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Uredba o določitvi osnove in višine nadomestila
plač za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali
poškodbe, ki ni povezana z delom

Na podlagi 69. člena zakona o delavcih v državnih
organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91 in 22/91,
Uradni list RS-I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93, 18/94
- ZRPJZ, 41/94, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02
- ZJU), v zvezi z 22. in 203. členom zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02 – ZDT-B) in
18. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni
list RS, št. 30/90, 18/91 in 22/91, Uradni list RS-I, št.
2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93 in 18/94 - ZRPJZ) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi osnove in višine nadomestila plač
za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni
ali poškodbe, ki ni povezana z delom
1. člen
S to uredbo se določa osnova in višina nadomestila
plač za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki
ni povezana z delom, za funkcionarje in javne uslužbence,
ki so zaposleni v ministrstvih, organih in organizacijah v
sestavi ministrstev, upravnih enotah, službah Vlade Republike Slovenije in pravosodnih organih, kolikor ni s posebnimi
predpisi drugače določeno.

Cena 1540 SIT

4. člen
Ministrstva, upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev, upravne enote, vladne službe in pravosodni organi
v roku enega meseca po uveljavitvi te uredbe v splošnih
aktih uskladijo in določijo nadomestilo plač za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z
delom, v skladu z določili 69. člena zakona o delavcih v
državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91 in
22/91, Uradni list RS-I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št.
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4/93, 18/94 - ZRPJZ, 41/94, 70/97, 87/97 – ZPSDP,
38/99 in 56/02 – ZJU) in določili te uredbe.
Ministrstva, upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev, upravne enote, vladne službe in pravosodni organi, ki v predpisanem roku iz prejšnjega odstavka tega člena
v splošnih aktih ne določijo nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z
delom, neposredno uporabljajo določbo 69. člena zakona
o delavcih v državnih organih in določila te uredbe.
Za izplačilo nadomestila plač funkcionarjem se neposredno uporablja določbo 18. člena zakona o funkcionarjih
v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91 in
22/91, Uradni list RS-I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93
in 18/94 – ZRPJZ).
5. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati sklep
Vlade Republike Slovenije št. 113-07/92-8/1-8 z dne
27. marca 1992.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 115-01/2003-1
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2003-1711-0018
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

2. člen
Funkcionarjem in javnim uslužbencem pripada za prvih
30 dni odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni
povezana z delom, nadomestilo plače v višini 90% osnove.
3. člen
Osnova za obračun nadomestila je plača funkcionarja
oziroma javnega uslužbenca v preteklem mesecu za polni
delovni čas.
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MINISTRSTVA
4329.

Pravilnik o varnosti dvigal

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99, 31/00 – popr. in 54/00 – ZKme) izdaja ministrica
za gospodarstvo

PRAVILNIK
o varnosti dvigal*
* Ta pravilnik vsebinsko povzema direktivo Parlamenta in
Sveta 95/16/ES.
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I. UVODNE DOLOČBE

II. DAJANJE V PROMET, RAZSTAVE IN PREDSTAVITVE

1. člen
Vsebina
Ta pravilnik določa zahteve za dvigala in za varnostne
komponente dvigal, ki so dani v promet zato, da se trajno
vgradijo v stavbe in zgradbe ter se v njih stalno uporabljajo.
Ta pravilnik določa tudi ukrepe za izboljšanje varnosti
dvigal, ki so bila dana v uporabo pred začetkom veljavnosti
tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: obstoječa dvigala),
prevzemne preglede, periodične preglede, vzdrževanje in
skrbništvo dvigal, nadzor in postopke obveščanja.

4. člen
Zahteve
Dvigala se lahko dajo v promet in v obratovanje samo
kadar ni nevarnosti, da bi ogrožala zdravje in varnost oseb
ali varnost premoženja, če so pravilno vgrajena in vzdrževana ter se uporabljajo v skladu z njihovim predvidenim namenom.
Varnostne komponente za dvigala se lahko dajo v promet in v obratovanje samo kadar ni nevarnosti, da bi dvigala,
v katera naj bi se vgradile, ogrožala zdravje ali varnost oseb
ali varnost premoženja, če so pravilno vgrajena in vzdrževana ter se uporabljajo v skladu z njihovim predvidenim namenom.
Osebe, odgovorne za delo na stavbi ali zgradbi ter
monter dvigala morajo drug drugega sproti obveščati o dejstvih, potrebnih za pravilno obratovanje in varno uporabo
dvigala, ter izvesti ustrezne ukrepe, da zagotovijo pravilno
obratovanje in varno uporabo dvigala.
Jaški, namenjeni za nova dvigala, ne smejo vsebovati
nobenih cevi ali žic ali napeljav, razen tistih, ki so potrebne
za delovanje in varnost dvigala.
Komponente za dvigala, ki niso varnostne komponente, vendar so namenjene vgradnji v dvigalo, se lahko dajo v
promet samo, če jim je priložena izjava o skladnosti proizvoda, ki jo sestavi proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji.
Vsa dovoljena odstopanja med vzorčnim dvigalom in
dvigali, ki so izpeljana iz vzorčnega dvigala, morajo biti v
tehnični dokumentaciji jasno opredeljena z največjimi in najmanjšimi vrednostmi.
Za izpolnjevanje bistvenih varnostnih zahtev je dovoljeno podobnost skupine izdelkov prikazati z izračuni oziroma
na podlagi konstrukcijskih načrtov.
Ne sme se prepovedati, omejiti ali ovirati dajanja v
promet ali v obratovanje dvigal oziroma varnostnih komponent za dvigala, ki ustrezajo določbam tega pravilnika.

