na seji občinski svet opravi splošno razpravo o predlogu proračuna in sprejme sklep, da se da predlog proračuna
v javno razpravo ter določi rok, do katerega lahko vsi zainteresirani vpogledajo v predlog proračuna in občinski upravi
posredujejo svoje pripombe. Predlog proračuna mora biti v
javni razpravi najmanj 15 dni.
V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v
predlog proračuna vsaj na sedežu občine oziroma drugih
prostorih, ki jih določi občinski svet.
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90. člen
Če občinski svet ne sprejme sklepa, da se predlog
proračuna da v javno razpravo, mora župan v roku sedmih
dni predložiti občinskemu svetu nov predlog proračuna in
sklicati sejo občinskega sveta. Na tej seji se ponovno opravi
splošna razprava brez predstavitve župana. Župan uvodoma
na seji samo pojasni, v čem so bistvene spremembe novega
predloga na prvotno predlagani predlog.
Če tudi po tej obravnavi občinski svet ne sprejme sklepa, da se da predlog proračuna v javno razpravo, župan
posreduje skupaj s stališči, ki jih je sprejel občinski svet,
predlog proračuna v javno razpravo.
Sklep o tem, da je proračun v javni razpravi, se objavi
na krajevno običajen način.
91. člen
V času javne razprave predlog proračuna obravnavajo
delovna telesa občinskega sveta, sveti ožjih delov občine
ter zainteresirana javnost.
Pripombe in predloge se posredujejo županu.
Pripombe in predloge pa lahko posredujejo županu
tudi posamezniki.
92. člen
V petnajstih dneh po poteku roka za javno razpravo
pripravi župan predlog proračuna občine za drugo obravnavo ter ga posreduje vsem članom občinskega sveta skupaj s
sklicem seje, na kateri bo občinski svet obravnaval predlog
proračuna.
Na vabilu za sklic seje mora biti pojasnjeno, do katerega roka je možno vlagati amandmaje na predlog proračuna.
Člani občinskega sveta lahko vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta.
93. člen
V uvodni obrazložitvi predloga proračuna za drugo
obravnavo župan pojasni, katere pripombe iz javne razprave
je sprejel, pojasni, katere je vključil v predlog proračuna za
drugo obravnavo in katere ni upošteval, ter utemeljitve, zakaj jih ni upošteval.
Z utemeljitvami, zakaj določenih pripomb iz javne razprave ni sprejel, mora župan pisno seznaniti tudi vlagatelje,
če niso člani občinskega sveta.
Nadalje župan pojasni, katere amandmaje je sprejel in
katere je možno upoštevati.
Župan lahko na seji vloži svoje amandmaje.
Po obrazložitvi župana lahko predlagatelji umaknejo
svoj predlog in se morajo o tem izjasniti. Če predlagatelj
amandmaja ne umakne, se izvede razprava po amandmajih.
Glasovanje se izvede po vsakem amandmaju posebej.
Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega
ravnovesja. Predlagatelj amandmaja mora navesti natančno,
iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in zakaj
se namenijo. Če predlagatelj ne pojasni kako se bo zagotovilo proračunsko ravnovesje, župan amandma umakne iz
razprave in odločanja.
Naprej se glasuje o amandmajih, ki jih je vložil župan,
nato pa o amandmajih, ki so jih vložili drugi predlagatelji.
94. člen
Po glasovanju o amandmajih župan ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti in bodo vključeni v proračun občine.
Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi, ali je proračun medsebojno usklajen ter glede prihodkov
in odhodkov in drugih obveznosti.
Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o proračunu kot celoti.
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Če župan ugotovi, da sprejeti amandmaji posegajo v
sredstva, ki jih občina mora zagotoviti v skladu z ustavo in
zakonom, v sredstva, ki jih občina mora zagotoviti po sklenjenih pogodbah ali sodnih in drugih odločbah ali da bi
spreti amandmaji imeli škodljive posledice za izvajanje določenih dejavnosti, lahko prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in določi rok, v katerem se
pripravi predlog za uskladitev.
Ko je predlog uskladitve pripravljen, ga župan obrazloži.
Če predloga obrazložitve ni mogoče pripraviti na isti
seji, župan določi rok, ko se bo nadaljevala seja.
Občinski svet najprej glasuje o predlogu uskladitve in
če je predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v
celoti.
Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun ni sprejet.
95. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v
katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna.
Nov predlog proračuna obravnava občinski svet in o
njem določa po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri
postopek za sprejem odloka.
96. člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki traja največ tri mesece. Če tudi v tem roku ni sprejet
proračun občine se začasno financiranje lahko podaljša na
predlog župana s sklepom občinskega sveta. Sklep o začasnem financiranju obravnava občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek.
97. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po
določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek.«
2. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 61/07-2003
Turnišče, dne 18. julija 2003.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

3731.

Odlok o območju predkupne pravice Občine
Turnišče

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02) in 19. člena statuta Občine
Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01 in 65/02)
je Občinski svet občine Turnišče na 7. redni seji dne 18. 7.
2003 sprejel

ODLOK
o območju predkupne pravice Občine Turnišče
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice
Občine Turnišče na nepremičninah na celotnem območju
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poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij
ali delu teh območij.
2. člen
Za območje poselitve v prehodnem obdobju se do
sprejetja prostorske strategije občine in prostorskega reda
Občine Turnišče štejejo ureditvena območja naselij, ki so
opredeljena v dolgoročnem planu Občine Lendava (Uradne
objave, št. 13/87 in 2/89 in Uradni list RS, št. 57/92 in
11/95), srednjeročnem planu (Uradne objave, št. 21/88,
2/89 17/90 in Uradni list RS, št. 57/92), odloku o sprejetju sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 26/95) in odloku
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 61/97, 38/99 in
65/02).
3. člen
Območja poselitve, območja obstoječih in predvidenih
infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij so določena na podlagi dolgoročnega plana Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87 in 2/89 in Uradni list RS,
št. 57/92 in 11/95), srednjeročnega plana (Uradne objave,
št. 21/88, 2/89 in 17/90 in Uradni list RS, št. 57/92),
odloka o sprejetju sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št.
26/95) in odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 61/97,
38/99 in 65/02).
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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I. MERILA ZA PODELJEVANJE STIMULACIJ
3. člen
Stimulacije se podeljujejo študentom, ki so državljani
Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini
Turnišče.
4. člen
Pri podeljevanju stimulacije se upošteva uspešno
opravljen izpit na univerzah za tekoče študijsko leto od 1. 1.
2003 naprej.
Pogoj za pridobitev stimulacije je uspešno opravljen
izpit na univerzi.
5. člen
Višina stimulacije se vsako leto uskladi z rastjo cen v
preteklem letu in velja za celo leto.
6. člen
Višina stimulacije se razlikuje glede na stopnjo študija
(visokošolski, univerzitetni).
7. člen
Stimulacija ob diplomi je enaka vrednosti stimulacije
desetih izpitov izrednega študija glede na stopnjo študija.
Stimulacija ob magisteriju je enaka vrednosti stimulacije dvajsetih izpitov izrednega univerzitetnega študija.
Stimulacija ob doktorski disertaciji je enaka vrednosti
stimulacije tridesetih izpitov izrednega univerzitetnega študija.
Posebna stimulacija pripada študentom, ki opravljajo
diplomsko, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo, ki
je neposredno vezana na območje Pomurja. Višino posebne stimulacije na podlagi vloge študenta določi občinski
svet.
II. PODELJEVANJE STIMULACIJ

Št. 62/07-2003
Turnišče, dne 18. julija 2003.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

3732.

Pravilnik o stimulaciji študentov Občine
Turnišče

Na podlagi 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni
list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01 in 65/02) je Občinski
svet občine Turnišče na 7. seji dne 18. 7. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o stimulaciji študentov Občine Turnišče
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje
stimulacij študentom na območju Občine Turnišče.
2. člen
Sredstva stimulacij se zagotovijo iz občinskega proračuna.

8. člen
Ob izplačilu stimulacije je potrebno predložiti potrdilo o
opravljenih obveznostih in na zahtevo občine druge listine.
Potrdilo o opravljenih obveznostih je dokazilo, ki se hrani na
občini v arhivu za čas študija študenta.
Čas izplačevanja stimulacije za opravljene izpite je ob
koncu študijskega leta.
Stimulacije iz 7. člena se izplačajo po opravljeni diplomi, magisteriju oziroma doktorski disertaciji.
Pred izplačilom stimulacije se sklene pogodba o stimulaciji med občino in študentom, ki jo podpiše župan.
9. člen
Stimulacijo študent vrne, če:
– opusti študij,
– navaja neresnične podatke.
10. člen
Stimulacija se vrne v roku, ki ga določi občinski svet in
s polovičnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.
11. člen
Prejemnik stimulacije je izjemoma oproščen vseh obveznosti v primerih:
– zaradi težjega zdravstvenega stanja;
– iz drugih opravičenih razlogov, ki so razvidni iz dokazil študenta.
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12. člen
Višina stimulacije rednim študentom za opravljeni izpit
znaša:
višješolski, visokošolski
univerzitetni
program
program
4.000 SIT
5.000 SIT
13. člen
Višina stimulacije izrednim študentom za opravljeni izpit znaša:
višješolski, visokošolski
univerzitetni
program
program
5.000 SIT
6.000 SIT
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 63/07-2003
Turnišče, dne 18. julija 2003.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje za uveljavljanje
pravice do štipendij, višine štipendij, način izplačevanja,
obveznosti štipendistov ter posledice v primeru, da štipendist ne izpolnjuje svojih obveznosti.
4. člen
Štipendije so namenjene rednim in izrednim dodiplomskim ter rednim podiplomskim študentom, ki se izobražujejo
doma ali v tujini in se bodo po končanem študiju zaposlili v
eni izmed zasavskih organizacij.
5. člen
Štipendije se prednostno podeljujejo za deficitarne poklice, glede na potrebe v zasavskih podjetjih in organizacijah, ki imajo sedež na območju Občin Hrastnik, Laško,
Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob
Savi.
Potrebe po kadrih v zasavskih podjetjih in organizacijah, ki jih ni na trgu dela – deficitarne poklice, določa analiza zaposlovanja visoko izobraženih kadrov z vidika potreb
po štipendiranju v Zasavju. Za deficitarne poklice se štejejo
tudi tisti poklici, ki niso zajeti v analizi zaposlovanja visoko
izobraženih kadrov z vidika potreb po štipendiranju v Zasavju, temveč so izkazani z letnimi potrebami zasavskih podjetij in organizacij.

ZAGORJE
3733.

Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju
Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno
pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi

II. MERILA IN POGOJI

Na podlagi zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni
list RS, št. 61/00, 42/03), programa ukrepov za razvojno
prestrukturiranje regije (sprejeto na 78. seji Vlade Republike Slovenije, dne 13. 6. 2002), ter pogodbe o izvajanju
štipendiranja na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi, sklenjene med Agencijo RS za regionalni razvoj in Regionalnim
centrom za razvoj d.o.o. z dne 30. 6. 2003, je Regionalni
center za razvoj d.o.o., sprejel

6. člen
Kolikor bi navedene pogoje izpolnjevalo več kandidatov, kot bo na razpolago sredstev, bodo prednost pri izboru
– ob upoštevanju deficitarnosti – imeli tisti kandidati, ki
bodo bolje ocenjeni pri naslednjih merilih:
– uvrstitev v skupino deficitarnih poklicev, skladno z
izdelano analizo oziroma z letnimi potrebami zasavskih podjetij in organizacij,
– povprečna ocena,
– letnik študija in
– stalno prebivališče.
Za merila se upoštevajo naslednje točke:

PRAVILNIK
o dodeljevanju štipendij na območju Občin
Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji,
Trbovlje in Zagorje ob Savi

Deficitarnost poklicev
Poklici na podlagi izdelane analize
Poklici na podlagi izraženih letnih potreb
Aktivno sodelovanje na natečajih za lokalne
in regionalne projekte

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na podlagi pogodbe o izvajanju štipendiranja na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji,
Trbovlje in Zagorje ob Savi, sklenjene med Agencijo RS za
regionalni razvoj in Regionalnim centrom za razvoj d.o.o. (v
nadaljevanju: pogodba) z dne 30. 6. 2003, je naloga Regionalnega centra za razvoj d.o.o., izdelati analizo in ugotoviti
deficitarnost poklicev v Zasavski regiji, pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi, izvesti javni
razpis ter izvajati štipendiranje izbranih štipendistov.
2. člen
Po tem pravilniku je štipenditor Regionalni center za
razvoj d.o.o. (v nadaljevanju: RCR) na podlagi pooblastila iz
pogodbe, navedene v prejšnjem členu tega pravilnika.

Povprečna ocena za dodiplomske študente
Uspeh na maturi
zadosten dober
prav dober
Uspeh v preteklem
Do 7
7,1 – 8 8,1 – 9
študijskem letu
0 točk
1 točka 3 točke
Povprečna ocena za podiplomske študente:
Povprečna ocena na
Do 8
8,1 – 9
dodiplomskem študiju
Uspeh pri študiju
Do 8
8,1 – 9
2 točki
4 točke
Letnik študija za dodiplomske študente:
Letnik študija 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik

0 točk

1 točka

2 točki

20 točk
10 točk
7 točk
3 točke
odličen
Nad 9
6 točk

Nad 9
Nad 9
7 točk

5. in 6.
letnik oziroma
absolvent
3 točke
4 točke
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Št.

Letnik študija za podiplomske študente:
Letnik študija
1. letnik
2. letnik
0 točk
3 točke
Stalno prebivališče
Stalno prebivališče glede
na letno stopnjo brezposelnosti

Trbovlje
2 točki
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absolvent
4 točke

13. člen
Štipendija se lahko v primeru šolanja v tujini poveča do
50% zajamčene plače.

Hrastnik
1 točka

III. IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ

7. člen
Pravico do štipendije lahko uveljavijo študentje višjih
strokovnih šol in visokošolskih zavodov (univerzitetni in visoki strokovni programi), ki se izobražujejo po dodiplomskih
ali podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo
doma ali v tujini, če se prijavijo na razpis in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Zasavju (Občine Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje
ob Savi),
– ob vpisu v prvi letnik višjega strokovnega, visokošolskega ali univerzitetnega izobraževanja niso starejši od 26
let (starost kandidatov, ki prvič vlagajo vlogo za uveljavitev
pravice do štipendije, je glede na letnik in izbrani izobraževalni program lahko ustrezno višja),
– nimajo republiške, Zoisove, kadrovske ali druge štipendije,
– imajo ob vpisu na podiplomski študij javno veljavno
diplomo višješolskega ali visokošolskega zavoda in so dosegli med študijem povprečno oceno najmanj 7,5.
8. člen
Pravice do štipendije ne more uveljaviti kandidat, ki:
– je v delovnem razmerju ali je vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na
območju Republike Slovenije,
– je lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
– prejema drugo štipendijo,
– ni državljan Republike Slovenije.
9. člen
Višina osnovne štipendije po tem pravilniku znaša za
dodiplomske študente 66% zajamčene plače v Republiki
Sloveniji.
10. člen
Osnovna štipendija se v vsakem naslednjem letniku
zviša za 3% zajamčene plače.
11. člen
Štipendisti so za uspeh upravičeni do posebnega dodatka k štipendiji. Študentje s povprečno oceno:
– nad 7,5 do vključno 8 4% zajamčene plače,
– nad 8 do vključno 8,5 8% zajamčene plače,
– nad 8,5 do vključno 9 12% zajamčene plače,
– nad 9 16% zajamčene plače.
Uspeh študentov se ugotavlja tako, da se izračuna
povprečje številčno izraženih ocen, doseženih v preteklem
študijskem letu.
Dodatek za uspeh ne pripada štipendistom v prvem
letniku izobraževanja.
12. člen
Podiplomski študenti lahko prejemajo štipendijo dve
leti za vsako stopnjo izobrazbe (VIII, IX), in sicer v višini
100% zajamčene plače v Republiki Sloveniji.