2. člen
Veljavnost
Ta pravilnik velja tudi za dvigala, ki se premikajo vzdolž
nespremenljive poti, čeprav se ne premikajo vzdolž togih
vodil (na primer: škarjasta dvigala).
Ta pravilnik ne velja za:
1. žičnice, vključno z vzpenjačami za javni ali zasebni
prevoz oseb,
2. dvigala, posebej načrtovana in izdelana za vojaške
ali policijske namene,
3. rudarske dvižne naprave,
4. gledališka dvigala,
5. dvigala, vgrajena v prevozna sredstva,
6. dvigala, ki so povezana s stroji in namenjena izključno dostopu do delovnega mesta,
7. zobate železnice,
8. dvigala na gradbiščih, namenjena za dviganje oseb
ali oseb in blaga.
Če so določene nevarnosti za dvigala in za varnostne
komponente dvigal urejene z drugimi predpisi, za te nevarnosti ne veljajo določbe tega pravilnika.
3. člen
Pomen izrazov
V tem pravilniku imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
– “Dvigalo“ je naprava, ki deluje med določenimi nivoji
in ima kabino, ki se premika vzdolž vodil, ki so toga in
nagnjena pod kotom, večjim od 15 stopinj glede na vodoravnico in je namenjena za prevoz:
1. oseb,
2. oseb in blaga,
3. samo blaga, če je kabina dostopna, to pomeni, da
lahko oseba brez težav vstopi vanjo ter je opremljena s
krmilnimi napravami, nameščenimi znotraj kabine ali na dosegu osebe, ki je v njej.
– “Monter dvigala“ je fizična ali pravna oseba, odgovorna za načrtovanje, izdelavo, vgrajevanje in dajanje dvigala v promet, in ki pritrdi oznako CE ter sestavi ES-izjavo o
skladnosti.
– “Dajanje dvigala v promet“ je takrat, ko monter prvič
da dvigalo na razpolago uporabniku.
– “Varnostna komponenta“ je komponenta, ki je navedena v Prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
– “Proizvajalec varnostnih komponent“ je fizična ali
pravna oseba, odgovorna za načrtovanje in izdelavo varnostnih komponent ter pritrdi oznako CE in sestavi ES-izjavo o
skladnosti.
– “Vzorčno dvigalo“ je reprezentativno dvigalo, katerega tehnična dokumentacija kaže, na kakšen način bodo
izpolnjene bistvene varnostne zahteve za dvigala, ki so v
skladu z vzorčnim dvigalom, ki je določeno z objektivnimi
parametri in uporablja popolnoma enake varnostne komponente.

5. člen
Razstave in predstavitve
Na sejmih, razstavah, predstavitvah in podobnih prireditvah, se dvigala in varnostne komponente za dvigala, lahko prikazujejo, tudi če niso v skladu z določbami tega pravilnika, pod pogojem, da se vidno označi, da ta dvigala ali
varnostne komponente niso v skladu s predpisi in niso naprodaj, dokler jih monter dvigala, proizvajalec varnostnih
komponent ali njegov pooblaščeni zastopnik ne uskladi s
predpisi.
Med predstavitvami dvigal in varnostnih komponent za
dvigala je treba izvesti ustrezne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti oseb.
6. člen
Postopek zagotavljanja skladnosti
Monter ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v
Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji lahko da v promet
samo dvigalo, ki je v skladu z zahtevami tega pravilnika. Pri
tem mora:
– izpolniti ustrezne bistvene zdravstvene in varnostne
zahteve iz Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika,
– ravnati po postopku za ugotavljanje skladnosti iz
11. člena tega pravilnika,
– zagotoviti navodila za uporabo iz 6.2. točke Priloge I,
– sestaviti ES-izjavo o skladnosti iz 12. člena tega
pravilnika in B poglavja Priloge II, ki je sestavni del tega
pravilnika,
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– pritrditi na vsako dvigalo oznako CE v skladu s
13. členom tega pravilnika in Prilogo III, ki je sestavni del
tega pravilnika.
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji lahko da v
promet samo varnostno komponento za dvigala, ki je v skladu z zahtevami tega pravilnika. Pri tem mora:
– izpolniti ustrezne bistvene zdravstvene in varnostne
zahteve iz Priloge I ali omogočiti, da dvigala, v katere so
vgrajene, izpolnjujejo te bistvene zahteve,
– izpolniti zahteve postopka za ugotavljanje skladnosti
iz 10. člena tega pravilnika,
– zagotoviti navodila za uporabo iz 6.1. točke Priloge I,
– sestaviti ES-izjavo o skladnosti iz 12. člena tega pravilnika in A poglavja Priloge II,
– pritrditi na vsako varnostno komponento za dvigala oznako CE v skladu s 13. členom tega pravilnika in
Prilogo III.
Če niti monter dvigala niti proizvajalec varnostne komponente ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji ali Evropski uniji ne izpolnijo obveznosti iz
prvega in drugega odstavka tega člena, se te obveznosti
prenesejo na tistega, ki da dvigalo ali varnostno komponento v promet v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji. Iste
obveznosti veljajo za vsakogar, ki proizvaja dvigalo ali varnostno komponento za svojo lastno uporabo.
7. člen
Priznavanje postopkov za zagotavljanje skladnosti
Za dvigala, za katera monter ali njegov pooblaščeni
zastopnik, s sedežem v Republiki Sloveniji ali v Evropski
uniji, izpolnjuje zahteve, navedene v prvem odstavku prejšnjega člena, se šteje, da izpolnjujejo vse te zahteve tudi v
Republiki Sloveniji.
Za varnostne komponente za dvigala, za katere proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, s sedežem v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji, izpolnjuje zahteve, navedene v drugem odstavku prejšnjega člena, se šteje, da
izpolnjujejo vse te zahteve tudi v Republiki Sloveniji.
8. člen
Bistvene zdravstvene in varnostne zahteve
Dvigala morajo izpolnjevati bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, določene v Prilogi I.
Varnostne komponente morajo izpolnjevati bistvene
zdravstvene in varnostne zahteve, določene v Prilogi I ali pa
morajo omogočati, da dvigala, v katera so pravilno vgrajene,
izpolnjujejo te bistvene zahteve.
9. člen
Harmonizirani standardi in domneva o skladnosti
Minister, pristojen za gospodarstvo, objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije seznam standardov, ki privzemajo
harmonizirane standarde.
Za dvigala, izdelana v skladu s harmoniziranim standardom, ki pokriva eno ali več bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev, se šteje, da izpolnjujejo te bistvene zahteve.
Za varnostne komponente za dvigala, izdelane v skladu s harmoniziranim standardom, ki pokriva eno ali več
bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev, se šteje, da lahko omogočijo dvigalom, če so vanje pravilno vgrajene, da
izpolnjujejo te bistvene zahteve.
Če ni prevzetih ali sprejetih harmoniziranih standardov,
minister, pristojen za gospodarstvo, objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije seznam obstoječih slovenskih standardov in tehničnih specifikacij, potrebnih za zagotavljanje
bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge I.
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10. člen
Ugotavljanje skladnosti za varnostne komponente
Pred dajanjem varnostnih komponent v promet mora
proizvajalec varnostnih komponent ali njegov pooblaščeni
zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji ali v Evropski
uniji:
– predložiti vzorec varnostne komponente za ES-pregled tipa v skladu z A poglavjem Priloge V, ki je sestavni del
tega pravilnika ter poskrbeti za kontrolo proizvodnje, kar
opravi priglašeni organ v skladu s Prilogo XI, ki je sestavni
del tega pravilnika, ali
– predložiti vzorec varnostne komponente za ES-pregled tipa v skladu z A poglavjem Priloge V in izvajati sistem
zagotavljanja kakovosti izdelka v skladu s Prilogo VIII, ki je
sestavni del tega pravilnika, ali
– izvajati sistem popolnega zagotavljanja kakovosti v
skladu s Prilogo IX, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
Ugotavljanje skladnosti za dvigala
Preden se da dvigalo v promet, mora biti na njem
opravljen eden od naslednjih postopkov:
1. Če je bilo dvigalo načrtovano v skladu z dvigalom, za
katerega je bil opravljen ES-pregled tipa, v skladu z B poglavjem Priloge V, mora biti zgrajeno, montirano in preskušeno
z izvajanjem:
– končnega pregleda, določenega v Prilogi VI, ki je
sestavni del tega pravilnika, ali
– sistema zagotavljanja kakovosti izdelka, določenega
v Prilogi XII, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– sistema zagotavljanja kakovosti proizvodnje, določenega v Prilogi XIV, ki je sestavni del tega pravilnika.
Postopki faze načrtovanja in gradnje na eni strani ter
faze vgrajevanja in preskušanja na drugi strani se lahko
opravijo na istem dvigalu.
2. Če je bilo dvigalo načrtovano v skladu z vzorčnim
dvigalom, za katerega je bil opravljen ES-pregled tipa, v
skladu z B poglavjem Priloge V, mora biti zgrajeno, montirano in preskušeno z izvajanjem:
– končnega pregleda, določenega v Prilogi VI, ali
– sistema zagotavljanja kakovosti izdelka, določenega
v Prilogi XII, ali
– sistema zagotavljanja kakovosti proizvodnje, določenega v Prilogi XIV.
3. Če je bilo dvigalo načrtovano v skladu z dvigalom,
za katerega je bil izveden sistem popolnega zagotavljanja
kakovosti po Prilogi XIII, ki je sestavni del tega pravilnika,
dopolnjen s pregledom načrta, če slednji ni popolnoma v
skladu s harmoniziranimi standardi, mora biti zgrajeno, montirano in preskušeno ob dodatnem izvajanju:
– končnega pregleda, določenega v Prilogi VI, ali
– sistema zagotavljanja kakovosti izdelka v skladu s
Prilogo XII ali
– sistema zagotavljanja kakovosti proizvodnje v skladu
s Prilogo XIV.
4. Na njem bil opravljen postopek preverjanja posameznega izdelka, določen v Prilogi X, ki je sestavni del tega