14. člen
Štipendije se obračunajo z začetkom šolskega leta za
vse kandidate, ki so oddali potrebno dokumentacijo v razpisnem roku.
Štipendije se izplačujejo mesečno za pretekli mesec
celotno študijsko leto.
15. člen
Štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega
staža, vendar največ eno študijsko leto.
16. člen
Štipendist mora po vsakem zaključenem študijskem
letu, najkasneje 15 dni po zaključku izobraževalnega programa, predložiti štipenditorju dokazila o izpolnjevanju meril
iz tega pravilnika.
17. člen
Štipendist je dolžan v roku 15 dni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na štipendijsko razmerje:
– sklenitev delovnega razmerja,
– spremembo stalnega prebivališča,
– opravlja diplomo, magisterij ali doktorat,
– odhod na služenje vojaškega roka,
– porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka
ter
– druge spremembe.
IV. MIROVANJE, PRENEHANJE IN VRNITEV ŠTIPENDIJE
18. člen
Štipendija za tekoče študijsko leto miruje in se ne izplačuje:
– če štipendist ni izdelal letnika in mu je dovoljen ponovni vpis v isti letnik, razen če letnika ni izdelal iz opravičljivih zdravstvenih razlogov ali materinstva na podlagi zdravniškega spričevala;
– če je štipendist izdelal letnik in v 15 dneh po zaključku študijskega leta ni predložil ustreznih dokazil iz 16. člena.
Štipenditor nadaljuje izplačevanje štipendije, če kandidat izpolni pogoje in predloži ustrezna dokazila, z novim
študijskim letom.
19. člen
Pogodba o štipendiranju preneha veljati pred potekom
roka, dogovorjenega s pogodbo, če je štipendist:
– pridobil republiško, Zoisovo, kadrovsko ali drugo štipendijo,
– če mu je štipendija v preteklem letu mirovala v skladu
z določbami prejšnjega člena, razlogi za mirovanje pa obstajajo tudi v tem šolskem oziroma študijskem letu,
– če je po svoji volji ali krivdi izgubil status študenta,
– spremenil izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,
– odšel na šolanje v tujino brez soglasja štipenditorja,
– navajal neresnične podatke ali
– ravnal v nasprotju s 17. členom tega pravilnika.
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20. člen
Štipendist, ki mu je štipendija prenehala pred potekom
roka, razen po določbi druge alinee prejšnjega člena, mora
vrniti štipendijo za celotno obdobje prejemanja štipendije,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. O vračilu štipendije
odloči direktor RCR d.o.o. na predlog strokovne komisije.
21. člen
Štipendist se zavezuje, da bo po končanem študiju
delal v eni izmed organizacij v Zasavski regiji vsaj toliko
časa, kolikor je prejemal štipendijo. Kolikor štipendist zapusti organizacijo po lastni volji že prej, mora vrniti štipendijo
za preostalo obdobje prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Štipendist mora vrniti štipendijo za celotno obdobje
prejemanja štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi tudi, če se po zaključenem izobraževanju zaposli izven
Zasavske regije.
22. člen
Štipenditor zagotovi štipendistu zaposlitev v roku 60
dni po končanem šolanju, skladno s pridobljeno izobrazbo
oziroma potrebami v zasavskih podjetjih in organizacijah.
Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti, če
mu štipenditor v roku 60 dni po končanem šolanju ne zagotovi zaposlitve in ima zato pravico zaposlitve po lastni izbiri.
23. člen
Obveznost štipendista je, da aktivno sodeluje pri pridobivanju potencialnih organizacij za izvajanje obvezne prakse, pripravništva in kasnejše redne zaposlitve, kar dokazuje
s tripartitno pogodbo, podpisano med organizacijo, štipendistom in regionalno razvojno agencijo.
24. člen
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se sklene
poravnava. V primeru, da štipendist na to ne pristane, se
dolžni znesek izterja po sodni poti.
Izjemoma lahko štipenditor iz utemeljenih razlogov štipendista delno, ali v celoti oprosti vračila štipendije in obresti.
Kot utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka se šteje
dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost I. kategorije štipendista, njegovih staršev oziroma vzdrževalcev ali otrok ter
smrt staršev ali vzdrževalcev štipendistove družine, če je to
vplivalo na opustitev izobraževanja.
25. člen
S podpisom pogodbe o štipendiranju se je štipendist
dolžan udeleževati aktivnosti, ki se organizirajo v okviru kluba študentov Regionalnega centra za razvoj d.o.o. in si
pridobi pravico, da lahko postane član tega kluba.
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dokumentacijo, ki jo mora predložiti kandidat, in roke za
oddajo prijav ter druge podatke, ki so pomembni za odločanje o dodelitvi štipendije.
27. člen
Obrazce, s katerimi kandidati uveljavljajo pravico do
štipendij, je mogoče dvigniti na RCR-ju, v lokalnih podjetniških centrih ali na oddelkih za družbene dejavnosti Občin
Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in
Zagorje ob Savi.
28. člen
Odpiranje prejetih vlog za podelitev štipendij vodi strokovna komisija, ki jo imenuje Agencija RS za regionalni
razvoj. Člani komisije za izvedbo izbora štipendistov so:
predstavnik Agencije RS za regionalni razvoj, Zavoda RS za
zaposlovanje in RCR d.o.o.
Odpiranje vlog se izvede v roku, ki je predviden v
javnem razpisu.
O odpiranju vlog in izboru prejemnikov mora komisija
sproti voditi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv predlagateljev vlog,
– vrstni red odpiranja vlog, ugotovitev o popolnosti vlog
z navedbo tistih predlagateljev, ki niso dostavili popolne
vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove
tiste kandidate, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge,
ki jih kandidati v navedenem roku ne dopolnijo, se zavrže.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v razpisu in
tem pravilniku.
Komisija je dolžna v roku, ki je naveden v objavi javnega razpisa, obvestiti vse kandidate o svoji odločitvi glede
podelitve štipendij.
29. člen
Kandidati bodo o rešitvi vlog za štipendiranje pisno
obveščeni v 45 dneh od odpiranja vlog.
Zoper sklep ima neizbrani kandidat pravico do ugovora, ki ga mora vložiti v roku 8 dni od dneva prejema sklepa.
O ugovoru odloča direktor RCR d.o.o. na predlog strokovne komisije. Odločitev je dokončna.
30. člen
Po izvedenem javnem razpisu štipenditor in izbrani štipendisti sklenejo pogodbo o štipendiranju.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

IV. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
26. člen
Štipendije po tem pravilniku se dodelijo na podlagi
javnega razpisa, ki ga objavi Regionalni center za razvoj
d.o.o. pred začetkom prihajajočega študijskega leta.
Javni razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje število razpisanih štipendij, pogoje za dodelitev štipendije, zahtevano

31. člen
Kolikor se pristojnost opravljanja nalog s področja regionalnega razvoja prenese iz Agencije RS za regionalni razvoj na drug organ, ta organ v tem pravilniku nadomesti
Agencijo RS za regionalni razvoj. V tem primeru ostanejo
določila pravilnika še naprej v veljavi in pravilnika ni potrebno spreminjati.
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32. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju Občin Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi (Uradni list
RS, št. 91/02).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Zagorje ob Savi, dne 30. julija 2003.
Direktor
Regionalnega centra za razvoj d.o.o.
Tomo Garantini l. r.

ŽALEC
3734.

Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v
Žalcu

Na podlagi 23. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. in 24. člena
statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00,
37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine
Žalec dne 19. 6. 2003 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu južno od železnice v Žalcu
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt južno od
železnice v Žalcu (v nadaljevanju: ZN), ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. 650/02 v obdobju avgust 2002 – februar 2003. ZN je skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje
1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Žalec – za območje 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).
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje
sestavine:
A. Tekstualni del
B. Soglasja nosilcev urejanja prostora
C. Grafične priloge
Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu zazidalnega načrta iz prvega člena tega odloka.
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Opis meje ureditvenega območja po parcelnih mejah
(vse parcele v k.o. Žalec):
Izhodiščna točka obodne parcelacije se nahaja v vogalu Ulice Savinjske čete parc. št. 1941/7 in Ceste Žalskega
tabora parc. št. 1003/8 na severozahodnem delu ureditvenega območja. Od tu se nadaljuje proti jugu po zahodnem
robu hodnika za pešce ob Ulici Savinjske čete parc. št.
1941/7 do Kajuhove ceste parc. št. 1053/39. Tu se obrne
proti vzhodu, v premi prečka Ulico Savinjske čete parc. št.
1941/7, parcele 1007/3, 1986/7, 1007/19 in se v oddaljenosti ca. 50 m od točke lomljenja obrne proti severu do
parcelne meje 1011/4. Od tu se trasa obodne parcelacije
nadaljuje po severozahodni in severni meji parcele št.
1011/4 do odprtega jarka parc. št. 2061/1. Meja prečka
obodni jarek in teče po južnem robu parcele št. 1007/13,
zahodnem in južnem robu parcele št. 1009/2 do Ceste na
Lavo parc. št. 1942/7, jo prečka in se po njenem vzhodnem robu nadaljuje proti severu preko ceste parc. št.
1942/9, kjer se obrne proti zahodu in teče po severnem
robu Ceste na Lavo parc. št. 1942/9, 1982/7, prečka
železniške tire parc. št. 1942/10 ter se nadaljuje po severnem robu parcel 1004/21 in 1004/3 in priključi na vzhodni
rob Ulice Savinjske čete. V križišču s Cesto Žalskega tabora
se meja obrne proti zahodu, prečka Ulico Savinjske čete in
se zaključi v izhodiščni točki. Ureditveno območje meri 3,04
ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Celotno območje je skladno z usmeritvami programskih zasnov (Uradni list RS, št. 76/94) namenjeno poslovno-trgovsko-servisni dejavnosti, gradnji elektroenergetskega objekta in stanovanjski oziroma poslovno-stanovanjski
dejavnosti.
Predvidene dejavnosti po posameznih objektih so:
– objekt št. 1: poslovno-trgovsko-servisna dejavnost,
– objekt št. 2: poslovno-trgovsko-servisna dejavnost,
– objekt št. 3: poslovno-trgovsko-servisna dejavnost,
– objekt št. 4: nadstrešek,
– objekt št. 5: razdelilna transformatorska postaja,
– objekt št. 6: stanovanjska ali poslovno-stanovanjska
dejavnost,
– objekt št. 7: stanovanjska ali poslovno-stanovanjska
dejavnost,
– objekt št. 8: stanovanjska ali poslovno-stanovanjska
dejavnost,
– obstoječi stanovanjski objekti s pripadajočimi gospodarskimi objekti: stanovanjska ali poslovno-stanovanjska dejavnost.
Natančne dejavnosti v objektih bodo določene skladno s tolerancami ZN na podlagi ustrezne prostorske preveritve oziroma v izrisih iz ZN, vse v okviru predvidenih dejavnosti.

II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje obsega cele ali dele naslednjih
parcel št.: 1941/7, 1942/6, 1942/10, 1942/9, 1942/11,
1942/7, 1982/7, 1982/6, 1001/3, 1004/21, 1004/3,
1986/5, 1007/20, 1006/3, 1986/8, 1986/3, 1986/2,
1986/1, 1986/4, 1007/3, 1007/4, 1007/5, 1007/19,
1011/2, 1011/4, 1007/24, 2061/4, 2061/3, 2061/2,
2061/1, 1007/9, 1007/18, 1007/22, 1007/25,
1007/14, 1007/15, 1007/16, 1007/8, 1007/13,1006/4,
1006/1, 1009/2, vse k.o. Žalec.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE, TOLERANCE
5. člen
Na območju ZN so predvideni naslednji posegi:
1. Ohranitev obstoječih objektov z možnostjo izvedbe
naslednjih posegov:
– rekonstrukcije,
– gradnja nadomestnih objektov,
– gradnja manjših prizidkov, ki pomenijo funkcionalno
dopolnitev obstoječih objektov (vetrolovi, stopnišča …),
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– nadzidave do dovoljene etažnosti,
– sprememba namembnosti v okviru dejavnosti, ki jih
za te objekte določa ZN.
2. Rušitev obstoječih objektov in naprav:
– odstranitev dela industrijskega železniškega tira z nakladalno rampo, cestno tehtnico in pomožnimi lesenimi objekti,
– rušitev poslovnega objekta na zemljišču parc. št.
1986/3 k.o. Žalec,
– rušitev stanovanjskega objekta na zemljišču parc. št.
1006/4 in stavbišču 243/1 k.o. Žalec (samo v primeru
gradnje dveh večjih stanovanjskih oziroma poslovno-stanovanjskih objektov na zemljišču parc. št. 1007/14, 1007/15,
1006/4 in stavbišču št. 243/1 k.o. Žalec).
3. Gradnja osmih novih objektov ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
Pri prometni infrastrukturi so predvidene naslednje ureditve:
– izgradnja servisne ceste (s hodnikom za pešce in
parkirišči),
– ureditev javnih parkirišč za skupno 73 osebnih vozil
in 4 tovorna vozila,
– ureditev internih parkirnih in manipulacijskih površin,
– ureditev hodnika za pešce in kolesarske steze ob
Cesti na Lavo in Ulici Savinjske čete;
– rekonstrukcija križišč na lokalnih cestah.
4. Ureditev zelenih površin.
6. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja so:
– ohranitev obstoječih stanovanjskih objektov z gospodarskimi objekti ob Cesti na Lavo oziroma nadomestne gradnje v primeru drugačnih potreb lastnikov zemljišč,
– ohranitev obodne prometne infrastrukture in zgrajene komunalne in energetske infrastrukture,
– ulična zazidava predvidenih objektov ob Cesti na Lavo in Ulici Savinjske čete s poudarjeno vzdolžno osjo, vzporedno s cestama,
– potek povezovalne servisne ceste od uvoza na severnem delu do uvoza na zahodnem delu ureditvenega območja,
– ureditev javnih parkirišč za osebna in tovorna vozila;
7. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov so:
– dovoljena je klasična ali montažna gradnja,
– upoštevati odmik gradbenih linij od obstoječih objektov in prometnic,
– dovoljena je členitev fasade do maksimalne gradbene linije (izzidki, prikazani v grafičnih prilogah ZN, niso obvezujoči),
– višinski gabariti so določeni z etažnostjo objektov,
venci novih objektov ne smejo presegati višine 10 m za
objekte št. 1, 2 in 3, višine 6 m za objekt 4, višine 8,5 m za
objekt 5 in 9 m za objekte 6, 7, in 8,
– novi objekti morajo biti zaradi izpostavljene lokacije
med dvema pomembnima prometnicama skrbno, sodobno
in izvirno oblikovani; dolge ulične fasade morajo imeti vertikalne poudarke z ustreznimi fasadnimi elementi ali različnimi barvami,
– pridobiti geotehnične pogoje gradnje za vse predvidene objekte.
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Okvirni tlorisni in višinski gabariti:
Oznaka

Tlorisne dimenzije (m)

Etažnost

Objekt 1 20 x 50 + 20 x 20
P, P+1
Objekt 2 35 x 20
P, P+1
Objekt 3 60 x 32
P, P+1
Objekt 4 45 x 10
P
Objekt 5 37 x 16,50
P+1
Objekt 6 12 x 10
P+1, P+1+M
Objekt 7 12 x 10
P+1, P+1+M
Objekt 8 12 x 10
P+1, P+1+M
Namesto objektov št. 6 in 7 ter stanovanjskega dvojčka je možna gradnja dveh večjih stanovanjskih oziroma
poslovno-stanovanjskih objektov, okvirnih tlorisnih dimenzij
18 x 10 m in etažnosti P+1 ali P+1+M.
8. člen
Za zunanjo ureditev veljajo naslednji pogoji:
– izvedba skladno z namembnostjo območja,
– funkcionalna zemljišča so določena v grafičnih prilogah ZN,
– ureditev funkcionalnih zemljišč kot dovozne, parkirne in manipulacijske površine ter zelenice,
– izvedba utrjenih površin znotraj funkcionalnih zemljišč v asfaltu ali betonskih tlakovcih,
– obveznost ureditve parkirnih mest za zaposlene in
obiskovalce v sklopu funkcionalnih zemljišč posameznih objektov,
– uporaba javnih parkirnih mest za potrebe širšega območja (staro mestno jedro),
– ograjevanje funkcionalnih zemljišč načeloma ni predvideno; če je iz varnostnih razlogov potrebno, mora biti
ograja izvedena tako, da omogoča transparentnost in da ni
višja od 2 m.
Za ureditev zelenih površin veljajo naslednji pogoji:
– skrbno načrtovanje zelenih površin (upoštevanje higienske in oblikovalske funkcije, izbor drevesnih in grmovnih vrst, ki so avtohtone, odporne na klimatske in specifične
rastiščne razmere in ki zadovoljujejo potrebe – zadrževanje
praha, habitus, zmanjšanje hrupa, višina krošnje),
– obveznost zasaditve drevoredov ob obeh glavnih prometnicah,
– obveznost zasaditve drevja na večjih parkirnih površinah,
– obveznost zasaditve zelenega tampona na meji med
območjem obstoječe stanovanjske gradnje in območjem
predvidene pozidave.
9. člen
Tolerance
ZN določa okvirne namembnosti objektov, tlorisne in
višinske gabarite. V grafičnih prilogah so določeni okvirni
tlorisni gabariti, ki upoštevajo odmike od prometnic in med
objekti oziroma gradbene linije. Objekta št. 5 ni dovoljeno
namensko spremeniti.
Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe dimenzij tlorisnih in višinskih gabaritov
objektov v skladu s tehnološkimi potrebami posameznih investitorjev in ob upoštevanju ostalih pogojev ZN,
– spremembe namembnosti posameznih delov objektov ali objektov v celoti v okviru poslovno-trgovsko-servisne
in poslovno-stanovanjske dejavnosti; za vsako spremembo
namembnosti, kjer se pričakuje poslabšanje delovnih in bivalnih pogojev ter prekomerno onesnaževanje okolja, je potrebno predhodno izdelati oceno vplivov na okolje, na podlagi katere bo možno presojati o ustreznosti posega v
prostor,
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– preureditev internih parkirnih površin skladno s potrebami investitorjev in ob upoštevanju ostalih pogojev ZN,
– na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in
energetskem urejanju (tudi na omrežju lokalnih cest v območju ZN), če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in kolikor te spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega
koncepta ZN.
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati
realizacije ZN in morajo biti v skladu s predpisi, zakoni,
navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor in
na varovanje okolja.
Tolerance se lahko izvajajo le na podlagi predhodne
prostorske preveritve, tiste tolerance, kjer se spreminjajo
gabariti objektov, pa izključno na podlagi izrisa iz ZN s tolerancami.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN
ENERGETSKEGA UREJANJA
10. člen
Za upravljanje z vodami veljajo naslednji pogoji:
– območje po zasnovah ureditev visokovodnega režima v Sp. Savinjski dolini ni predvideno za razlivanje visokih
voda Savinje s pritoki, zato gradnja predvidenih objektov ne
bo imela škodljivih vplivov na vodni režim. Upoštevati pa je
potrebno dejstvo, da je del območja lahko občasno poplavljen, zato je potrebno ob izgradnji in obratovanju predvidenih objektov predvideti vse zaščitne ukrepe, da ob preplavitvi območja ne bo prišlo do negativnih vplivov na vodni režim
in stanje voda.
– terena ob objektih ni dopustno nadvišati,
– meteorne vode s strešin objektov je treba odvajati v
sanitarno kanalizacijo preko peskolovov, meteorne vode s
parkirišč in ostalih voznih ter manipulacijskih površin pa v
sanitarno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj, obcestnih požiralnikov, rešetk in jaškov,
– sanitarne odplake iz predvidenih objektov in celotnega obravnavanega območja je treba odvajati v javno kanalizacijo, ki bo priključena na obstoječ mešan kanalizacijski
sistem,
– v primeru pojava odpadnih tehnoloških vod iz objektov zaradi dejavnosti v objektih, je le-te potrebno očistiti
pred priključitvijo na kanalizacijsko omrežje do take stopnje,
da ne bodo škodovale kanalizacijskemu omrežju (po veljavnih kemično-bioloških normativih),
– odmik predvidenih objektov od potoka ne sme biti
manjši od 5 m.
11. člen
Za prometno omrežje in ostale utrjene površine veljajo
naslednji pogoji:
– odstranitev industrijskega železniškega tira z nakladalno rampo,
– napajanje območja iz LC 490063 – Ceste na Lavo
na severni strani in iz LC 490020 – Ulice Savinjske čete na
zahodni strani območja in povezava obeh uvozov z javno
servisno cesto,
– tehnični elementi servisne ceste: širina 6-7 m, zavijalni radiji uvozov 12,5 m, tehnični elementi morajo omogočati dovoz tovornim vozilom do 7,5 ton osne obremenitve
(tovorno vozilo brez priklopnika),
– izvedba servisne ceste, hodnikov za pešce, parkirišč
in manipulacijskih površin v asfaltu, možna uporaba betonskih tlakovcev na delu manipulacijskih površin,
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– ureditev dveh javnih parkirišč za osebna vozila (skupno 73 parkirnih mest) in parkirišča za 4 tovorna vozila,
– ureditev manipulacijskih površin in dodatnih parkirišč
za obiskovalce in zaposlene znotraj funkcionalnih zemljišč
predvidenih poslovno-trgovsko-servisnih objektov in ureditev dodatnih parkirišč za stanovalce in obiskovalce znotraj
funkcionalnih zemljišč predvidenih stanovanjskih oziroma poslovno-stanovanjskih objektov,
– izvedba hodnika za pešce s kolesarsko stezo skupne širine 3 m ob vzhodnem robu Ulice Savinjske čete in
južnem robu Ceste na Lavo ter navezava na obstoječo prometno infrastrukturo na jugu in vzhodu,
– napajanje objektov št. 6, 7 in 8 preko priključkov s
Ceste na Lavo,
– tehnični elementi parkirišč: parkirni prostor za osebna vozila velikosti 5 x 2,5 m in za tovorna vozila velikosti 11
x 4 m, ureditev parkirišča za tovorna vozila skladno z veljavno zakonodajo,
– na celotni trasi servisne ceste je potrebno predvideti
ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo
skladno z veljavnimi predpisi, zakoni in pravilniki,
– pred izgradnjo cestnega omrežja je potrebno izdelati
projekt za izvedbo, pred ureditvijo funkcionalnih zemljišč
posameznih objektov pa projekte zunanje ureditve.
12. člen
Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja v obliki zanke (DN fi 100 mm) in priključitev na obstoječi vodovod
na severu (glavni vod PEHD fi 150 mm ob Cesti na Lavo) ter
na podaljšek novega vodovoda na jugozahodu, ki poteka od
vodovoda ob Kajuhovi ulici do zahodnega roba ureditvenega območja,
– ureditev hišnih priključkov z vodomernimi jaški iz novega vodovodnega omrežja,
– izgradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti
v predpisanih rastrih in odmikih,
– pred izgradnjo vodovodnega omrežja je potrebno izdelati projekte za izvedbo ter nanje pridobiti soglasje upravljavca.
13. člen
Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja novega kanalizacijskega omrežja za odvajanje meteornih in sanitarnih odplak v mešanem sistemu in
priključitev tega omrežja na obstoječe mešano javno kanalizacijsko omrežje na jugu obravnavanega območja v jašku z
oznako “J6”,
– odvodnja meteornih vod s strešin objektov v sanitarno kanalizacijo preko peskolovov,
– odvodnja onesnaženih meteornih vod s parkirišč in
ostalih voznih in manipulacijskih površin v sanitarno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob,
– morebitne tehnološke odpadne vode (zaradi dejavnosti v objektih) je potrebno predhodno očistiti do take
stopnje, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim normativom za izpust v kanalizacijo,
– pred izgradnjo kanalizacijskega omrežja je potrebno
izdelati projekte za izvedbo in pri tem upoštevati veljavne
tehnične predpise ter ostale pogoje soglasjedajalca.
14. člen
Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja razdelilne transformatorske postaje
110/20kV,
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– navezava predvidene razdelilne transformatorske postaje na obstoječo visokonapetostno in srednjenapetostno
110kV ter 20kV električno omrežje,
– izgradnja nove transformatorske postaje in navezava
na obstoječo transformatorsko postajo »Strojna Žalec«,
– ločitev električnega omrežja od transformatorske postaje »Žalec Inštitut« in odstranitev obstoječih električnih
vodov in naprav,
– izvedba nizkonapetostnega električnega kabelskega
omrežja za napajanje predvidenih objektov,
– vsa dela in prestavitve je treba izvajati v soglasju in
pod nadzorom upravljavca v skladu z ustrezno izdelano tehnično dokumentacijo in ob upoštevanju veljavnih tehničnih
predpisov, standardov in varnostnih ukrepov;
Za telefonsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja novega TK podzemnega omrežja in navezava na obstoječe TK omrežje, ki poteka na severozahodnem delu ureditvenega območja,
– za izgradnjo TK omrežja je potrebno izdelati ustrezni
elaborat (PGD, PZI) in nanj pridobiti soglasje upravljavca.
15. člen
Za plinovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– izgradnja novega nizkotlačnega plinovodnega omrežja za potrebe ogrevanja in sanitarne vode območja ter
navezava na obstoječo plinsko infrastrukturo (nizkotlačni plinovod 20 mbar), ki poteka ob Cesti na Lavo na severu
ureditvenega območja,
– upoštevanje varovalnega pasu visokotlačnega plinovoda P 2341A (RP Novo Celje – MP Ferralit, premer 150
mm, 1 bar), ki poteka po severni meji ureditvenega območja; varovalni pas znaša 2 x 5 m, izvajanje morebitnih del in
posegov je možno le pod posebnimi pogoji in nadzorstvom
predstavnika upravljavca plinovoda,
– pred izgradnjo plinovodnega omrežja je potrebno izdelati projekte za izvedbo, ki morajo upoštevati vse veljavne
predpise in standarde ter pogoje upravljavca.
Ogrevanje objektov:
– ureditev z individualnimi izvedbami centralnega ogrevanja v vsakem posameznem objektu, energetski vir je zemeljski plin.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
16. člen
Ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v izrisih iz ZN
v postopku pridobivanja dovoljenj za gradnjo na podlagi
tehnoloških elaboratov, ocen vplivov na okolje (v primeru,
da je pričakovano prekomerno onesnaževanje okolja) oziroma celovitih poročil vplivov na okolje, ki so obvezna po
»uredbi o vrstah posegov v okolje, za katera je obvezna
presoja vplivov na okolje« (Uradni list RS, št. 66/96 in
12/00). Celovito poročilo o vplivih na okolje je potrebno
izdelati za razdelilno transformatorsko postajo. Ocene oziroma poročila o vplivih na okolje mora izdelati pooblaščena
strokovna organizacija.
Hrup
– Območje ZN sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom,
za katero so dovoljene mejne dnevne in nočne ravni hrupa
70 dBA.
– Na zahodnem in delno vzhodnem delu meji območje
ZN na območje stanovanjske gradnje, za katerega velja III.
stopnja varstva pred hrupom z dovoljeno dnevno mejno
ravnijo 60 dBA in nočno 50 dBA.
– Obvezno je potrebno upoštevati načrtovane ureditve
v urbanistično-arhitektonski zasnovi, ki predvideva na vzho-
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dnem delu zasaditev zelenega tampona, ob Ulici Savinjske
čete ureditev drevoreda, gradnjo novih objektov pa v oddaljenosti več kot 20 m od obstoječih objektov.
– Obvezno je potrebno upoštevati tudi eventuelne ukrepe za zmanjšanje hrupa v območju stanovanjske soseske
ob Ulici Savinjske čete, kolikor bo iz ocene pričakovanih
obremenitev s hrupom izhajalo, da hrup presega zakonsko
dovoljeni ravni.
Zrak
– Načrtovane dejavnosti predvidoma ne bodo povzročale emisij v zrak. Kolikor je pričakovati takšen vpliv, je
potrebno ravnati skladno s prvim odstavkom tega člena.
– Kot energetski vir je predviden zemeljski plin.
Vode
– Upoštevati je potrebno že navedene pogoje za odvajanje sanitarnih, meteornih in morebitnih tehnoloških odpadnih vod v 13. členu odloka.
Odpadki
– Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in se
odvažali na komunalno deponijo skladno z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (Uradni list RS,
št. 19/97 in 40/97).
– Z morebitnimi posebnimi odpadki je potrebno ravnati
v skladu z veljavno zakonodajo.
Požarna varnost
– Upoštevanje ureditev, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo s področja požarnega varstva določa ZN: načrtovanje dostopov in dovozov na način, da je omogočen dovoz
interventnih vozil in da so izpolnjeni pogoji za varen umik,
zadostni odmiki med objekti, da je preprečeno širjenje požara in zagotovitev oskrbe za gašenje z vodo preko predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
17. člen
Za etapno izvajanje ZN veljajo naslednji pogoji:
– v grafičnih prilogah ZN prikazana etapnost ni obvezna. Izvajanje ZN lahko poteka v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev. Obstoječi poslovni objekt ob
Ulici Savinjske čete na zemljišču parc. št. 1986/3 k.o.
Žalec je možno porušiti šele takrat, ko je dana možnost za
preselitev obstoječe poslovne dejavnosti v nov objekt,
– posamezna etapa ZN mora biti izvedena v celoti z
vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne in
vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje
okolja, morajo biti dokončno urejene s posamezno etapo
gradnje,
– do pričetka izvajanja posamezne etape mora ostati
namembnost površin nespremenjena tako, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno rabo zemljišč in objektov ter načrtovano realizacijo predvidenih posegov v skladu
z ZN.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
18. člen
Investitorji posameznih objektov so dolžni sočasno z
izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta. Za
kompletno komunalno urejanje območja so odgovorni posamezni investitorji.
Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasjedajalcev.
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Pred pričetkom realizacije ZN mora Občina Žalec naročiti izdelavo študije obremenitve s hrupom (obstoječe in
predvidene obremenitve).
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območja in določajo pogoje za ureditev poslovne cone,
prostorske ureditve v zvezi z varovanjem in urejanjem dobrin
splošnega pomena, rešitve v zvezi z varovanjem in izboljšanjem delovnega in bivalnega okolja in ureditev zelenih površin.

IX. KONČNE DOLOČBE
19. člen
ZN iz 1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini
Žalec, oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora in pri
Upravni enoti Žalec, oddelku za okolje in prostor.
20. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005/00002/2002 02/02
Žalec, dne 19. junija 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

3735.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Arnovski gozd

Na podlagi 175. 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, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 79/97 in
10/98) in na podlagi 16. ter 24. člena statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in
29/03) je Občinski svet občine Žalec na 7. seji dne 19. 6.
2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Arnovski gozd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se v skladu z usmeritvami in v skladu s
prostorskimi sestavinami 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 in 98/00) sprejmejo
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
(v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN AG).
Zazidalni načrt Arnovski gozd se dopolni po projektu
»Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
«, ki ga je izdelala Constructa d.o.o., Idrija, enota Ljubljana,
pod št. 346/02, v maju 2003 in je sestavni del tega odloka.
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualne
opise, grafične priloge in soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti, ki se nanašajo na mejo ureditvenega