pravilnika, opravil pa ga je priglašeni organ.
5. Zanj je veljal sistem popolnega zagotavljanja kakovosti v skladu s Prilogo XIII, dopolnjen s pregledom načrta,
če slednji ni popolnoma v skladu s harmoniziranimi standardi.
V primerih, navedenih v 1., 2. in 3. točki prejšnjega
odstavka, mora oseba, odgovorna za načrt, preskrbeti osebi, odgovorni za izgradnjo, montažo in preskušanje, vse
potrebne dokumente in informacije, ki so potrebni za varnost pri delu.
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12. člen
Izjava o skladnosti
Monter mora sestaviti izjavo o skladnosti, ki vsebuje
informacije, navedene v B poglavju Priloge II, ob upoštevanju specifikacij, navedenih v Prilogah VI, X, XII, XIII ali XIV, v
vseh primerih, navedenih v prejšnjem členu. Monter mora
hraniti izvod izjave o skladnosti 10 let od dne, ko je bilo
dvigalo dano v promet.
Monter mora na zahtevo ministra, pristojnega za gospodarstvo, pristojnega inšpektorata za nadzor nad izvajanjem tega pravilnika ali priglašenega organa dati kopijo izjave o skladnosti in poročil o preskusih, vključenih v končni
pregled. Komisija Evropske unije, države članice Evropske
unije ali drugi priglašeni organi lahko na zahtevo dobijo od
monterja kopijo izjave o skladnosti in poročil o preskusih,
vključenih v končni pregled.
Proizvajalec varnostne komponente ali njegov pooblaščeni zastopnik mora za vsako varnostno komponento, preden jo da v promet, sestaviti izjavo o skladnosti, ki vsebuje
informacije, navedene v A poglavju Priloge II, ob upoštevanju specifikacij, navedenih v Prilogah VIII, IX ali XI. Izvod
izjave o skladnosti mora hraniti 10 let od dne, ko se je
varnostna komponenta zadnjič proizvajala.
13. člen
Oznaka CE
V vseh primerih iz 11. člena tega pravilnika mora monter pritrditi na dvigala oznako CE. Oznaka CE mora biti
pritrjena na vsako kabino dvigala jasno, razločno in vidno v
skladu s 5. poglavjem Priloge I.
Proizvajalec varnostnih komponent, ki so naštete v Prilogi IV ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji mora na vsako varnostno
komponento pritrditi oznako CE. Če je ni mogoče pritrditi na
varnostno komponento, jo je treba pritrditi na etiketo, ki je
trajno pritrjena na varnostno komponento.
Oznaka CE je sestavljena iz velikih začetnic “CE”. Vzorec oznake, ki jo je treba uporabiti, je prikazan v Prilogi III.
Oznaki CE mora slediti identifikacijska številka priglašenega organa, ki se ukvarja s:
– postopki za varnostne komponente za dvigala, določenimi v drugi in tretji alinei 10. člena tega pravilnika,
– postopki za dvigala, določenimi v prvem odstavku
11. člena tega pravilnika.
Na dvigala ali na varnostne komponente je prepovedano pritrjevanje oznak, ki bi lahko zavedle tretje stranke glede
pomena in oblike oznake CE. Na dvigala ali varnostne komponente se lahko pritrdi katero koli drugo oznako, če s tem
nista zmanjšani vidljivost in čitljivost oznake CE.
Ne glede na določbe tretjega odstavka 29. člena:
– če je bila oznaka CE pritrjena nepravilno, mora monter dvigala ali proizvajalec varnostne komponente za dvigala
ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Republiki
Sloveniji ali v Evropski uniji izvesti vse potrebne ukrepe, da
se izdelek uskladi z določbami tega pravilnika, zlasti glede
oznake CE,
– če se neskladnost nadaljuje, mora pristojni inšpekcijski organ izvesti vse ustrezne ukrepe s katerimi za takšne
varnostne komponente omeji ali prepove dajanje v promet
ali zagotovi, da so umaknjene s trga ter prepove uporabo
dvigala v skladu s 16. členom zakona, ki ureja tehnične
zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.
Če so dvigala ali varnostne komponente urejeni tudi z
drugimi predpisi, ki se nanašajo na namestitev oznake CE,
ta oznaka pomeni, da je dvigalo ali varnostna komponenta
skladna z določbami teh drugih predpisov.
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Če eden ali več predpisov, ki smiselno povzemajo vsebino direktiv Evropske unije, dovoljujejo proizvajalcu, da v
prehodnem obdobju lahko izbira, kateri predpis bo upošteval, tedaj oznaka CE označuje skladnost samo s predpisi, ki
jih je upošteval monter dvigala ali proizvajalec varnostnih
komponent. V tem primeru morajo biti v dokumentih, obvestilih ali navodilih, ki jih zahtevajo predpisi in so priloženi
dvigalu ali varnostni komponenti, navedene podrobnosti o
uporabljenih predpisih in napotitve nanje, zlasti njihove številske oznake in kratki naslovi.
14. člen
Priglašeni organi
Priglašeni organi, ki ugotavljajo skladnost dvigal ali varnostnih komponent za dvigala, morajo pred svojo vključitvijo
v postopke ugotavljanja skladnosti v skladu z 10. in
11. členom tega pravilnika izpolnjevati minimalna merila,
določena v Prilogi VII, ki je sestavni del tega pravilnika in
morajo biti imenovani v skladu z 12. členom zakona, ki ureja
tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti. Za
organe, ki izpolnjujejo merila za ocenjevanje, določena v
ustreznih standardih, ki privzemajo harmonizirane standarde, se šteje, da izpolnjujejo merila, določena v Prilogi VII.
Organe iz prejšnjega odstavka, lahko minister, pristojen za gospodarstvo v skladu s postopkom priglasitve po
14. členu zakona, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in
ugotavljanje skladnosti, priglasi Komisiji Evropske unije in
državam članicam Evropske unije. S to priglasitvijo se opredelijo posebne naloge in postopki pregledovanja, za katere je
bil organ imenovan in za katere mu je Komisija Evropske
unije dodelila identifikacijsko številko.
Če priglašeni organ ne izpolnjuje več meril, določenih
v Prilogi VII, mora minister, pristojen za gospodarstvo, priglasitev umakniti, Komisijo Evropske unije in države članice
Evropske unije pa v skladu s formalnim postopkom priglasitve o tem nemudoma obvestiti.
Če priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o pregledu, se lahko prosilec v 15 dnevih pritoži ministru, pristojnemu za gospodarstvo. Minister prouči, ali je zavrnitev upravičena. Če je zavrnitev upravičena, obvesti stranko in
priglašeni organ, da se strinja z odločitvijo priglašenega
organa. Če minister meni, da zavrnitev ni upravičena, zahteva od priglašenega organa, naj ponovno prouči svojo odločitev ter postopa v skladu z 12. členom zakona, ki ureja
tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.
III. IZBOLJŠANJE VARNOSTI OBSTOJEČIH DVIGAL
15. člen
Priporočila
Za izboljšanje varnosti obstoječih dvigal je priporočljivo, kadarkoli je mogoče, uporabiti bistvene zdravstvene in
varnostne zahteve v skladu s Prilogo I ali harmonizirane
standarde. Za izboljšanje varnosti obstoječih dvigal je priporočljivo uporabiti naslednja priporočila:
1. na vhodih v kabino morajo biti nameščena vrata;
znotraj kabine mora biti nameščen kazalnik nadstropja,
2. nosilna sredstva (vrvi, verige, trakove…), na katerih
je obešena kabina, je treba redno pregledovati in po potrebi
zamenjati,
3. krmiljenje pogonov dvigal je treba predelati tako, da
se doseže visoka točnost zaustavljanja kabine v postajah in
postopno zmanjševanje hitrosti ter postopno pospeševanje,
4. vgraditi krmilne naprave, ki so razumljive in uporabne za invalide brez spremstva, tako v kabinah kot tudi pri
dostopih do jaška,