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Opis meje po obodni parcelaciji:
Zazidalni načrt vključuje zemljišča, ki leže v treh katastrskih občinah: k.o. Gorica, k.o. Levec, k.o. Žalec in meri
33,53 ha. Meja ureditvenega območja teče po parcelnih
mejah, oziroma le-te seka in se prične v jugozahodnem
vogalu obravnavanega območja, v osi regulirane struge potoka Vršca v oddaljenosti približno 5 m proti severu od meje
k.o. Žalec in k.o. Levec. Od začetne točke dalje poteka
meja proti severu po osi struge Vršce po parc. št. 1506/4
k.o. Levec in po parc št.1455/190 k.o. Žalec. 360 m od
izhodiščne točke poteka meja po osi predvidene regulacije
potoka Vršca in prečka parcele v k.o. Levec: 1455/101,
1455/102, 1455/103, 1455/104, 1455/105, 1455/106,
1455/107, 1455/108, 1455/109, 1455/110, 1455/111,
1455/112 (meja poteka delno po zahodnem delu te parcele), 1466/1, 1466/2 in 1467. Po 58 m poteka po parceli št.
1467 se meja obrne proti vzhodu in poteka vzporedno z
robom avtoceste ter prečka naslednje parcele k.o. Levec:
1465/2, 1463/2, 1458/1, 1455/23, 1455/22; v k.o. Gorica: 271/1. Ko doseže meja križišče izvoza z avtoceste
Vransko – Maribor in ceste Žalec – Velenje, se obrne proti
jugu in poteka po zahodni strani cestišča do 30 m od križišča, kjer se obrne proti vzhodu in po 15 m zopet naredi
obrat proti jugu tako, da poteka naprej skozi po vzhodnem
oziroma južnem robu cestišča ceste Žalec – Arja vas, ob
parceli št.: 1518 k.o. Levec. V višini parcele 1455/42 k.o.
Levec (njenem spodnjem robu) se zasuka pravokotno preko
cestišča do potoka Vršca in poteka po strugi navzgor do
izhodiščne točke.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA
IZRABO IN KVALITETO GRADITVE IN DRUGIH POSEGOV
V PROSTOR
4. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta je glede na
dejavnost namenjeno sledečim dejavnostim:
– A1 (trgovske dejavnosti, obrtno-servisna dejavnost,
mirna proizvodnja, skladiščenje, gostinstvo, turizem, spremljajoče dejavnosti osnovnih programov),
– A2 (proizvodnja in skladiščenje z večjimi vplivi na
okolje kot jih imajo sorodne dejavnosti v objektih z oznako
A1, spremljajoče dejavnosti),
– B1 (blagovno distribucijski center),
– C1 (motel),
– C2 (skladišče, avtomehanični servis),
– C3 (kamionsko parkirišče),
– D1 (bencinski servis),
– E1 (proizvodnja in skladiščenje z večjim vplivom na
okolje kot jih imajo sorodne dejavnosti v objektih z oznako
A1, spremljajoče dejavnosti).
Objekti so predvideni v maksimalnih zunanjih tlorisnih
gabaritih znotraj karejev (A1, A2, B1) in maksimalnih tlorisnih gabaritih objektov (C1-C3, D1, E1), ki jih prekinjajo
vmesne manipulativne površine, zelene površine s parkirnimi mesti in povezovalne ceste. Na tlorisni ravni se gradbene
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linije določijo z minimalnim odmikom od cestnega telesa.
Dobljena zemljišča znotraj cestne mreže se lahko delijo na
manjše parcele, ki jih investitorji lahko po potrebi združujejo. V okviru lastništva si investitor ureja objekt, parkirišča in
ostale manipulativne površine. V slučaju potrebe po večjih
tlorisnih površinah so določeni kareji, katere je možno združevati preko osnovne cestne mreže.
Za vse kareje je potrebno izdelati izrise iz zazidalnega
načrta skladno s tolerancami. V izrisih iz ZN je potrebno
prikazati ureditev celotnega kareja in določiti tolerance. Slednje morajo biti v okviru osnovnih toleranc ZN.
Interne parkirne površine za potrebe zaposlenih in
strank v posameznih karejih se bodo zagotovile znotraj meja
teh karejev. Izjema so objekti v sklopu karejev A1-5, A1-6,
A1-7 in A1-8, ki imajo svoje interne parkirne površine na
južni strani objektov. Interne napajalne ceste se navezujejo
na glavno prometno mrežo, le-ta pa preko dveh novih priključkov na žalsko obvoznico. Osrednji del območja v smeri
V-Z je namenjen javnim parkirnim površinam.
Robne površine, na severu, jugovzhodu in jugu so
obcestne zelene površine, ob potoku Vršca in ob Arnovskemu potoku so to vodne površine, ki bodo urejene kot krajinsko zasnovane gozdne, travnate ter obvodne površine.
V pasu ob avtocesti Vransko-Hoče do Arnovskega potoka se ohrani ca. 40 m gozdni pas. V pasu ob cesti ŽalecArja vas se ohrani ca. 30 m obstoječi gozdni pas. Del
obstoječega gozda se ohrani zahodno od objekta A2-1 in
južno od začasne čistilne naprave. Predvidene pogozditve,
ki se izvedejo, kjer je gozd poškodovan ali se zaradi gradbenih del odstrani, se izvede z avtohtonimi drevesnimi vrstami.
Skladno s pogoji Zavoda za gozdove Slovenije so za
izvedbo nadomestnih ogozditev in vseh potrebnih postopkov v zvezi s tem zadolženi investitorji teh sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Arnovski gozd.
Za kvalitetno izrabo območja je predvidena prestavitev
dela struge potoka Vršca na mejo ZN Arnovski gozd in
izgradnja preostalih infrastrukturnih elementov.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBMOČJA
5. člen
Pred pričetkom vsake posamezne gradnje je obvezno
izdelati detajlne geološke preiskave terena in določiti pogoje gradnje.
Maksimalni tlorisni gabariti objektov so določeni z gradbenimi linijami, kot jih narekujejo zahtevani odmiki (ceste,
možnost organiziranja dovozov, varstveni pasovi).
Strehe so ravne ali imajo naklon ca. 12%. Izjema je
objekt C1, ki ima lahko naklon strehe 38 stopinj ali pa ima
streho ravno oziroma naklon 12%. V primeru naklona strehe
38 stopinj je maksimalna etažnost objekta K+P+1+IP sicer
pa K+P+2.
Kritina je temna ali se ravna po fasadi.
Materiali naj ne bodo strogo definirani kot variacije na
AB, ampak trajna gradiva namenjena zahtevam vsebine, funkcionalno in simbolno. Konstrukcija objektov je AB ali jeklena skeletna nosilna osnova, znotraj katere se fasadna lupina
ustvari kot polnilo ali obešena konstrukcija. Dovozi k objektu oziroma na funkcionalno površino se uredijo z osnovne
cestne mreže, uvozi v objekt z manipulacijskih površin oziroma funkcionalnega zemljišča. Vhodi za pešce se lahko uredijo s pločnikov ali ploščadi ob pločnikih ob osnovni cestni
mreži.
Objekti A1:
Namembnost: trgovske dejavnosti, obrtno-servisna dejavnost, mirna proizvodnja, skladiščenje, gostinstvo, turi-
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zem, spremljajoče dejavnosti osnovnih programov; od A1-1
do A1-12:
Etažnost:
A1-1 do A1-10 je K+P+2, maks. višina v vencu je 9 m
nad relativno koto pritličja +/-0,00;
A1-11 je K+P+2, maks. višina v vencu je 12 m nad
relativno koto pritličja +/-0,00;
A1-12 je K+P+4, maks. višina v vencu je 16,50 m nad
relativno koto pritličja +/-0,00.
Objekti A2:
Namembnost: proizvodnja in skladiščenje z večjimi vplivi na okolje kot jih imajo sorodne dejavnosti v objektih z
oznako A1, spremljajoče dejavnosti; od A2-1 do A2-4:
Etažnost: K+P+2, maks. višina v vencu je 9 m nad
relativno koto pritličja +/-0,00.
Objekt B1:
Namembnost: blagovno distribucijski center.
Etažnost K+P+2, maks. višina v vencu je 12 m nad
relativno koto pritličja +/-0,00.
Objekt C1:
Namembnost: motel.
Etažnost: K+P+1+IP ali K+P+2, maks. višina v vencu
je 6,70 m ali 8,80 m nad relativno koto pritličja +/-0,00.
Objekt C2:
Namembnost: skladišče, avtomehanični servis.
Etažnost: K+P+2, maks. višina v vencu je 12 m nad
relativno koto pritličja +/-0,00.
Objekt C3:
Namembnost: kamionsko parkirišče.
Maksimalni tlorisni gabariti: so določeni z razmerjem
med tehničnimi elementi za cestišče in parkirišče s tovornim
prometom in maks. izrabo gradbene parcele.
Način gradnje: povozne površine so obrobljene z zatesnjenimi robniki in asfaltirane.
Dovoz in izvoz: se predvidita s priključkom na osnovni
cestni sistem in sta med seboj ločena, da je omogočen
krožni način manipulacije.
Objekt D1:
Namembnost: bencinski servis.
Etažnost: P ali maks. višina venca nadstreška 6,50 m,
objekta 4,90 m od relativne kote pritličja +/-0,00.
Dovoz in izvoz: se predvidita s priključkom na osnovni
cestni sistem, ločeno.
Objekt E1:
Namembnost: proizvodnja in skladiščenje z večjimi vplivi na okolje kot jih imajo sorodne dejavnosti v objektih z
oznako A1, spremljajoče dejavnosti.
Etažnost: K+P+2, maks. višina v vencu je 9 m nad
relativno koto pritličja +/-0,00.
6. člen
Tolerance:
Tlorisni gabariti:
V zazidalnem načrtu so predvideni maksimalni tlorisni
gabariti z gradbenimi linijami. Dovoljeno jih je tudi pomanjšati, vendar se mora objekt gradbene linije, ki meji na
osnovno cestno mrežo, dotikati z najmanj dvema vogaloma
ali v primeru krožne oblike dvema tangencijalnima točkama.
Gradbena linija se lahko pomakne za 8 m v notranjost kareja
od gradbene linije, ki določa maks. možno pozidavo kareja,
z vsemi določili o dotikanju gradbene linije. Ta pomik je
možno izvesti takrat, ko tehnologija ali logistika dejavnosti
ne predvideva drugih rešitev kot takih, ki se vršijo po zunanjem obodu objekta.
Višinski gabariti:
Višinske gabarite narekujejo:
– potrebna svetla višina etaž v posameznem objektu,
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– potrebna konstrukcijska višina medetažne konstrukcije in strešne konstrukcije,
– predpisana etažnost posameznih objektov.
Maksimalne višinske gabarite je možno preseči s posameznimi višinskimi poudarki na objektih, vendar skupna tlorisna površina vseh višinsko poudarjenih delov ne sme presegati 1/8 tlorisa posameznega objekta. Višina samega
poudarjenega dela objekta je lahko največ 6 m nad maksimalno določeno koto venca za ostali del objekta.
Gradbene parcele: v fazi realizacije je možno v skladu
s potrebami tehnološkega ali logističnega procesa parcele
in objekte združevati ali deliti na manjše funkcionalne enote,
vendar je v okviru posameznega kareja možno maksimalno
celoto razdeliti na največ osem posameznih objektov ali
gradbenih parcel.
Kareji: posamezne kareje je mogoče povečevati z združevanjem preko osnovne cestne mreže, vendar ne preko
cest, ki so v ZN označene kot intervencijske in cest B, D, E,
F, G, K.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE OBMOČJA
7. člen
Cestno omrežje:
– ureditev dveh dovozov do območja iz Žalske obvoznice in ureditev križišč z vsemi zavijalnimi pasovi v skladu z
idejnim projektom št. 23/2003 z dne maj 2003, ki ga je
izdelal Pronig d.o.o., Trbovlje;
– izgradnja osnovnega cestnega sistema: ceste od
»A – J«;
– izgradnja zunanjih manipulativnih površin;
– predviden je urgentni dovoz s priključitvijo na cesto
»F« s področja ZN industrijske cone Juteks;
– izgradnja javnih parkirišč;
– izgradnja avtobusnega obračališča s postajališčem;
– ureditev dovozne ceste za kamionsko parkirišče v
območju ZN industrijske cone Juteks z vklučitvijo cest »E«
in »D«;
– izgradnja premostitvenih objektov preko Vršce (dva
objekta) in preko Arnovskega potoka (en objekt);
– izgradnja internih parkirnih površin znotraj karejev za
potrebe zaposlenih in strank v posameznih karejih.
8. člen
Vodnogospodarske ureditve:
– prestavitev vodotoka Vršca proti vzhodu in nadaljevanje regulacije proti severu v skladu s projektom NIVO Celje
št.33/89;
– odvod melioracijskih drenaž v strugo Vršce;
– primerno dreniranje površin na območju stare struge
Vršce;
– odvodnjavanje eventuelnih živih vod preko sistema
drenaž v odprte vodotoke.
9. člen
Kanalizacija:
Komunalne vode:
– izgradnja ločenega sistema kanalizacije;
– za odvajanje odpadnih vod se zgradi zbirni kolektor,
ki se v severnem delu Arje vasi priključi na že izveden kolektor Arja vas – ČN Kasaze.
Fekalne odplake se odvajajo direktno v kolektor, pri
odvajanju odpadnih vod iz proizvodnje in obrti pa je obvezno upoštevati naslednje pogoje:
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– proizvodnja ali obrt z anorganskimi odplakami mora
pred priključkom na javno kanalizacijsko omrežje odplake
obvezno dokončno očistiti;
– organsko onesnažene odplake morajo biti pred priključitvijo na javno kanalizacijo ustrezno predčiščene;
– tehnološke odplake morajo biti ločeno vodene do
objektov za čiščenje ali predčiščenje in ustrezno očiščene
priključene na javno kanalizacijo;
– v odplakah mora biti dosežena predpisana dopustna
koncentracija škodljivih snovi (Uradni list SRS, št. 18/85);
– zagotoviti je potrebno kontrolo meritve količin in kvaliteto odpadne vode za posamezne objekte na priključku na
kanalizacijsko omrežje;
– podjetja morajo voditi kataster internega kanalizacijskega omrežja in naprav ter obratni dnevnik lastnih čistilnih
naprav;
– podjetja s skladišči za nevarne in škodljive snovi (kemikalije, barve, laki, razredčila, topila in podobno), morajo
biti zgrajena v skladu s pravilnikom o tem, kako morajo biti
zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za
nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79);
– za vse odpadne vode mora dati soglasje k lokaciji
upravljavec ČN.
Do izgradnje zbirnega kolektorja se vse fekalne odplake iz karejev A1-5 do A1-11vodijo v začasno, lokalno čistilno napravo. Ostali kareji lahko pričnejo z odvajanjem fekalnih voda samo s priključitvijo na zbirni kolektor Arja vas –
ČN Kasaze.
Po posameznih karejih je potrebno izvesti naprave za
pred-čiščenje sanitarnih vod.
Meteorne vode:
– odvajanje meteornih vod preko zadrževalnikov meteornih vod v potoka Vršca in Arnovski potok;
– meteorne vode onesnažene z naftnimi derivati morajo biti pred izpustom v meteorno kanalizacijo očiščene v
lovilcih olj in maščob ter usedalnikih.
Pri realizaciji naj se upošteva, da naj bodo kanalizacijski odvodi vsaj 2 m od predvidene drevesne zasaditve.
10. člen
Preskrba z vodo:
Sanitarna voda:
– zagotovitev pitne in požarne vode s priključkom na
obstoječi cevovod Plevna – Žalec DN 400 mm;
– za priključitev območja ZN Arnovski gozd se zgradi
dodatna akumulacijska celica 500 m3 pri obstoječem rezervoarju Plevno;
– ureditev krožnega sistema vodovoda;
– zagotovitev protipožarne zaščite z nadzemnimi hidranti. Mesta hidrantov oziroma hidrantno omrežje se natančno
določi pri izrisu iz ZN po posameznih karejih;
– poglobitev obstoječega vodovoda Sp. Ložnica – Mala Pirešica pod dno predvidene regulacije struge Vršce;
– pred priključitvijo posameznih uporabnikov na javno
vodovodno omrežje je potrebno pridobiti soglasje upravljavca vodovodnega omrežja.
Tehnološka voda:
Potrebe po tehnološki vodi se zagotovijo iz vodovoda
za kar pa mora predhodno dati svoje mnenje in pogoje
upravljavec vodovoda. Kasneje se znotraj proizvodnega procesa uvede zaprt tehnološki sistem, ki porabljeno vodo primerno obdelano zopet vrača v tehnološki proces toliko časa
dokler je to kvalitetno sprejemljivo.
Pri realizaciji naj se upošteva, da naj bodo vodovodi
vsaj 2 m od predvidene drevesne zasaditve.
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11. člen
Električno omrežje:
– izgradnja visokonapetostnega in nizkonapetostnega
električnega omrežja;
– postavitev tipiziranih montažnih transformatorskih postaj iz prefabriciranih betonskih elementov;
– izgradnja omrežja javne razsvetljave;
– ob izgradnji območja E1 se demontira nizkonapetostni priključek.
Pri realizaciji naj se upošteva projekta Elektroenergetika Franc Juvan, s.p. Ljubno. Št. pr. 381/00 in 387/00.
Pri realizaciji naj se upošteva, da naj bodo elektro vodi
vsaj 2 m od predvidene drevesne zasaditve.
12. člen
Plin:
– plin se bo uporabljal kot vir toplotne energije za potrebe ogrevanja, pripravo tople sanitarne vode in v manjši
meri za tehnološke potrebe.
Koncept oskrbe s plinom predvideva:
– prestavitev visokotlačnega odcepa plinovoda za industrijsko cono Juteks;
– izgradnja plinskega omrežja v območju Arnovskega
gozda;
– priključitev na žalsko plinovodno omrežje;
– izgradnja NT plinovoda za asfaltno bazo V. Pirešica.
Pri realizaciji naj se upošteva, da naj bodo plinovodi
vsaj 2,50 m od predvidene drevesne zasaditve.
13. člen
Telefonsko omrežje:
– navezava na telefonsko omrežje KATC Žalec, v skupnem komunalnem koridorju na zahodni strani ZN;
– izgradnja kabelske telefonske kanalizacije z distribucijskim telefonskim omrežjem do razvodnih telefonskih omaric.
14. člen
Odpadki:
– zagotoviti zbiranje komunalnih odpadkov v kontejnerjih na vsakem proizvodnem ali servisnem območju in jih
odvažati na centralno odlagališče;
– tehnologije morajo biti usmerjene v predelavo odpadkov v sekundarne surovine. Le-te je potrebno zbirati na
za to določenih mestih v okviru funkcionalnih površin posameznega proizvajalca in jih odvažati na zbirališče sekundarnih surovin;
– morebitne posebne odpadke je potrebno odvažati
na deponijo posebnih odpadkov ali oddati pooblaščenim
odjemalcem;
– na javnih površinah je potrebno postaviti zadostno
število tipskih smetnjakov.
15. člen
Kot vzdrževalci zelenih in ostalih javnih površin so zadolženi zemljiškoknjižni lastniki teh zemljišč. Hkrati so zadolženi tudi za pripravo režima vzdrževanja teh zemljišč.

VI. REŠITVE ZA VAROVANJE DELOVNEGA IN BIVALNEGA
OKOLJA
16. člen
Osončenje:
– Pri lociranju objektov je v izrisih iz ZN potrebno upoštevati zadostno osončenost objektov in temu primerno zagotoviti odmike med objekti.
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Za zmanjšanje količin škodljivih snovi, ki prekomerno
onesnažujejo zrak je predvideno:
– izbor takih tehnologij, ki ne bodo kvarno vplivale na
delovno in bivalno okolje ter bodo zagotovljeni vsi zaščitni
ukrepi za preprečevanje neprijetnih in škodljivih emisij tako
na delovnem, kot v zunanjem okolju;
– emisijske koncentracije škodljivih snovi v zraku ne
smejo presegati dopustnih mej po odloku o normativih za
skupno dovoljeno in za kritično koncentracijo škodljivih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 30/90), priporoča se upoštevanje polovičnih vrednosti za najvišje koncentracije škodljivih snovi v ozračju;
– krajinska ureditev z ohranitvijo min. 40 m gozdnega
pasu kot zaščita proti avtocesti na severu in protihrupna
zaščita na jugovzhodni strani z ohranitvijo min. 25 m gozdnega pasu proti žalski obvoznici. Ohrani se del gozdnih
površin na zahodni strani objekta A2-1. Znotraj zasnove se,
kjer je to le mogoče, ohranijo obstoječa drevesa ali izvede
nova intenzivna zasaditev. Ob potokih je predvidena ozelenitev brežin z obvodnimi vrstami drevja grmaste rasti in oblikovanje sklenjene živice, ki se na posameznih mestih prekine
zaradi vzdrževanja vodotokov. Znotraj ureditvenega območja se predvidi »intenzivna zasaditev«. Ob komunikacijah je
predvidena zasaditev drevja v obliki drevoredne zasaditve,
kjer pa prostor to dopušča (zelenica severno od objektov
A1-5, A1-6, A1-7, A1-8 in ostale proste površine) pa tudi
zasaditev večjih skupin drevja in grmovnic;
– za vzdrževanje zelenic odgovarjajo – skrbijo lastniki
zemljišča na katerem se zelenica nahaja, za kar lahko pooblastijo oziroma angažirajo za to pristojno in usposobljeno
službo;
– za vzdrževanje peščevih površin in parkirnih površin
skrbi lastnik na katerega zemljišču se le-te površine nahajajo, ali za to pooblaščena in usposobljena služba;
– za javne cestne površine odgovarja in skrbi za to
usposobljeno javno podjetje;
– pred vsako gradnjo je v fazi pridobitve gradbenega
dovoljenja potrebno obvezno predložiti ustrezne strokovne
podlage o tem, da dejavnost ne vpliva kvarno na okolje in
predpisana soglasja;
– za varovanje delovnega in bivalnega okolja pred prekomernim hrupom je potrebno obvezno izvesti vse aktivne
in pasivne ukrepe ob upoštevanju določil zakona o hrupu in
odloka o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja (Uradni list SRS,
št. 45/95). Maksimalno dovoljena ekvivalentna raven hrupa, ki velja za območje pretežno industrijskih in trgovskih
središč (IV. stopnja) je 70, 80, 90 dBA na dan, oziroma 70,
70, 90 dBA na noč;
– s ciljem varovanja kakovosti vodotokov in vpliva na
podtalnico je tehnološke odplake obvezno očistiti pred priključitvijo na kanalizacijo do stopnje, ko ne bodo škodovale
kanalizacijskemu omrežju in ne postopkom čiščenja na biološki čistilni napravi. Manipulacijska dvorišča morajo biti izvedena z nepropustnim zgornjim ustrojem. Onesnažene meteorne vode (olja, maščobe), pa se morajo odvajati v
kanalizacijo preko lovilcev olj in maščob, mehansko onesnažene meteorne vode pa preko usedalnikov v površinski
odvodnik;
– nove tehnologije naj bodo usmerjene v predelavo
odpadkov v sekundarne surovine oziroma usmerjene v produciranje čim manj odpadkov. Zagotoviti pa je potrebno
redno odvažanje vseh odpadkov iz območja ZN Arnovski
gozd;
– za realizacijo predvidenih posegov v območju ZN
Arnovski gozd si mora investitor sprememb in dopolnitev ZN
Arnovski gozd pridobiti poročilo o presoji vplivov na okolje in
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upoštevati vse zaključke te presoje, za domačijo Gominšek
na Govčah. Poročilo mora biti izdelano skladno s predpisi
na tem področju. Ravno tako mora investitor (dela območja
Z od Arnovskega potoka) sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd skladno z uredbo o presoji vplivov na okolje
pridobiti poročilo o vplivu odstranitve gozdne površine s
področja Arnovskega gozda in v teku realizacij posegov
predvidenih s tem ZN, le-to tudi upoštevati. Presojo vplivov
na okolje in rešitve v zvezi z njimi na območju ZN Arnovski
gozd je potrebno predvideti za vse objekte A2-1 do A2-4 in
E1 ter C3 in D1;
– v območju sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd
je v delu proti domačiji Gominšek predvidena postavitev
začasne protihrupne bariere in gosta zasaditev z drevjem.
Način in tip bariere se izvede skladno s sklepno oceno iz
poročila o presoji vplivov na okolje.
VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO ZN
17. člen
Pri gradnji objektov na območju ZN je obvezno upoštevati naslednje pogoje:
– površine se smejo uporabljati le za namene, ki jih
določa ZN;
– vsi objekti morajo biti priključeni na vse komunalne
naprave, ki bodo zgrajene na območju. Točna mesta priključitev se določi v izrisu iz zazidalnega načrta po posameznih
karejih;
– za potrebe ogrevanja je obvezna priključitev objektov
na plinovodno omrežje;
– obvezni so odmiki objektov od cest, kot to določa
ZN;
– zunanje ureditve po posameznih segmentih morajo
biti izvedene v skladu z ZN, ki je podlaga za projekte zunanje ureditve.
18. člen
Znotraj obravnavanega območja velja v skladu z zakonom o naravni in kulturni dediščini splošna arheološka zaščita. Pri opravljanju zemeljskih del, pa je potreben občasen arheološki nadzor na stroške investitorja.
19. člen
Krčitev gozda je dovoljena samo etapno. Pred sečnjo
mora drevesa odkazati ustrezna strokovna služba.
Investitor ZN nosi stroške spremembe gozdnogospodarskega načrta.
Vsi investitorji teh sprememb in dopolnitev ZN nosijo
stroške izvedbe nadomestnih pogozditev in vseh potrebnih
postopkov v zvezi s tem. Višino stroškov si sorazmerno in
sporazumno določijo investitorji sami.
Nadomestne pogozditve se morajo pričeti izvajati najkasneje eno leto po sprejetju odloka o spremembah in
dopolnitvah ZN Arnovski gozd, pogozdovanje pa končati
najkasneje pred izgradnjo objektov v karejih z osnovno oznako A2 in E1. Obvodna zasaditev ob Vršci se izvede sočasno z regulacijo, ob Arnovskem potoku pa ob urejanju območij B1 in C2 (parkirišča).
Po končani gradnji se del gozda s katerim ne bo več
možno gospodariti izloči iz gospodarjenja GG Celje in razglasi za gozd s posebnim namenom, hkrati pa se določi tudi
upravljavec tega gozda.
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov in infrastrukture je potrebno uporabiti za ureditev zelenic
in nasipov.
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Skladno z uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja
vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 12/00), je potrebno
zaradi krčitve gozda v površini večji od 5 ha izvesti presojo
vplivov na okolje, ravno tako pa tudi za površine na katerih
se bo izvedlo nadomestno pogozdovanje. Presoja vplivov
na okolje se mora izvesti pred sprejetjem tega odloka in se
smatra, da je z dnem sprejetja tega odloka narejena.
20. člen
Na enem objektu v kareju B1 je za obravnavano območje predvidena namestitev sirene za javno obveščanje in
alarmiranje obiskovalcev in zaposlenih. Povezava z občinskim centrom bo po obstoječih in predvidenih PTT zvezah.
21. člen
Za objekte in infrastrukturo katerim je bilo že izdano
gradbeno dovoljenje na podlagi ZN Arnovski gozd objavljenega leta 1992 in še niso v fazi realizacije ali so v izvajanju ni
potrebno ponovno pridobivati gradbenega dovoljenja, če s
tem ne ovirajo izvedbo sprememb in dopolnitev ZN Arnovski
gozd.
22. člen
Za vse kareje je potrebno izdelati izrise iz zazidalnega
načrta in določiti tolerance. Slednje morajo biti v okviru
osnovnih toleranc ZN. V izrisu iz ZN je potrebno prikazati
ureditev celotnega kareja.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
23. člen
Faznost realizacije objektov ni strogo omejena. Realizacija komunalne, energetske in cestne infrastrukture se
prilagaja potrebam realizacije in funkcioniranja objektov, v
funkcijsko smiselnem zaporedju.
24. člen
Kot faznost se upošteva posamezne gradbene celote,
ki morajo biti izvedene v eni fazi.
25. člen
Območja opredeljena kot funkcionalna celota morajo
biti kot taka tudi izvedena, v eni fazi ko gre za komunalno,
energetsko in cestno infrastrukturo, objekti pa se lahko
izvedejo fazno, če to dopušča tehnološki in logistični proces dela.
26. člen
Pri etapnosti izvajanja ZN je treba upoštevati še naslednje pogoje:
– vsaka faza mora biti zaključena tako, da lahko funkcionira kot samostojna enota;
– v okviru posameznih faz je dovoljeno prepletanje posameznih etap, če območje ni opredeljeno kot gradbena ali
funkcionalna celota;
– začasna namembnost zemljišč, ki niso predvidena
za izgradnjo oziroma spremembo namembnosti v prvih fazah, ostane do začetka ustrezne faze nespremenjena s tem,
da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi, ki so nujni za
nemoteno realizacijo predhodne etape;
– regulacija potoka Vršca na SZ delu območja se izvede skupaj z osnovnimi komunalno infrastrukturnimi ureditvami potrebnimi za pričetek realizacije ZN Arnovski gozd. Mora pa biti izvedena najkasneje do izgradnje objektov A2-1,
A2-4 in E1;
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– VT plinovod, ki bo potekal na levem bregu potoka
Vršca v njegovem varovalnem pasu mora biti položen istočasno, ko se bo izvedla še preostala regulacija potoka Vršca;
– pred izvedbo objektov ležečih severno od cest »J« in
»B« ter objektov ležečih vzhodno od Arnovskega potoka
mora biti izvedena cesta »D« in »E« ter štirikrako križišče na
regionalni cesti;
– notranje intervencijske ceste se morajo izvesti pred
ali istočasno z izgradnjo prvih objektov ležečih v območju, ki
je definirano kot območje severno od ceste »C« in zahodno
od ceste »A«;
– zbirni kanalizacijski kolektor iz območja Arnovski
gozd s priključitvijo na obstoječi kolektor v Arji vasi mora biti
v celoti izveden še pred izgradnjo objektov ležečih v celotnem območju severno od ceste »C« in vzhodno od ceste
»A«.
IX. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja pristojna inšpekcija.
28. člen
Zazidalni načrt ter njegove spremembe in dopolnitve
so vsem zainteresiranim stalno na vpogled na Občini Žalec,
Upravni enoti Žalec, na sedežu MS Žalec ter na sedežu KS
Petrovče.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Istočasno pa preneha veljati
odlok o zazidalnem načrtu Arnovski gozd (Uradni list RS, št.
33/92).
Št. 35005-00004/2002 0002 03
Žalec, dne 19. junija 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel univ. dipl. ek. l. r.

3736.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini
Žalec

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je
Občinski svet občine Žalec dne 19. 6. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec
1. člen
S tem pravilnikom se spremenijo in dopolnijo posamezna določila pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec
(Uradni list RS, št. 80/02).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Črta se zadnji odstavek 9. člena in se dodata nova, kot
sledi:
“Pomoč iz naslova regresiranja obresti in drugih dotacij
ne sme presegati 50% upravičenih stroškov posamezne
investicije.”
“Upravičenci morajo vlogi za dodelitev sredstev za posamezni namen priložiti podpisano izjavo, da niso prejeli
sredstev iz državnih in mednarodnih virov oziroma koliko
sredstev so iz teh virov za posamezni namen že prejeli.”
3. člen
V 10. členu se v drugem odstavku za besedo strokovni
komisiji dodajo naslednje besede: “ki jo imenuje župan,”.
4. člen
V 16. členu se:
– spremeni 4. točka in se na novo glasi:
“Kmetijsko gozdarsko izobraževanje
Namen ukrepa: izobraževanja za potrebe kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: na podlagi vloge KSS se
izvede sofinanciranje izobraževanj, ki obsega plačilo honorarjev predavateljev, opravljen tečaj.
Upravičenci: KSS Žalec, Zavod za gozdove Slovenije
– enota v Žalcu in fizične osebe, ki jim je kmetijstvo osnovna
dejavnost.
Višina sredstev: do 100% pokritje upravičenih stroškov
potrebnih predavateljev ter opravljenega tečaja.
Način in rok vložitve vloge: KSS Žalec, Zavod za gozdove Slovenije, enota v Žalcu, vloži vlogo na podlagi dejansko opravljenih storitev.”
– spremeni 5. točka in se na novo glasi:
“Zavarovanje krav
Namen ukrepa: sredstva se namenjajo za delno pokritje sklenjenih zavarovanj za krave, mlado pitano govedo,
plemenske svinje, konje in drobnico.
Pogoji za pridobitev sredstev: sklenjena zavarovanja in
pogodba z Občino Žalec. Sredstva so namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki jim je dejavnost pridobitvenega značaja in ne kot ljubiteljska dejavnost.
Upravičenci: zavarovalnice v imenu kmetov na podlagi
sklenjenih zavarovanj z lastniki živali.
Višina sredstev: do 30% zavarovalne premije sklenjenega zavarovanja.
Način in rok vložitve vloge: zavarovalnice mesečno na
podlagi sklenjene pogodbe z občino.”
– spremeni se 6. točka in se na novo glasi:
“Sofinanciranje osemenjevanja
Namen ukrepa: umetno osemenjevanje krav, plemenskih svinj ter naravni pripust kobil, z namenom zvišati kvalitetni nivo s selekcijo pasem.
Pogoji za pridobitev sredstev: opravljena storitev. Veterinarska organizacija pridobi sredstva na podlagi sklenjene
pogodbe z občino, kmetje pa na podlagi mnenja KSS.
Upravičenci: primarne veterinarske organizacije s koncesijo Republike Slovenije v imenu uporabnikov ter kmetje,
ki sami opravljajo osemenitev.
Višina sredstev: sofinancira se do 1.000 SIT na opravljeno prvo osemenitev na kravo, plemensko svinjo in kobilo.
Način in rok vložitve vloge: mesečno na podlagi sklenjene pogodbe.
– spremeni se 11. točka in se na novo glasi:
“Regresiranje obresti
Namen ukrepa: regresiranje realnih obresti za najeta
dolgoročna investicijska posojila.
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Pogoji za pridobitev sredstev: sklenjena dolgoročna
posojila za pričete investicije v preteklem letu, kolikor vlagatelj regresiranja ni uveljavljal drugje in do porabe razpoložljivih sredstev v te namene. Regresirajo se realne obresti za
najeta investicijska posojila v živinorejski (novogradnje oziroma adaptacije objektov – hlevi, silosi, gnojišča, gnojnične
jame, strojne lope, seniki, linije za spravilo sena), poljedelski (kmetijska mehanizacija), hmeljarski, novogradnje oziroma adaptacije sušilnic ter linije pri proizvodnji hmelja), sadjarski proizvodnji (objekti za skladiščenje, specialna
mehanizacija ter novogradnje in obnove sadovnjakov) ter za
najeta posojila za dopolnilne dejavnosti (novogradnje oziroma adaptacije objektov namenjenih dopolnilni dejavnosti na
kmetiji ter nakup strojev in opreme). Vlagatelji morajo imeti
sklenjeno pogodbo o posojilu s finančno organizacijo.
Upravičenci: fizične in pravne osebe.
Višina sredstev: 100% pokritje realnih obresti za sklenjeno posojilo in sicer do 5,5% letne obrestne mere.
Razpis za namen regresiranja obresti objavi na krajevno običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.”
– spremeni se 15/D točka in se na novo glasi:
“Mlečna proizvodnja
Namen ukrepa: investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v živinorejski proizvodnji, nakup hladilnih naprav
za mleko (prevozni in fiksni), nabava molznih naprav, ureditev sušilnih naprav za krmo, ureditev gnojišč in gnojničnih
jam ter ureditev izpustov.
Pogoji za pridobitev sredstev: kmečka gospodarstva,
ki so usmerjena v živinorejo ter jim predstavlja edino oziroma glavni vir dohodka. Pridobljena morajo biti ustrezna dovoljenja. Osnovni pogoj za dodelitev subvencije za zgoraj
navedene investicije je minimalni stalež petih krav.
Upravičenci: kmečka gospodarstva, ki so usmerjena v
živinorejo ter jim kmetijstvo predstavlja edini oziroma glavni
vir dohodka.
Višina sredstev:
– za kmetije v gričevnato hribovitem in gorskem področju v višini do 35% vrednosti hladilne naprave,
– za kmetije v nižinskem področju v višini do 25%
vrednosti hladilne naprave,
– za sončne sušilne naprave za voluminozna krmo na
hladni in topli zrak do 25% vrednosti sušilne naprave,
– za mlekovode in ostale molzne naprave do 25% vrednosti mlekovoda oziroma ostalih molznih naprav,
– za gradnjo in obnovo gnojišč in gnojničnih jam do
25% upravičenih stroškov investicije izvedenih del ureditev
gnojišč in gnojničnih jam in sicer za gradbeni material in
gradbena dela,
– za ureditev izpustov do 25% upravičenih stroškov
izvedenih del ureditev izpusta in sicer za material in izvedena dela.”
– spremeni se 15/E točka in se na novo glasi:
“Hmeljarstvo
Namen ukrepa: investicijske podpore tehnološkim posodobitvam v hmeljarstvu, investicijska podpora obnovi žičnic in hmeljskih sušilnic.
Pogoji za pridobitve: vlagatelji morajo biti pridelovalci
hmelja. Za investicijo morajo imeti ustrezna dovoljenja.
Upravičenci: fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s
hmeljarsko proizvodnjo.
Višina sredstev: do 25% upravičenih stroškov investicije pri obnovi hmeljskih žičnic in sicer za drogove, armature
žičnice in gradbena dela ter hmeljskih sušilnic in sicer za
gradbeni material, opremo in gradbena dela.”
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5. člen
Vsi postopki dodeljevanja sredstev, ki so se pričeli pred
dnevom sprejema tega pravilnika in do dneva veljavnosti
tega pravilnika in še niso zaključeni, se zaključijo po tem
pravilniku.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 32000-00001/2003-03/06
Žalec, dne 19. junija 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

ŽIRI
3737.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Žiri

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 7. člena in 16. člena
statuta Občine Žiri (UVG, št. 18/99) je Občinski svet občine
Žiri na 5. redni seji dne 1. 7. 2003 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Žiri
I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Žiri, ki ga je izdelalo podjetje Domplan d.d., Kranj, enota Škofja Loka.
II
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Žiri,
Loška c. 1, Žiri. Javna razgrnitev traja od 1. 8. 2003 do 15.
9. 2003.
III
V času javne razgrnitve bo 10. 9. 2003 ob 17. uri
organizirana tudi javna obravnava v sejni sobi Občine Žiri,
Loška c. 1, Žiri.
IV
V času javne razgrnitve lahko vse fizične in pravne
osebe, organizacije in skupnosti na razgrnjen osnutek podajo pisne pripombe in predloge in jih v roku iz II. člena
posredujejo Občini Žiri, Trg svobode 2, Žiri.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0250-29/2003
Žiri, dne 18. julija 2003.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.
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KAMNIK
3738.