Uradni list Republike Slovenije
5. na avtomatska vrata namestiti senzorje prisotnosti
ljudi in živali,
6. na dvigalih, katerih nazivna hitrost je večja kot
0,63 m/s, je treba vgraditi lovilne naprave, ki omogočajo, da se pri delovanju le-teh hitrost kabine postopno
zmanjšuje,
7. iz zavornih sistemov je treba odstraniti ves azbest,
kjer ta obstaja,
8. namestiti je treba napravo, ki preprečuje nenadzorovana gibanja kabine v smeri navzgor,
9. kabine je treba opremiti z zasilno razsvetljavo, ki
deluje v primeru odpovedi glavnega vira električne energije. Delovati mora dovolj dolgo, da omogoči reševalnim
službam normalno posredovanje. Napeljava mora omogočati tudi delovanje alarmnega sistema, določenega v
7. točki tega člena.
16. člen
Obvezna navodila
Slovenski priglašeni organi za dvigala in druge zainteresirane stranke v industriji dvigal, ki izdajo navodila za izvajanje načel za izboljšanje varnosti obstoječih dvigal, morajo
predložiti ta navodila v odobritev ministru, pristojnemu za
gospodarstvo, ki jih lahko izda kot obvezna navodila.
Lastniki obstoječih dvigal morajo upoštevati ta obvezna
navodila, da zagotovijo zadovoljivo raven vzdrževanja in izboljšanja varnosti obstoječih dvigal.
IV. PREVZEMNI PREGLED, PERIODIČNI PREGLED,
VZDRŽEVANJE, SKRBNIŠTVO DVIGAL IN REŠEVANJE
IZ DVIGAL
17. člen
Prevzemni pregled
Lastnik dvigala oziroma njegov pooblaščeni zastopnik
(v nadaljnjem besedilu: lastnik) mora poskrbeti za izvedbo
prevzemnega pregleda dvigala.
Prevzemni pregled izvede pooblaščena organizacija za
tehnični pregled dvigal (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena
organizacija) iz 26. člena tega pravilnika in preveri, ali dvigalo ustreza predvidenemu namenu:
– po bistvenih spremembah dvigala kot je to določeno
v 18. členu tega pravilnika,
– po nezgodah.
Prevzemni pregled mora zajemati oceno tveganj in mora dokazati, da so izpolnjene vse bistvene zdravstvene in
varnostne zahteve v skladu s Prilogo I. Pooblaščena organizacija mora o tem izdati mnenje in vnesti datum ter rezultate
pregleda v kontrolno knjigo v skladu s 6.2. poglavjem Priloge I.
Pooblaščena organizacija mora voditi seznam prevzemnih pregledov z enakimi podatki kot so bili vnešeni v kontrolno knjigo v skladu s 6.2. poglavjem Priloge I. Ta seznam
mora na zahtevo posredovati v elektronski in pisni obliki
pristojnemu inšpektoratu ali ministru, pristojnemu za gospodarstvo.
Lastnik mora izbrati pooblaščeno organizacijo dvigala
iz seznama pooblaščenih organizacij za tehnični pregled
dvigal.
18. člen
Bistvena sprememba na dvigalu
Kot bistvena sprememba na dvigalu se šteje zlasti:
1. Sprememba:
– nazivne hitrosti,
– nazivne nosilnosti,
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– teže kabine oziroma uteži,
– višine dviga.
2. Sprememba ali zamenjava:
– tipa naprave za zaklepanje (zamenjava naprave za
zaklepanje z napravo za zaklepanje enakega tipa se ne šteje
za pomembno spremembo),
– krmilja,
– vodil ali tipa vodil,
– tipa vrat (ali dodatna vgraditev enih ali več jaškovnih
vrat ali kabinskih vrat),
– pogonskega stroja ali pogonske vrvenice,
– ostalih varnostnih komponent (po Prilogi IV).
Za preskus po opravljeni bistveni spremembi na dvigalu morajo biti dokumentacija in potrebne informacije predložene pooblaščeni organizaciji, ki se nato odloči ali je potrebno izvesti preskus po vgradnji spremenjenih oziroma
zamenjanih delov.
Pooblaščena organizacija presodi ali mora tako prenovljeno dvigalo izpolnjevati vse zahteve kot veljajo za nova
dvigala iz tega pravilnika.
19. člen
Periodični tehnični pregled dvigala
Lastnik je dolžan zagotoviti periodični tehnični pregled
dvigala.
Dvigala mora redno pregledovati pooblaščena organizacija. Vzdrževalec dvigala ali predstavnik podjetja, ki opravlja vzdrževanje dvigala mora sodelovati pri periodičnem tehničnemu pregledu. Če je potrebno mora lastnik pri izvajanju
periodičnega pregleda pomagati ali pa zagotoviti potrebno
osebje za pomoč, kar določi pooblaščena organizacija.
Periodični tehnični pregled osebnih in tovorno-osebnih
dvigal se mora opraviti najmanj enkrat na leto.
Periodični tehnični pregled dvigala zajema vse tiste
preglede in preskuse, ki so potrebni, da organ za izvajanje
tehničnih pregledov preveri varno delovanje posameznega
dvigala. Odločitev o tem sprejme pooblaščena organizacija,
pri čemer v čim večji meri upošteva navodila proizvajalca
dvigala.
Pri periodičnem tehničnem pregledu dvigala izvede pooblaščena organizacija vsaj naslednje postopke:
– preveri pravilno delovanje opreme za varnost in zaščito,
– preveri pravilno delovanje druge opreme, ki lahko
vpliva na varnost,
– pregleda sestavne dele dvigala za vožnjo, podporo
in obešanje, da se prouči morebitno zmanjšanje varnosti
zaradi obrabe,
– pregleda, če dvigalo ni bilo tako spremenjeno, da bi
to lahko vplivalo na varnost,
– pregleda, če okolica dvigala ni bila tako spremenjena, da bi to lahko vplivalo na varnost,
– preveri, če uporaba dvigala ni bila tako spremenjena, da bi to lahko vplivalo na varnost,
– pregleda, če so prisotne vse oznake za uporabo,
delovanje, reševanje oseb iz dvigala in skrbništvo ter navodila za uporabo in vzdrževanje,
– pregleda, če je kontrolna knjiga ažurirana z vsemi
novimi informacijami od zadnjega periodičnega pregleda,
– preveri, če so bile od zadnjega periodičnega pregleda popravljene katerekoli manjše okvare,
– preveri in obnovi seznam lastnikov dvigala.
Rezultate periodičnega pregleda mora pooblaščena organizacija podati v pisni obliki kot poročilo o periodičnem
pregledu dvigala. Poročilo mora vsebovati navedbo morebitnih pomanjkljivosti ali okvar dvigala in potrebne ukrepe, ki
jih mora izvesti lastnik ter rok za njihovo izvedbo. Lastnik
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dobi original poročila o periodičnem pregledu. V kontrolno
knjigo dvigala se vpiše datum izvedbe periodičnega pregleda, ime pooblaščene organizacije, ki je izvedla periodični
pregled, morebitne pomanjkljivosti ali okvare in ali je dvigalo
dovoljeno uporabljati oziroma ukrepe, ki jih mora izvesti
lastnik ter rok za njihovo izvedbo. Poročila o pregledu je
treba hraniti skupaj s tehnično dokumentacijo dvigala.
Pooblaščena organizacija lahko izda dovoljenje za obratovanje dvigala za določen čas, v katerem je treba odpraviti
napake in pomanjkljivosti. Popravilo mora v kontrolni knjigi
potrditi vzdrževalec dvigala ter o tem obvestiti lastnika in
pooblaščeno organizacijo. Če se popravilo ne izvede v roku, mora pooblaščena organizacija o tem obvestiti pristojni
inšpektorat.
Lastnik ne sme zamenjati pooblaščene organizacije
dokler niso odpravljene vse napake in pomanjkljivosti, za
katere je pooblaščena organizacija predpisala rok za odpravo. To mora potrditi ista pooblaščena organizacija, ki je dala
rok za odpravo napak in pomanjkljivosti.
Pooblaščeni organizaciji mora lastnik med periodičnim
pregledom zagotoviti sodelovanje ustreznega serviserja dvigal kot ga določa 22. člen tega pravilnika. Če ta oseba ni
ustrezno usposobljena ali pripravljena sodelovati pri izvajanju periodičnega tehničnega pregleda, lahko pooblaščena
organizacija prekine izvajanje tehničnega pregleda ter o tem
pisno obvesti pristojni inšpektorat, podjetje, ki opravlja vzdrževanje tega dvigala ter lastnika.
Če se med periodičnim pregledom odkrijejo okvare in
pomanjkljivosti, ki lahko ogrozijo zdravje in varnost uporabnikov, mora serviser dvigala ali predstavnik podjetja, ki
opravlja vzdrževanje dvigala na zahtevo pooblaščene organizacije takoj ustaviti obratovanje dvigala. Pooblaščena organizacija o tem nemudoma pisno obvesti pristojni inšpektorat, vzdrževalca dvigala in lastnika. Poročilo je treba vključiti
v kontrolno knjigo.
V primeru ogrožanja varnosti in zdravja uporabnikov
dvigala mora pristojni inšpekcijski organ prepovedati uporabo dvigala in po potrebi zahtevati ponovni prevzemni pregled.
Pooblaščena organizacija, ki opravlja tehnični pregled
dvigal je dolžna pošiljati mesečno pristojnemu inšpektoratu
seznam vseh tistih dvigal iz svojega seznama dvigal, ki jim je
ob prevzemnem pregledu podelila identifikacijsko številko
dvigala, za katere ni bil opravljen periodični tehnični pregled, in sicer v pisni ali v elektronski obliki.
Pooblaščena organizacija dodeli dvigalu ob prvem periodičnem pregledu identifikacijsko številko dvigala. Ta številka je trajna in jo pooblaščena organizacija, ki opravi prvi
periodični pregled dvigala vpiše v kontrolno knjigo dvigala in
namesti na notranjo stran vrat krmilne omarice dvigala.
Varnostne zahteve obstoječih dvigal glede periodičnih
pregledov se lahko podrobneje predpiše v obliki obveznih
navodil, ki jih izda minister, pristojen za gospodarstvo.