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemlijšča

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov Uradni list RS, št. 110/03), 61. člen zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85, 33/89) v zvezi s 56.
členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), 17. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št.
7/03), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83 - popr., 42/85, 2/86 - popr., 47/87, 5/90, 10/91,
13/93, 66/93, 35/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00 in
24/01) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 6.
seji dne 2. 7. 2003 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
Odgovorna oseba pravne osebe oziroma fizična oseba
se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z globo
100.000 SIT.
Določbe predhodnih dveh odstavkov tega člena se
pričnejo uporabljati s 1.1. 2005.
Do 1.1.2005 pa se za kršitve navedene v tem členu
lahko izrečejo denarne kazni, ki so določene v 5. točki 25.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 s
spremembami).
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 42009-46/03-5/2
Kamnik, dne 2. julija 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

ODLOK
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča
1. člen
Besedilo 1. točke 2. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95,
11/97, 7/00, 93/00 in 54/01) se dopolni z novim odstavkom, ki se glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje tudi od površine gradbene parcele, na kateri stoji stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt javne gospodarske infrastrukture. V objektih z več uporabniki se plačuje
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča tudi od sorazmernega dela gradbene parcele, na kateri stoji objekt.
Če stavba še nima določene gradbene parcele, se do
njene določitve nadomestilo odmerja od površine stavbe
pomnožena s faktorjem 1,5.
2. točka 2. člena odloka se spremeni tako, da se
pravilno glasi:
»Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega
zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega
zemljišča, ki je z izvedbenim prostorskim aktom določeno,
da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih
stavb.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, pa se ne plačuje za nezazidana stavbna zemljišča, ki
so namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa in javne uprave, ki so nezazidana stavbna zemljišča, na katerih je dopustna gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture.
2. člen
17. člen odloka se spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Z globo 350.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna
oseba, ki
1. ne pošlje pristojnemu davčnemu organu podatkov,
ki so potrebni za izračun nadomestila oziroma navaja netočne podatke,
2. ne prijavi vsake spremembe v 30 dneh od dneva
nastanka.

3739.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Kamnik

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski
svet občine Kamnik na 6. seji dne 2. 7. 2003 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste (v mestu Kamnik) in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s
skrajšano oznako LZ) v mestu Kamnik in v naseljih Podgorje
in Šmarca;
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Kamnik in v naseljih Šmarca, Mekinje, in
Godič.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Kamnik in ceste med
naselji v Občini Kamnik in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Kamnik in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in sosednjih občinah so:
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Št.

Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

1

039720

039710

2

039800

922

3
4
5

071080
072010
072080

10
072040
072010

6
7
8

107080
160010
160020

697
413
225

9

160030

160540

10
11
12

160040
160050
160060

160030
225
160051

13
14

160070
160080

160100
225

15
16
17
18
19
20

160090
160100
161010
161020
161030
161040

160061
225
414
414
225
414

21
22
23

161050
161060
161070

161040
414
414

24
25
26
27
28
29
30

161080
161090
161100
161110
161120
161140
161150

414
107083
414
414
235010
160020
414

CERKLJANSKA DOBRAVA-VRHOVLJE-TUNJIŠKA
MLAKA
160041
GRAD-APNO-ŠENTURŠKA GORA-SIDRAŽ-LANIŠETUNJICE
160030
VIR-RADOMLJE-VOLČJI POTOK-KAMNIK
225
ROVA-KOLOVEC-PALOVČE
160021
RADOMLJE-RUDNIK PRI RADOMLJAH-VOLČJI
POTOK
071082
BOČNA-MENINA PLANINA-OKROG-ČEŠNJICE-GOLICE 414
PODGORJE-KAMNIK
225
KAMNIK-ZG. PALOVČE-VRANJA PEČ-VELIKA
LAŠNA-VASENO
414
KAMNIK (Tunjiška cesta)-TUNJIŠKA MLAKA-MLAKA
PRI KOMENDI-GMAJNICA
162040
TUNJIŠKA MLAKA-ZADNJI VRH-TUNJICE
160030
MEKINJE-GODIČ
225
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-NEVLJE-MEKINJE
(Neveljska pot)
414
SPODNJE STRANJE-STOLNIK-LANIŠE
039800
ZGORNJE STRANJE-ZAGORICA-KREGARJEVOBISTRIČICA-ZAKAL-LENART NA REBRI
039800
NEVLJE-OŠEVEK-BRIŠE-SOTESKA
414
SPODNJE STRANJE-ZGORNJE STRANJE
225
SOTESKA-POREBER
414
MARKOVO-STUDENCA-PODLOM
161050
SMREČJE V ČRNI-GOZD
161021
PODHRUŠKA-ZNOJILE-TROBELNO-POLJANAČRNIVEC
225
SOVINJA PEČ-PODLOM
225
POTOK-SNOVIK-BELA PEČ
161040
ŠMARTNO V TUHINJU-KOSTANJ-STARA
SELA-LAZE V TUHINJU
414
LAZE V TUHINJU-ZGORNJI TUHINJ-VELIKI HRIB
414
GOLICE-ZGORNJI TUHINJ
161080
MOTNIK-ZGORNJI MOTNIK-BELA
414
MOTNIK-ZAJASOVNIK
10
PŠAJNOVICA-GABROVNICA
235030
VELIKA LAŠNA-OBRŠE
235010
BUČ-HRUŠEVKA-PODBREG-RAVNE PRI
ŠMARTNEM-BELA PEČ
161040

31

161160

924

32

235010

072040

33

235030

10

34

282120

490110

Konec ceste
ali odseka

KRANJSKI RAK – MARJANINE NJIVE – MAČKOV
KOT
MAČKOV KOT
ŠKAJNOVCA-BRDO-OBRŠE-PODGORA-ZLATO
POLJE-ŠMARTNO V TUHINJU
414
KRAŠNJA-KRAJNO BRDO-VRH-GABROVNICAČEŠNJICE-ZLATENEK-BLAGOVICA
10
ROVT-ŠPITALIČ
414
DOLŽINA SKUPAJ:
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Dolžina ceste
v občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

1540

V

3291

4086
1937
1305

V
V
V

7020
4024
4105

2749
12876
3517

V
V
V

1808
16990
0

11488

V

0

4953
3391
3448

V
V
V

2747
0
0

1671
2266

V
V

0
0

6052
4660
1339
3136
5044
4856

V
V
V
V
V
V

2532
0
0
0
0
0

8490
2099
5193

V
V
V

0
0
0

3879
2242
2734
8628
2978
2830
950

V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
1284

6285

V

0

4939

V

2200

2223

V

8119

966
4640
139.390

V
V

4976
5010
64.106

5. člen
Lokalne ceste v mestu Kamnik in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
zbirne mestne ceste (LZ)
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

1
2
3
4

160510
160520
160530
160540

413
225
225
225

PODGORJE-ZBIRNA CESTA
DOMŽALSKA CESTA- LJUBLJANSKA CESTA
KAMNIK-PEROVO (Pot v Rudnik-Pot na Dobravo)
MAISTROVA ULICA-GLAVNI TRG-MEDVEDOVA
ULICA-FUŽINE
DOLŽINA SKUPAJ:

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

160010
160010
225

2684
2816
994

V
V
V

0
0
0

225
7.263

769

V

0

Stran
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lokalne krajevne ceste (LK)
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

1
2
3
4
5
6
7
8

072030
160710
160720
160730
160740
160750
160760
160770

072020
644
071082
160521
160521
160011
160521
160051

390
582
984
628
652
967
1136

V
V
V
V
V
V
V

1074
0
0
0
0
0
0

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

160780
160791
160801
160811
160821
160831
160841
160851
160861
160871
160881

160051
225
160051
160771
160051
160011
160861
160841
160011
160541
160541

1399
1200
281
298
325
437
534
103
504
524
241

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
21
22
23
24
25
26
27
28

160891
160901
160911
160921
160931
160941
160951
160961
160971

160871
160891
160761
160521
160011
160961
160521
160751
160521

HOMEC-ŠMARCA (Pibernikova cesta)
644
ŠMARCA- (Stegne - Jeranova del)
225
ŠMARCA (Bistriška cesta-Radomeljska cesta)
644
GROHARJEVA-JELOVŠKOVA-JAKOPIČEVA
160521
BAKOVNIŠKA ULICA-ULICA MATIJE BLEJCA
160521
JENKOVA-LJUDEVITA STIASNYJA-VILKA ROŽIČA 160521
KAMNIK-KOVINARSKA CESTA
160521
MEKINJE (Pot na Jeranovo-Cesta dr. Tineta
Zajca-Jeranovo)-ZDUŠA
160051
GODIČ (Podjed-Babnik)-PODJELŠE
160051
MOLKOVA POT-MIMO ZARJE
160801
POLČEVA POT
160791
CESTA TREH TALCEV
160801
CESTA TREH TALCEV
160771
ŠUTNA-GLAVNI TRG (do pošte)
160541
ŠUTNA- ULICA JOSIPA MOČNIKA
160831
PARMOVA ULICA-TRG SVOBODE-JAPLJEVA ULICA 160831
USNJARSKA CESTA
160851
FRANČIŠKANSKI TRG
160541
TOMŠIČEVA UL.-TRG PRIJATELJSTVAMAISTROVA UL.
160541
POT NA POLJANE
HŠ 19
ŽALE
660375
STELETOVA CESTA
160761
MURNOVA ULICA
160011
ULICA JAKOBA ALEŠOVCA
660272
ULICA ANDREJA SMOLNIKARJA
160971
JURČIČEVA ULICA
160751
POVEZOVALNA-OD JENKOVE DO UL. J. ZUPANA 660226
KERSNIKOVA ULICA
160751
DOLŽINA SKUPAJ:
14.378

218
652
186
647
156
304
251
294
257
228

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

HŠ 86
HŠ 72
HŠ 30
KONEC
160731
160731
HŠ 12
HŠ 9
160521
HŠ 6
660153
HŠ 1
KONEC
KONEC
660162
KONEC
HŠ 35
KONEC
HŠ 5A
KONEC
HŠ 1
HŠ 5
160741
660193

264
172
136
81
84
109
164
50
262
32
102
80
159
174
135
97
195
103
325
168
75
270
192
85

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6. člen
Javne poti (JP) v mestu Kamnik so:
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

660141
660142
660143
660144
660146
660148
660151
660152
660153
660154
660155
660156
660161
660162
660163
660164
660171
660172
660181
660183
660184
660185
660191
660192

160521
660141
160731
160731
160521
160731
160521
660151
160731
660153
160731
660155
160731
160731
160741
160741
160521
660171
160521
160521
160521
160761
160521
160521

LJUBLJANSKA CESTA
LJUBLJANSKA CESTA
JAKOPIČEVA ULICA
JAKOPIČEVA ULICA
JAKOPIČEVA ULICA
JAKOPIČEVA ULICA
DOBAJEVA ULICA
DOBAJEVA ULICA
JELOVŠKOVA ULICA
JELOVŠKOVA ULICA
JAMOVA ULICA
JAMOVA ULICA
GROHARJEVA ULICA
GROHARJEVA ULICA
ULICA MATIJE BLEJCA
ULICA MATIJE BLEJCA
LJUBLJANSKA CESTA
LJUBLJANSKA CESTA
BAKOVNIK
BAKOVNIK
BAKOVNIK
PODLIMBARSKEGA POT
PRVOMAJSKA ULICA
PRVOMAJSKA ULICA
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Št.

Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

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
58
59
60

660193
660194
660195
660196
660201
660202
660203
660204
660205
660206
660207
660208
660211
660212
660213
660214
660215
660216
660217
660222
660224
660225
660226
660227
660233
660234
660235
660237
660241
660242
660243
660244
660245
660246
660251
660253

660192
660192
160521
160741
160741
660201
660201
660201
660201
160741
660206
660206
160751
160751
160941
160961
160961
160961
160961
160961
160961
160961
160961
160961
160751
160521
160941
160941
160521
660241
660242
660242
160011
160521
160521
160921

61

660254

160521

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

660262
660263
660264
660265
660266
660268
660271
660272
660273
660275
660276
660277
660278
660281
660282
660283
660291
660292
660293
660294
660295
660296
660297
660298
660299
660301
660302
660303
660304
660305
660306
660307

160911
160911
160911
160761
160761
160761
160011
160931
660272
160931
660275
660275
660276
160531
660281
225
160531
160531
160531
660293
660293
160531
660296
660297
660297
160531
160531
660306
660303
660303
160531
160021

RUDNIŠKA ULICA
ČRNIVŠKA ULICA
BAZOVIŠKA ULICA
MENGEŠKA ULICA
BAKOVNIŠKA ULICA
SLATNARJEVA ULICA
SLATNARJEVA ULICA
ŠIPKOVA ULICA
MENINSKA ULICA
KLAVČIČEVA ULICA
KLAVČIČEVA ULICA
KLAVČIČEVA ULICA
ULICA TOMA BREJCA
VEGOVA ULICA
ULICA LJUDEVITA STIASNYJA
ULICA FORTUNATA BERGANTA
ULICA FORTUNATA BERGANTA
ULICA FRANCA PIRCA
ULICA LJUDEVITA STIASNYJA
ULICA ANDREJA SMOLNIKARJA
FRANA ALBREHTA ULICA
FRANA ALBREHTA ULICA
ULICA JAKOBA ZUPANA
ULICA JAKOBA ZUPANA
TRDINOVA ULICA
ČOPOVA POT
KEBETOVA ULICA
KEBETOVA ULICA
ROZMANOVA ULICA
VREMŠAKOVA ULICA
VAVPOTIČEVA ULICA
ULICA KAMNIŠKO-ZASAVSKEGA ODREDA
MIKLAVČIČEVA ULICA
MLAKARJEVA ULICA
AŠKERČEVA ULICA
ŽUPANČIČEVA ULICA
ZAPRICE
LJUBLJANSKA CESTA-KRANJSKA CESTA
(pri knjigarni Kočna)
LIVARSKA ULICA
ZIKOVA ULICA
STELETOVA CESTA
KOVINARSKA CESTA
KOVINARSKA CESTA
POT 27. JULIJA
SVETČEVA POT
PODGORSKA POT
ULICA JOSIPA OGRINCA
ULICA FRANČKA MIHA PAGLOVCA
PARAPATOVA ULICA
POT MARIJE VERE
KOŽELJEVA ULICA
PEROVO
R1 225 - NA DOBRAVO-GOSTIŠA-(VOLČJI POTOK)
POSLOVNO –OBRTNA OBVOZNICA
POT NA DOBRAVO
POT V RUDNIK
NA JASI
NA JASI
NA JASI
PEROVO-NA BREGU
PRISOJNA POT
PRISOJNA POT
PRISOJNA POT
PEROVO
PEROVO
PERKOVA ULICA-TEKAVC
PERKOVA ULICA
PERKOVA ULICA
R1 225-PEROVO-NOVI TRG (ZUIM)
LOBODOVA ULICA
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Dolžina ceste
v občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

HŠ 9
HŠ 10
160741
HŠ 5
660202
HŠ 1
HŠ 23
HŠ 14
HŠ 11
660207
HŠ 13
HŠ 12
HŠ 1A
HŠ 9
HŠ 7A
HŠ 12
HŠ 1
HŠ 2
HŠ 1
KONEC
HŠ 2
HŠ 1
HŠ 8A
HŠ 3
HŠ 1
HŠ 3
HŠ 20
HŠ 1
160751
660244
HŠ 1
HŠ 2
HŠ 2
160011
160011
TP
138

92
148
139
85
91
116
164
125
111
170
114
60
293
288
64
50
56
54
65
51
46
58
51
57
264
71
113
111
210
130
131
133
166
180
170

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V

0

HŠ 1B
HŠ 7
660262
HŠ 13
HŠ 9
HŠ 8
HŠ 3
HŠ 13
160931
160931
HŠ 11
160931
HŠ 7
160931
HŠ 14A
HŠ 30
660283
KONEC
KONEC
660294
HŠ 22
KONEC
HŠ 42
660296
HŠ 14
HŠ 24
HŠ 10B
HŠ 9A
HŠ 18
HŠ 5
HŠ 12
160021
HŠ 6

63
200
246
108
132
58
230
147
299
172
176
122
38
129
360
348
777
72
327
57
123
39
517
223
57
47
37
62
224
98
84
834
97

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

660311
660312
660313
660314
660315
660331
660332
660333
660342
660343
660344
660345
660346
660347
660348
660349
660352
660355
660356

225
660314
660314
160021
225
160011
160011
160011
160011
160011
160831
660344
660345
660346
160871
160851
160861
160851
160831