– zagotoviti, da sta ime in telefonska številka vzdrževalca vedno pritrjena znotraj kabine in jasno vidna ter na razpolago uporabnikom dvigala,
– skrbeti za kontrolo delovanja dvigala tudi v času med
posameznimi periodičnimi tehničnimi pregledi in nemudoma obvestiti vzdrževalca o nenormalnem delovanju dvigala
ali nenormalni spremembi neposredne okolice,
– izklopiti pogon dvigala oziroma preprečiti njegovo
uporabo v primeru, če pomanjkljivosti ali poškodbe ogrožajo varno uporabo dvigala ter o tem obvestiti vzdrževalca,
– omogočiti varen in prost dostop do dvigala vzdrževalcu in ga obvestiti o nevarnostih na področjih, kjer se izvaja
vzdrževanje,
– omogočiti varen in prost dostop do dvigala reševalcu
in skrbniku dvigala,
– zagotoviti redne tehnične preglede dvigal,
– zagotoviti, da so v kontrolni knjigi dvigala vpisani podatki o vzdrževalcu, reševalcu in skrbniku dvigala.
Lastnik je dolžan poskrbeti za izvajanje vseh vzdrževalnih del in servisov dvigala v predvidenih rokih, kot jih predpiše monter dvigala.
Lastnik mora v roku 5 let po začetku veljavnosti tega
pravilnika obstoječe dvigalo predelati tako, da alarmni sistem v obstoječem dvigalu vzpostavi stalno dvosmerno govorno povezavo z mestom za reševanje oseb iz dvigala.
Vzpostavitev zveze z mestom za reševanje oseb iz dvigala
mora biti neprestano dostopna.