660357
660358
660362
660365
660366
660371
660372
660373
660374
660375
660377
660378
660379
660661
660663
660665
660671
660672
660674
660675
660676
SKUPAJ:

160831
160851
160541
160891
160031
660372
160901
660372
660372
160901
160031
160031
160031
160541
160541
160031
160541
160881
160541
660672
160541
22.846

NOVI TRG - STARI DEL - PALOVŠKA CESTA
NOVI TRG - OD LIPE - MIMO KORDINA
BEVKOVA ULICA (GORNJI DEL)
BEVKOVA ULICA
PEŠPOT NA STARI GRAD
KAJUHOVA POT
METALKA-OŠ. FRANA ALBREHTA
ŠOLSKA ULICA
EKSLERJEVA ULICA
MUZEJSKA POT
ZAPRICE
KOLODVORSKA ULICA
STRELIŠKA ULICA
ZAPRICE
SAMOSTANSKA ULICA
PREŠERNOVA- TRG SVOBODE (Vezna)
NA PRODU
SADNIKARJEVA ULICA
PREŠERNOVA ULICA (Od Glavnega trga do
avtobusne postaje)
PREŠERNOVA
PETRUŠKOVA POT
MEDVEDOVA ULICA (Mimo Modne hiše)
KETTEJEVA ULICA
LEVSTIKOVA ULICA
ŽALE
ŽALE
ŽALE
ŽALE
ŽALE-ŠLAKARJEVA POT
TUNJIŠKA CESTA 9A
TUNJIŠKA CESTA 9
TUNJIŠKA CESTA 11
FUŽINE-KIK
FUŽINE
FUŽINE (Stanovanjski bloki)
ŽEBLJARSKA POT
ŽEBLJARSKA POT-BRV ČEZ KAMNIŠKO BISTRICO
GREGORČIČEVA ULICA
ŽEBLJARSKA POT-HOLCAR
PREČNA ULICA

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
DOLŽINA

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

160021
HŠ 33
660314
660311
PL. DOM
KONEC
HŠ 1
HŠ 6
HŠ 8
HŠ 5
HŠ 6
160831
HŠ 16
HŠ 4
160831
660356
HŠ 6
160831

242
357
210
499
772
245
102
172
184
214
138
313
294
78
177
20
100
46

V
V
V
V
PEŠ
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HŠ 13
HŠ 2A
160831
HŠ 5B
160031
HŠ 2
HŠ 12A
HŠ 19B
HŠ 17
HŠ 7A
660348
HŠ 9A
HŠ 9 B
HŠ 11
660661
HŠ 2
KONEC
HŠ 19
KONEC
160881
HŠ 6
160881

117
70
52
113
388
248
138
1260
173
135
301
117
58
132
321
106
64
119
163
85
55
86

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
PEŠ
V
PEŠ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

HŠ 12
HŠ 13
HŠ 13
HŠ 13
HŠ 5
HŠ 13
HŠ 11
072031
HŠ 23
HŠ 9
HŠ 9
HŠ 14
HŠ 8
HŠ 17
HŠ 9
HŠ 3
HŠ 17
HŠ 18
HŠ 8
160711

114
162
131
132
112
122
127
105
157
138
128
130
78
90
67
106
91
188
110
69

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

660011
660012
660013
660014
660015
660016
660017
660021
660022
660023
660024
660025
660026
660027
660028
660029
660031
660032
660033
660041

644
644
644
644
644
644
644
644
072031
072031
072031
072031
072031
072031
072031
072031
644
160711
644
644

DRNOVO
SONČNA ULICA
GUBČEVA ULICA
NOVA POT
ZELENA POT
OREHOVA ULICA
LIVADA
NOŽIŠKA ULICA
NOŽIŠKA ULICA
PRIMOŽEVA ULICA
SPODNJI LOG
OBRTNIŠKA ULICA
GMAJNA
PIBERNIKOVA CESTA
PIBERNIKOVA CESTA
TRG PADLIH BORCEV
KOLENČEVA POT
POT IZ VASI
TRATA
JERANOVA ULICA
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Št.

Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

660042
660043
660044
660045
660051
660052
660053
660061
660062
660063
660064
660065
660066
660067
660071

660041
660045
660045
644
160721
644
660052
160721
160721
160721
660062
660062
160721
644
071082

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

660073
660074
660075
660078
660081
660082
660083
660084
660085
660091
660093
660094
660095
660102
660103
660111
660112
660113
660114
660115
660116
660117
660121
660122
660123
660124
660125
660126
660127
660128
660131
660132
660133
660134
660135
660321
660381
660383
660384
660385
660386
660391
660392
660393
660394
660395
660396
660398
660401
660402
660403
660404
660405
660407
660408

660074
660071
071082
071082
660074
660081
660081
660081
072082
072082
072082
072082
225
072081
660102
160511
160511
160511
160511
160511
160511
160511
160011
160011
160511
160511
160511
160011
160011
160011
160511
660131
660131
660131
660131
160021
160041
160041
160031
660384
660384
160031
160031
660392
660393
039801
039801
660392
160031
660401
660402
225
039801
039801
160031

GRINTOVŠKA CESTA
ŠTAJERSKA ULICA
ŠTAJERSKA ULICA
POLJSKA CESTA
MLINARSKA ULICA
HABJANOVA ULICA
HABJANOVA ULICA
RADOMELJSKA CESTA
GORNJI LOG
GORNJI LOG
GORNJI LOG
GORNJI LOG
BISTRIŠKA CESTA (Del)
KOROŠKA CESTA
VOLČJI POTOK -PRODAJNI CENTER
ARBORETUM-GRČAR
VOLČJI POTOK-JERMAN METOD
VOLČJI POTOK-DO KOZOLCA ROPE
VOLČJI POTOK- -KUŠTR-KOZOLEC ROPE
VOLČJI POTOK - PERIČ, DOLENC
VOLČJI POTOK-KOZOLEC ROPE -GRABEC
VOLČJI POTOK- ŠUŠTAR
VOLČJI POTOK- SAMEC
VOLČJI POTOK
VOLČJI POTOK-ŠAVEL
VOLČJI POTOK- FRONTINI
VOLČJI POTOK- NOVA VAS
VOLČJI POTOK- NOVA VAS
VOLČJI POTOK-CEGLAR-JERNAČ
RUDNIK PRI RADOMLJAH- SPOMENIK-ČEREN
RUDNIK PRI RADOMLJAH- SPOMENIK -GRDAU
PODGORJE
PODGORJE
PODGORJE
PODGORJE
PODGORJE
PODGORJE - JURKOV HRIB
PODGORJE
PODGORJE
PODGORJE
PODGORJE – VERBOLE
PODGORJE
PODGORJE – ZORMAN
PODGORJE
PODGORJE – CVIREN
PODGORJE – NAROBE
PODGORJE – ŽURBI
PODGORJE – LAVRIČ
PODGORJE
PODGORJE - CERKEV - VODNI ZBIRALNIK
PODGORJE
CESTA NA KAMNIŠKI STARI GRAD
TUNJICE
TUNJICE
TUNJIŠKA MLAKA - TUNJICE - VINSKI VRH
TUNJICE – BUKOVNIK
TUNJICE
TUNJIŠKA MLAKA – OGRIN
TUNJIŠKA MLAKA
TUNJIŠKA MLAKA-KOŠIŠE
TUNJIŠKA MLAKA
TUNJIŠKA MLAKA
TUNJIŠKA MLAKA-LANIŠE 1
TUNJIŠKA MLAKA
KOŠIŠE
KOŠIŠE
KOŠIŠE
KOŠIŠE – KIK
KOŠIŠE
KOŠIŠE
KOŠIŠE
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Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

160711
660042
HŠ 14
HŠ 11
HŠ 6
HŠ 6
HŠ 24
HŠ 2
644
160721
660061
HŠ 8
KONEC
HŠ 7

284
224
47
252
117
79
148
154
181
134
69
58
38
86

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

660074
071082
660075
660081
HŠ 2B
660082
072080
KONEC
HŠ 42A
660082
071082
HŠ 38
HŠ 391
HŠ 27
HŠ 10
HŠ 9
HŠ 120
HŠ 105
HŠ 104
HŠ 76
HŠ 70
160511
HŠ 92A
160511
KONEC
HŠ 30F
HŠ 33
HŠ 29D
160511
160511
KONEC
160511
HŠ 26D
HŠ 27
KONEC
160011
HŠ 5
HŠ 43
HŠ 18
HŠ 35
HŠ 7
HŠ 12
KONEC
HŠ 1
660405
HŠ 5
HŠ 4
HŠ 1
HŠ 6A
660402
HŠ 24
660405
660403
660404
HŠ 20
HŠ 13

1179
376
172
359
92
368
135
72
109
26
612
188
154
281
1342
1363
175
126
110
163
125
427
168
399
186
115
102
84
318
295
155
462
69
39
234
666
1951
210
885
1200
590
135
1059
539
1030
275
290
788
144
538
349
495
535
1614
326
169

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stran

11734 / Št. 78 / 8. 8. 2003

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

660411
660412
660421
660423
660424
660431
660441
660451
660452
660453
660454
660455
660456
660461
660462
660463
660471
660472
660473
660474
660475
660477
660478
660481
660482
660483
660484
660487
660491
660492
660493
660494
660495
660496
660501
660502
660503
660504
660505
660506
660511
660513
660514
660515
660521

039801
039801
660454
660421
660454
160081
160081
160081
160081
160081
660453
660421
660453
660462
160081
225
160081
660471
660471
225
225
660473
660474
160081
660481
660481
660481
160081
225
160101
660491
225
225
225
160101
225
660502
160101
225
660502
160071
160071
160071
160071
923

305
429
1115
376
442
673
562
923
1799
346
529
824
98
724
690
47
470
415
434
569
500
215
124
599
230
82
156
125
219
181
133
229
179
66
1873
195
113
91
46
172
635
207
203
241

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

660523
660531
660534
660542
660543
660551
660552
660553
660554
660555
660556
660561
660562
660563
660564
660565
660566
660567
660568
660569
660571
660572
660573
660574
660581

225
660521
225
225
225
225
225
225
160051
160051
225
160051
660561
660561
160051
160051
660561
160051
160051
160051
660581
660571
660571
660571
160781

LANIŠE
HŠ 4
LANIŠE
KONEC
BISTRIČICA-ZAKAL
039801
ZAKAL
HŠ 13
ZAKAL
HŠ 14
KLMENČEVO
HŠ 4
OKROGLO
HŠ 4
BISTRIČICA
660452
BISTRIČICA-OKROGLO
HŠ 1
BISTRIČICA
660424
ZAKAL-BISTRIČICA
660421
BISTRIČICA-ZAKAL (Prapretno)
HŠ 8
BISTRIČICA-NOVO NASELJE
KONEC
KREGARJEVO-GRADIŠEK
HŠ 12
KREGARJEVO
HŠ 15
STAHOVICA-PRODNIK (most)
160081
ŽUPANJE NJIVE
660472
ŽUPANJE NJIVE
HŠ 17
ŽUPANJE NJIVE
HŠ 18A
ŽUPANJE NJIVE –HAFNER
HŠ 45 D
ŽUPANJE NJIVE
HŠ 27
ŽUPANJE NJIVE DO CESARJA
HŠ 19
ŽUPANJE NJIVE GRADIŠEK
HŠ 30
ZAGORICA NAD KAMNIKOM
HŠ 18
ZAGORICA NAD KAMNIKOM
HŠ 8C
ZAGORICA NAD KAMNIKOM
HŠ 12D
ZAGORICA NAD KAMNIKOM - HUMAR
KONEC
ZAGORICA NAD KAMNIKOM DO CERKVE
CERKEV
ZGORNJE STRANJE
160101
ZGORNJE STRANJE
HŠ 31A
ZGORNJE STRANJE
KONEC
ZGORNJE STRANJE
HŠ 49
ZGORNJE STRANJE
HŠ 50
ZGORNJE STRANJE
HŠ 67
SPODNJE STRANJE-ZAKAL
HŠ 15
SPODNJE STRANJE
160101
SPODNJE STRANJE
HŠ 17D
SPODNJE STRANJE
HŠ 22
SPODNJE STRANJE
HŠ 33B
SPODNJE STRANJE
HŠ 40
STOLNIK
HŠ 14
STOLNIK
HŠ 18
STOLNIK
160071
STOLNIK-PAVLIČ
HŠ 1
STAHOVICA-VEGRAD-ZG. PRAPRETNO-PRELESJE
POD SV. PRIMOŽEM
HŠ 25
ČRNA PRI KAMNIKU
HŠ 17
ČRNA PRI KAMNIKU (SP. PRAPRETNO)
HŠ 21
ČRNA PRI KAMNIKU
HŠ 19
POTOK V ČRNI
HŠ 7
POTOK V ČRNI
HŠ 8
GODIČ - NA GMAJNO
HŠ 1A
GODIČ - MIMO HŠ 25, 24 (MALI)
225
GODIČ – RUDAN
HŠ 26B
GODIČ –JERAS
HŠ 32A
GODIČ - ISKRA (MOŠNIK)
HŠ 43
GODIČ-ŠTRITOF
HŠ 1
GODIČ
HŠ 65F
GODIČ – HUMAR – MAJNIK
HŠ 44
GODIČ- MLAKAR
HŠ 65G
GODIČ - GRAMOZNICA . URANKAR
HŠ 45
GODIČ - OB DREVESNICI
160781
GODIČ- PUČNIK
HŠ 65B
GODIČ - MIMO KAPELE
HŠ 55
GODIČ – VIDMAR
HŠ 46
GODIČ- PRODNIK
HŠ 79F
VODICE NAD KAMNIKOM-BREZJE NAD KAMNIKOM 660573
BREZJE NAD KAMNIKOM
HŠ 49
BREZJE NAD KAMNIKOM
KONEC
BREZJE NAD KAMNIKOM
HŠ 34
GODIČ-KRŠIČ-VODICE NAD KAMNIKOM
660591

2595
285
347
225
348
272
662
93
107
125
194
146
222
170
104
529
343
102
94
68
102
909
814
251
376
1309

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Uradni list Republike Slovenije

Št.

78 / 8. 8. 2003 / Stran 11735

Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

660582
660583
660591
660602
660603
660611
660612
660613
660614
660621
660622
660633
660634
660635
660636
660637
660638
660642
660643
660644
660645
660647
660648
660651
660652
660653
660654
660655
660656
660657
660658
660681
660682
660683
660684
660685
660691
660692
660693
660694
660695
660696
660697
660698
660701
660702
660703
660704
660711
660712
660713
660714
660715
660716
660722
660724
660726
660727
660728
661011
661031
661033
661034
661041
661042
661043
661052
661061
661062
661063
661064

660581
160781
660571
160091
160091
160771
160051
160051
160051
160771
160771
160821
160811
160811
160771
160811
160811
160791
160051
660643
160051
160791
660645
225
160061
160061
160061
160061
225
225
225
160061
160061
660711
160061
160061
414
660691
660692
660691
660691
660691
660696
660696
414
160061
160061
160061
414
660711
660711
660713
414
414
225
225
660724
660724
660727
160021
160021
072013
072013
160021
160021
160021
160021
414
661061
414
661061