20. člen
Odgovornost lastnika
Lastnik je odgovoren za varno uporabo, vzdrževanje in
delovanje dvigala v skladu z navodili monterja.
Lastnik mora:
– vzdrževanje dvigala s pogodbo poveriti vzdrževalcu,
ki izpolnjuje predpisane pogoje,
– reševanje oseb, ujetih v dvigalu, s pogodbo poveriti
reševalcu, ki izpolnjuje predpisane pogoje,
– skrbništvo dvigala s pogodbo ali pisnim pooblastilom
poveriti skrbniku, ki izpolnjuje predpisane pogoje,
– skrbeti za redno vzdrževanje dvigal, ki jih obravnava
ta pravilnik, da zagotovijo zanesljivo delovanje v skladu z
navodili monterja,

22. člen
Vzdrževalec in serviser dvigala
Vzdrževalec dvigala mora biti usposobljena pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec), ki skrbi za vzdrževanje dvigala v imenu
lastnika in izvaja preverjanje dvigala v obratovanju ter mora
biti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje dvigala
ter ustreznimi deli kontrolne knjige. Vzdrževalec dvigala mora imeti zaposlenega vsaj enega serviserja dvigal.
Serviser dvigala (v nadaljnjem besedilu: serviser) mora
biti polnoleten. Vsaj en serviser, zaposlen pri vzdrževalcu,
mora imeti srednjo izobrazbo elektrotehniške smeri. Pooblaščena organizacija mora pred začetkom vzdrževanja in
ob periodičnih pregledih dvigala preveriti ali je serviser sez-