KRŠIČ
HŠ 2
GODIČ-KRŠIČ - (Brezovica)
HŠ 1
VODICE NAD KAMNIKOM - (Vajnar)
HŠ 3
BRIŠE-TUČNA
HŠ 5
OŠEVEK-SUŠNIK
HŠ 8
ZDUŠA - BREG
KONEC
ZDUŠA VAS- DO GAMSA
KONEC
ZDUŠA-BURJA
HŠ 4
ZDUŠA-PLAHUTNIK
HŠ 3
JERANOVO-RIBOGOJNICA
HŠ 3A
JERANOVO
HŠ 4
CESTA TREH TALCEV
HŠ 28B
CESTA TREH TALCEV
HŠ 12B
CESTA TREH TALCEV
HŠ 8B
CESTA DR. TINETA ZAJCA
160811
ULICA ANTONA KOTARJA MARTINA
HŠ 12
CESTA DR. TINETA ZAJCA
660636
MOLKOVA POT - KRT
660647
POLČEVA POT-MIMO CERKVE IN POKOPALIŠČA
HŠ 14
POLČEVA POT-ŽALNA VEŽICA
KONEC
POT V GOZD MIMO MEKINJSKEGA SAMOSTANA
HŠ 46
MOLKOVA POT - KEMOSTIK
KONEC
CANKARJEVA CESTA-PINTAR, RESNIK
KONEC
PRAŠNIKARJEV DREVORED
160061
NEVELJSKA POT HŠ 11
NEVELJSKA POT - (PRAŠNIKARIJA)
KONEC
NEVELJSKA POT
HŠ 22
DRNOVŠKOVA POT - IZ NEVELJSKE POTI
HŠ 7
DRNOVŠKOVA POT - IZ CANKARJEVE CESTE
HŠ 6
DOM STARAREJŠIH OBČANOV
HŠ 19
MEKINJE-CANKARJEVA C. 21
HŠ 21
NEVLJE-OŠEVEK - KUŽNA
HŠ 13
NEVLJE – DO CERKVE
KONEC
NEVLJE – OD CERKVE DO ŠOLE
660682
VRHPOLJE PRI KAMNIKU-NEVLJE (mimo Svetica)
414
NEVLJE-CAFUTA
HŠ 34C
VRHPOLJE PRI KAMNIKU- novo naselje
HŠ 54
VRHPOLJE PRI KAMNIKU - novo naselje
HŠ 68
VRHPOLJE PRI KAMNIKU - novo naselje
HŠ 54
VRHPOLJE PRI KAMNIKU - novo naselje
HŠ 81
VRHPOLJE PRI KAMNIKU - novo naselje
HŠ 89
VRHPOLJE PRI KAMNIKU - novo naselje
HŠ 109
VRHPOLJE PRI KAMNIKU - novo naselje
HŠ 96
VRHPOLJE PRI KAMNIKU - novo naselje
KONEC
VRHPOLJE PRI KAMNIKU - ŽLINDRA
KONEC
VRHPOLJE PRI KAMNIKU - DOBROVOLJC
HŠ 141
VRHPOLJE PRI KAMNIKU - BIRK
HŠ 128
VRHPOLJE PRI KAMNIKU - SPRUK
HŠ 36
VRHPOLJE PRI KAMNIKU - R2 414 - DO ŠOLE
160061
VRHPOLJE PRI KAMNIKU - SITAR
HŠ 224
VRHPOLJE PRI KAMNIKU
HŠ 210
VRHPOLJE PRI KAMNIKU
HŠ 206
VRHPOLJE PRI KAMNIKU
HŠ 259
VRHPOLJE PRI KAMNIKU
HŠ 280
KAMNIŠKA BISTRICA
HŠ 2
KAMNIŠKA BISTRICA
660726
KAMNIŠKA BISTRICA
KONEC
KAMNIŠKA BISTRICA
KONEC
KAMNIŠKA BISTRICA
KONEC
TREBELNO PRI PAVLOVČAH
HŠ 2
SPODNJE PALOVČE
KONEC
SPODNJE PALOVČE
HŠ 13
SPODNJE PALOVČE
HŠ 18
VOLGEMUT
KONEC
VRANJA PEČ
HŠ 27
VRANJA PEČ
CERKEV
VELIKA LAŠNA
ZNAMENJE
POTOK - APLENČAR -VELIKA LAŠNA
160021
POTOK - VELIKA LAŠNA-KRESAČ
HŠ 7
POTOK – HŠ 1
HŠ 1
POTOK-KOVAČ
HŠ 14

283
563
327
420
50
394
554
94
124
120
81
61
51
41
129
162
169
118
211
139
217
192
102
352
83
127
62
171
86
453
30
786
202
205
371
83
254
84
57
87
65
147
74
63
128
118
93
101
516
91
88
42
123
136
460
2069
990
1133
1598
779
223
423
257
323
374
84
1146
2529
156
195
258

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

661072
661073
661074
661075
661076
661077
661081
661082
661083
661084
661086
661088
661091
661092
661101
661102
661103
661104
661105
661111
661112
661121
661122
661123
661124
661125
661131
661132
661141
661142
661151
661161
661163
661164
661165
661167
661171
661172
661173
661174
661175
661181
661191
661192
661194
661195
661196
661201
661203
661204
661205
661211
661221
661222
661231
661232
661241
661251
661252
661253
661261

414
414
661073
661074
414
414
414
414
414
414
414
661086
414
414
161011
161011
161011
161011
161011
161011
161011
414
414
414
414
414
161021
161021
161041
161041
161021
161031
161031
661163
661164
161031
225
225
225
225
225
161161
225
661191
661191
661191
661191
225
661201
661201
225
161041
161061
161061
161061
161041
161041
161041
661253
161041
161061

LOKE V TUHINJU-KLOBČAR
HŠ 24
LOKE V TUHINJU - VOBOVŠE
HŠ 6
LOKE V TUHINJU - NOVO NASELJE
HŠ 3J
LOKE V TUHINJU - NOVO NASELJE
HŠ 3F
LOKE V TUHINJU-VAŠČAR
HŠ 4
LOKE MIMO CERKVE
414
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-ŠUŠTAR
HŠ 26
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU
HŠ 25
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-VRTAČNIK
HŠ 5
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-KD
414
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU-POVEZOVALNA
414
SREDNJA VAS PRI KAMNIKU - ZAPLEČJE
HŠ 20
PODHRUŠKA-HOMAR
HŠ 10
PODHRUŠKA - PODGORA
KONEC
POREBER
HŠ 9
POREBER
HŠ 8A
POREBER
HŠ 3C
POREBER
HŠ 21
DO KOTNIKA
HŠ 10
HRIB PRI KAMNIKU
HŠ 6
HRIB PRI KAMNIKU
KONEC
SOTESKA-BOŽIČ
HŠ 7
SOTESKA - STRMEC
HŠ 76
VIR PRI NEVLJAH
HŠ 3
MARKOVO - ŠUŠTAR
HŠ 21
MARKOVO NOVO NASELJE
HŠ 2F
MARKOVO (KOTNIK)
HŠ 4F
MARKOVO - ROŽIČNO
161041
SELA PRI KAMNIKU
HŠ 1
SELA PRI KAMNIKU-ROŽIČNO
HŠ 11
STUDENCA
HŠ 9
GOZD
HŠ 44
GOZD
HŠ 32
GOZD
KONEC
GOZD
661572
GOZD
HŠ 8
ŽAGA - PODSTUDENEC
HŠ 12
PODSTUDENEC
HŠ 14
PODSTUDENEC
KONEC
PODSTUDENEC
KONEC
PODSTUDENEC
HŠ 2
RAKOV ROB - PL. KISOVEC
DOM
KRIVČEVO – KRANJSKI RAK
924
KRIVČEVO
HŠ 8
KRIVČEVO
KONEC
KRIVČEVO - ZAVRH PRI ČRNIVCU
HŠ 7
KRIVČEVO
HŠ 18
KALIŠE - ZAVRH PRI ČRNIVCU
HŠ 5
KALIŠE - ZAVRH PRI ČRNIVCU
KONEC
KALIŠE
HŠ 7
PODLOM - KALIŠE
924
TROBELNO
HŠ 5
BELA PEČ - TROBELNO
161041
SOVINJA PEČ
HŠ 1
BELA PEČ
KAMNOLOM
BELA PEČ
KONEC
ZNOJILE
161041
ŽUBEJEVO - DOLINA
HŠ 5
ŽUBEJEVO
HŠ 4
ŽUBEJEVO
KONEC
KOČEVO
HŠ 2

738
579
499
85
245
97
405
251
225
98
375
596
232
381
445
238
188
140
238
289
246
136
510
197
232
52
97
1509
222
340
546
106
1392
176
3020
103
926
253
200
103
375
2600
3268
296
429
697
254
1022
439
215
974
195
753
199
1522
140
284
580
116
378
1015

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Št.

Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

661271
661272
661274
661275
661276
661277
661281
661282
661283
661291
661293
661294
661301
661303
661304

414
414
414
414
414
414
160021
235011
661282
161151
161151
161151
661294
161151
161151

308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352

661311
661312
661313
661314
661315
661316
661317
661318
661319
661321
661322
661323
661331
661341
661342
661343
661344
661345
661346
661347
661348
661351
661352
661361
661371
661372
661373
661381
661382
661383
661384
661385
661386
661391
661392
661401
661403
661405
661411
661421
661441
661451
661452
661461
661462

414
661311
414
661311
414
661311
661321
161071
161071
661316
661321
661311
414
161071
161071
414
661343
414
161081
414
661347
161121
161121
161121
735271
661371
661371
161071
161081
161081
161081
161081
161081
414
661391
414
661401
414
414
414
414
107083
107083
414
414

BUČ - PIRŠEVO
BUČ
BUČ
BUČ
BUČ
BUČ
VASENO - SIDOL
SIDOL
JEVNIK - SIDOL
HRUŠEVKA - PODBREG
DO MEJAČA
RAVNE PRI ŠMARTNEM - PRAPROČE V TUHINJU
RAVNE PRI ŠMARTNEM-SENDOLC
RAVNE PRI ŠMARTNEM
RAVNE PRI ŠMARTNEM - MIKLAVŽ NAD
GRADIŠČEM
ŠMARTNO V TUHINJU
ŠMARTNO V TUHINJU-KLJUČ
ŠMARTNO V TUHINJU
ŠMARTNO V TUHINJU
ŠMARTNO V TUHINJU
ŠMARTNO V TUHINJU
ŠMARTNO V TUHINJU
ŠMARTNO V TUHINJU
ŠMARTNO V TUHINJU - KOSTANJ
ŠMARTNO V TUHINJU - GRADIŠČE V TUHINJU
GRADIŠČE V TUHINJU
ŠMARTNO – RAJSAR
STEBLJEVEK - VRHAČ
LAZE V TUHINJU
LAZE V TUHINJU
LAZE V TUHINJU
LAZE V TUHINJU
LAZE V TUHINJU
LAZE V TUHINJU
LAZE V TUHINJU
LAZE V TUHINJU
PŠAJNOVICA
PŠAJNOVICA
GABROVNICA
MALI RAKITOVEC - VELIKI RAKITOVEC
VELIKI RAKITOVEC
VELIKI RAKITOVEC
STARA SELA
ZGORNJI TUHINJ
ZGORNJI TUHINJ
ZGORNJI TUHINJ
ZGORNJI TUHINJ
ZGORNJI TUHINJ – VEZNA
MALI HRIB
MALI HRIB
VELIKI HRIB
VELIKI HRIB
VELIKI HRIB - CIRKUŠE V TUHINJU
CIRKUŠE V TUHINJU
LIPLJE
ČRNI VRH V TUHINJU
ČEŠNJICE V TUHINJU
ČEŠNJICE V TUHINJU
ŠPITALIČ - PETERŽIVEC
ŠPITALIČ - PUSTOTNIK
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Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

HŠ 2
HŠ 6
HŠ 13
HŠ 29B
HŠ 30
HŠ 25
661284
661281
661281
HŠ 1
HŠ 5
HŠ 2
HŠ 1
161151

784
278
55
216
80
303
1753
873
273
484
878
1310
137
1532

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CERKEV
414
KONEC
661311
661311
661311
HŠ 35
HŠ 45
HŠ 31
HŠ 2
661322
HŠ 11
HŠ 26A
661345
HŠ 31
KONEC
HŠ 4I
HŠ 4G
HŠ 28
HŠ 16F
HŠ 23
HŠ 23B
HŠ 12
HŠ 3
HŠ 9
661372
HŠ 7
HŠ 3
KONEC
KONEC
661382
KONEC
HŠ 45
161091
HŠ 9
HŠ 8
HŠ 5A
HŠ 8
661411
661405
KONEC
HŠ 1
661452
661451
HŠ 22
HŠ 20

1409
561
288
238
147
84
69
63
188
726
2350
258
63
1891
61
134
174
84
1180
181
120
92
267
87
554
1244
140
47
233
715
549
258
69
335
857
74
848
106
944
384
2554
1276
67
214
1405
986

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Zač. ceste
ali odseka

Potek ceste

353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382

661463
661464
661465
661466
661467
661468
661471
661481
661482
661483
661486
661487
661491
661492
661501
661502
661503
661504
661505
661506
661507
661509
661512
661517
661521
661523
661525
661526
661527
735271

414
661463
661463
282121
282121
282121
282121
414
414
414
161101
161101
282121
282121
414
414
661505
661505
161111
661505
161111
161101
661504
414
161111
161111
161111
10
661526
235031

ŠPITALIČ - KISOVŠEK
ŠPITALIČ
ŠPITALIČ - ZOBAVA
ŠPITALIČ
ŠPITALIČ - DOLINA
ŠPITALIČ
ŠPITALIČ - OKROG PRI MOTNIKU
ŠPITALIČ - BELA (LIPOVEC)
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA
BELA - NADLISTNIK
MOTNIK
MOTNIK
MOTNIK
MOTNIK - ZGORNJI MOTNIK
MOTNIK
MOTNIK
DO CERKVE
MOTNIK - ZGORNJI MOTNIK
ZGORNJI MOTNIK
ZGORNJI MOTNIK
ZAJASOVNIK - BELA
ZAJASOVNIK
ZAJASOVNIK
ZAJASOVNIK
ZAJASOVNIK
LIPA – RAKITOVEC
DOLŽINA SKUPAJ:

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini (v m)

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji
občini (v m)

HŠ 19
HŠ 15
HŠ 18
414
HŠ 41
HŠ 27
107083
HŠ 26
HŠ 5
HŠ 25
HŠ 19
HŠ 10
HŠ 6
HŠ 9
414
HŠ 3
HŠ 4A
661512
414
161111
CERKEV
HŠ 9
161101
HŠ 13
HŠ 29
HŠ 2
HŠ 7
HŠ 3
HŠ 4
161121
170.000

1230
283
704
221
739
750
2484
1929
458
314
435
523
678
621
299
178
129
661
428
282
274
1196
2536
1286
1403
202
503
668
134
1612

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
0.822

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
272

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347-05-3/03.
9. člen
Grafični del kategorizacije javnih cest v Občini Kamnik
je prikazan na pregledni karti v merilu 1: 25000 in 1: 5000
je na vpogled na oddelku za okolje in prostor Občine Kamnik, Glavni trg 24.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik (Uradni list
RS, št. 57/99) in odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik (Uradni list
RS, št. 54/01, 80/01).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-4/2003.
Kamnik, dne 2. julija 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
3698. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
vrtcih (ZVrt-B)
3699. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
zunanjih zadevah (ZZZ-1A)
3700. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004
(OdPDFSP0304-A)

3715. Sklep o višini cene pomoči na domu
11617
11618

11620

MINISTRSTVA
3701. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obliki, vsebini in uporabi obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila
3702. Pravilnik o subvencioniranju mesečnih vozovnic
za dijake, vajence in študente višjih šol
3703. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o mazavih maščobah
3704. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika
o perutninskih mesnih izdelkih
3705. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki jim je prenehala registracija v Republiki Sloveniji v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. julija 2003

11630
11632
11634
11635
11636

11637
11639

11647
11648

11650

11651
11651

OBČINE

11653

CELJE
3714. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Lava

11653

KAMNIK
3738. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemlijšča
3739. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Kamnik

11654
11655

11655

ŠENTJUR
3720. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine
Šentjur

11655

TREBNJE
3721. Odlok o spremembah odloka o občinskih cestah
3722. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Trebnje za leto 2002
3723. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje
3724. Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč
za območje zazidalnega načrta obrtna cona
Trebnje
3725. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3726. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3727. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3728. Program priprave za lokacijski načrt Roje–Mirna

11706
11706

11706
11707
11707
11708
11708
11708

TURNIŠČE
3729. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Turnišče
3730. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Turnišče
3731. Odlok o območju predkupne pravice Občine
Turnišče
3732. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Turnišče

11710
11711
11712
11713

ZAGORJE
3733. Pravilnik o dodeljevanju štipendij na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri
Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi

11714

ŽALEC

BENEDIKT
3713. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine
Benedikt

11654

LJUTOMER

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3708. Sklep o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
3709. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja
3710. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev
in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja
3711. Sprememba navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada
3712. Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami

LITIJA
3716. Sklep o zagotovitvi sredstev za kritje drobnih
osebnih potreb in o opredelitvi namena porabe
teh sredstev upravičencu do celodnevnega institucionalnega varstva
3717. Sklep o določitvi višine subvencije za reprodukcijo v živinorejo
3718. Sklep o določitvi višine subvencije za zavarovalne premije za plemensko živino in kmetijske objekte
3719. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za sortirnico komunalnih odpadkov
v Ljutomeru

BANKA SLOVENIJE
3706. Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
3707. Navodilo za izvajanje sklepa o razvrstitvi aktivnih
bilančnih in zunajbilančnih postavk ter sklepa o
oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic

11654

3734. Odlok o zazidalnem načrtu južno od železnice v
Žalcu
3735. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Arnovski gozd
3736. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec

11717
11721

11726

ŽIRI
11728
11728

3737. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Žiri

11727
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PRAVKAR IZŠLO

Zakon o kazenskem
postopku
s stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina
Zadnje spremembe in dopolnitve kazenskega procesnega zakona, ki so
začele veljati sredi julija 2003, so deveti poseg v to zakonsko besedilo. Državni
zbor je junija 2003 sprejel kar 44 novel zakona. V knjižni izdaji so objavljene v
ležečem tisku. Nekateri členi zakona, ki bodo začeli veljati čez leto dni, so
objavljeni dvakrat. Najprej je natisnjeno besedilo, ki bo veljalo do sredine leta
2004, v ponovljeni inačici pa člen zakona, ki se začne uporabljati eno leto po
uveljavitvi zadnjih sprememb in dopolnitev zakona.
Dr. Vid Jakulin je dopolnil stvarno kazalo, tako da zdaj obsega že okoli
100 strani in je dragocen pomočnik tako pri iskanju novih zakonskih določb
kot pri hitrem spoznavanju vsebine zakona.
Cena: 10628 broširane izdaje 4800 SIT z DDV
5600 SIT z DDV
10629 vezane izdaje
Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

· Zakon o kazenskem postopku
– 10628 broširana izdaja

4800 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 10629 vezana izdaja

5600 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