21. člen
Vzdrževanje dvigala
Lastnik je dolžan zagotoviti redno vzdrževanje dvigala.
Vzdrževanje dvigala pomeni ukrepe za zagotavljanje varnega obratovanja dvigala in njegovih sestavnih delov v skladu z
namenom od izgradnje do konca uporabe.
Če za obstoječa dvigala ni ustreznih navodil za uporabo, skrbništvo in vzdrževanje oziroma so ta pomanjkljiva, jih
mora lastnik pridobiti od monterja dvigala ali poskrbeti za
njihovo izdelavo oziroma dopolnitev. Navodila za uporabo,
skrbništvo in vzdrževanje morajo vsebovati informacije in
navodila za dela, ki jih je potrebno opraviti pri skrbništvu
dvigala, reševanju oseb, ujetih v dvigalu in rednem vzdrževanju dvigala. Za takšna navodila, ki jih ni pripravil monter
dvigala, mora lastnik pridobiti njihovo potrditev od pooblaščene organizacije. Lastnik mora ta navodila zagotoviti, in
kolikor je to potrebno, pridobiti potrditev najkasneje v roku
18 mesecev po začetku veljavnosti tega pravilnika.
Pooblaščena organizacija lahko priporoči postopke za
vzdrževanje dvigala v skladu z navodili monterja ter priporoči
postopke za reševanje oseb, ujetih v dvigalu.
Varnostne zahteve glede vzdrževanja obstoječih dvigal
se lahko podrobneje predpiše v obliki obveznih navodil, ki
jih izda minister, pristojen za gospodarstvo.
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nanjen z ustreznimi deli navodil za uporabo in vzdrževanje
dvigala in ali je sposoben nadzorovati pravilno delovanje in
uporabo dvigala. Ime in naslov vzdrževalca morata biti vpisana v kontrolno knjigo. Pogodba o vzdrževanju dvigala mora
biti vložena v kontrolno knjigo dvigala.
Vzdrževalec mora pomanjkljivosti ali poškodbe, ki se
ne dajo takoj odpraviti, nemudoma javiti lastniku in jih zapisati v kontrolno knjigo dvigala. Če nastale pomanjkljivosti ali
poškodbe ogrožajo varno uporabo dvigala, mora vzdrževalec dvigalo izklopiti ali preprečiti njegovo uporabo in o tem
obvestiti lastnika in pooblaščeno organizacijo.
Med obratovanjem dvigala mora biti omogočen stik z
vzdrževalcem.
23. člen
Odgovornost vzdrževalca
Vzdrževalec mora:
– skrbeti, da izvajajo vzdrževanje usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so opremljeni s
potrebnimi napravami in orodjem,
– prilagoditi načrt vzdrževanja, tako da upošteva predvidljive napake kot so npr.: napake zaradi zlorabe, slabega
ravnanja, obrabe delov itd.,
– izvajati vzdrževanje v skladu z navodili za vzdrževanje
in na podlagi periodičnih sistematičnih pregledov,
– obvestiti lastnika o vsakem delu na dvigalu, še posebno o delih in ukrepih za varno delo na dostopih do
stavbe in dvigala,
– vzdrževati sestavne dele dvigala v brezhibnem stanju, tako da mere kljub obrabi ustrezajo zahtevam,
– izklopiti pogon dvigala oziroma preprečiti njegovo
uporabo v primeru nevarnosti, ki jo odkrije med vzdrževanjem, in ki je ni moč nemudoma odpraviti ter obvestiti lastnika o ustavitvi dvigala do popravila,
– voditi zapise o rezultatih rednih pregledov in vsake
intervencije na dvigalu,
– zagotavljati potrebne rezervne dele za popravilo in
zamenjave,
– skrbeti za usposobljenost vsega vzdrževalnega osebja,
– obveščati lastnika o potrebnih spremembah na dvigalih,
– obveščati lastnika o potrebnih periodičnih tehničnih
pregledih,
– biti prisoten pri periodičnih tehničnih pregledih.
24. člen
Skrbnik dvigala
Skrbnik dvigala mora biti fizična oseba (v nadaljnjem
besedilu: skrbnik), s katero ima lastnik sklenjeno pogodbo
o skrbništvu dvigala ali jo pisno pooblasti za oskrbovanje
dvigala. Skrbnik skrbi za dvigalo in njegovo obratovanje ter
mora biti seznanjen z navodili za oskrbovanje dvigala ter
ustreznimi deli kontrolne knjige.
Naziv, ime in naslov ter telefonska številka skrbnika
morajo biti vpisani v kontrolno knjigo dvigala. Pogodba o
skrbništvu dvigala mora biti vložena v kontrolno knjigo. V
izjemnih primerih, npr. v enostanovanjskih stavbah, ko skrbništvo izvaja lastnik, pogodba o skrbništvu ni obvezna.
Skrbništvo dvigala se lahko poveri vzdrževalcu ali reševalcu.
Med obratovanjem mora skrbnik redno preverjati dvigalo, da se prepriča, če ni na njem nobenih okvar, ki lahko
ogrozijo zdravje in varnost uporabnikov. Ta preverjanja morajo v čim večji meri upoštevati navodila monterja dvigala in
morajo obsegati zlasti naslednje:
– kabina se ne sme premikati, če jaškovna vrata ali
vrata kabine niso popolnoma zaprta,
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– jaškovnih vrat ne sme biti možno odpreti, dokler je
kabina izven odklepalnega področja teh jaškovnih vrat,
– normalna pristajalna natančnost mora v okviru dovoljenih meja ustrezati dvigalu, zavore pa morajo delovati,
– sistem za posredovanje alarmov mora delovati pravilno, navodila pri glavnem vhodu in znotraj kabine morajo biti
čitljiva in ustrezati trenutnemu stanju,
– naprava za zasilno zaustavljanje ali naprava za ponovno odpiranje avtomatskih vrat mora delovati pravilno,
– če kabina ni opremljena s kabinskimi vrati, notranja
stena jaška na strani vhoda v kabino ne sme biti poškodovana, fotosenzorske naprave pa morajo delovati pravilno,
– komande in signalizacija morajo delovati brezhibno,
– kabina in vstopne postaje morajo biti primerno osvetljene,
– stene jaška in jaškovna vrata ne smejo biti poškodovani,
– tla v kabini in pri vseh pristajališčih vstopnih in izstopnih postaj ne smejo biti poškodovana in ne smejo ogrožati
varne uporabe.
Skrbnik, če ni vzdrževalec istega dvigala, ne sme vstopati na streho kabine.
Skrbnik mora pomanjkljivosti ali okvare nemudoma javiti lastniku in vzdrževalcu ter jih vpisati v kontrolno knjigo
dvigala. Če so pomanjkljivosti ali okvare tolikšne, da ogrožajo varno uporabo dvigala, mora skrbnik takoj prekiniti obratovanje dvigala.
Oskrbovanje dvigala je treba izvajati najmanj enkrat na
mesec ali bolj pogosto, če to določajo navodila monterja.
Če kabine dvigala niso opremljene s kabinskimi vrati, je
treba preverjanje v skladu s šesto alineo četrtega odstavka
tega člena izvajati enkrat na teden. Glede na specifične
obratovalne pogoje, možne poškodbe in zlorabe pri uporabi
dvigala lahko pooblaščena organizacija predpiše tudi drugačne roke. V soglasju s pooblaščeno organizacijo lahko
vzdrževalec izvaja skrbništvo z daljinskim nadzorom delovanja dvigala.
25. člen
Reševanje oseb, ujetih v dvigalu
Reševalec oseb iz dvigala mora biti usposobljena pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali fizična
oseba (v nadaljnjem besedilu: reševalec), ki v imenu lastnika skrbi za reševanje oseb iz dvigala. Seznanjen mora biti z
navodili za uporabo in reševanje oseb iz kabine dvigala in
jaška ter ustreznimi deli kontrolne knjige. Za reševanje iz
dvigala se lahko imenuje tudi vzdrževalec, če izpolnjuje zahteve iz tega člena.
Naziv, ime in naslov ter telefonska številka reševalca
morajo biti vpisani v kontrolno knjigo dvigala. Pogodba o
reševanju oseb iz dvigala mora biti vložena v kontrolno knjigo. V izjemnih primerih, npr. v enostanovanjskih stavbah, ko
reševanje izvaja lastnik, pogodba o reševanju ni obvezna.
Med obratovanjem dvigala mora biti omogočen stik z
reševalcem iz kabine dvigala. Dvigalo mora biti povezano z
reševalcem prek sistema sporočanja in alarmiranja na daljavo za klice v sili. V izjemnih primerih, npr. v enostanovanjskih stavbah, ali v poslovnih objektih s stalno recepcijo, je
dopustna dvosmerna govorna povezava do tega mesta pod
pogojem, da s tem v nobenem primeru ni zmanjšana hitrost
in strokovnost reševanja ujetih oseb v dvigalu.
Reševalec mora izpolnjevati naslednja organizacijska
merila:
– reševalec ali osrednja reševalna enota mora biti vselej, ko obstaja možnost, da kdorkoli uporablja dvigalo, pripravljena za reševanje oseb iz dvigala in imeti osebje na
razpolago,
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– v skladu s številom dvigal, povezanih z reševalcem
oziroma reševalno enoto prek sistema za sporočanje in alarmiranje na daljavo, mora razpolagati z zadostnim številom
reševalnega osebja,
– reševalno osebje mora imeti možnost priti do zadevne stavbe in zadevnega dvigala, zlasti do mesta za reševanje,
– čas med klici v sili in vzpostavitvijo stika z osebami v
kabini mora biti kar najkrajši,
– čas med klici v sili in prihodom reševalcev k zadevni
stavbi ter zadevnemu dvigalu ne sme presegati 60 minut,
razen če gre za nenormalne pogoje (prometni zastoji, sneg,
nalivi itd.),
– reševalno osebje mora nemudoma obvestiti osrednjo reševalno enoto, da je prišlo k zadevni stavbi in zadevnemu dvigalu, v vsakem primeru pa ne kasneje kot v trenutku dejanske rešitve ujetih oseb; to je treba vnesti v
dokumente osrednje reševalne enote, ki vodi seznam vseh
klicev v sili in reševalnih posegih,
– na zahtevo morajo podatki o klicih v sili in reševalnih
posegih ter odzivnih časih biti dostopni pristojnemu inšpektoratu.
26. člen
Pooblaščena organizacija za tehnični pregled dvigal
Pooblaščena organizacija za tehnični pregled dvigal
mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.
Pooblaščena organizacija mora biti akreditirana na področju dvigal in mora izpolnjevati zahteve standarda SIST
EN 45004.
Pooblaščena organizacija mora imeti pred pridobitvijo
in v času veljavnosti pooblastila v rednem delovnem razmerju najmanj enega univerzitetnega diplomiranega inženirja elektrotehnike in najmanj enega univerzitetnega diplomiranega inženirja strojništva, ki izpolnjujeta merila za
strokovno osebje za tehnični pregled dvigala iz 28. člena
tega pravilnika.
Pooblaščena organizacija, njen poslovodja in osebje,
odgovorno za izvajanje postopkov pri tehničnih pregledih,
ne smejo biti načrtovalci, proizvajalci, monterji ali dobavitelji
dvigal in varnostnih komponent, ki jih pregledujejo, niti pooblaščeni zastopniki katere koli teh strank. To ne izključuje
možnosti izmenjav tehničnih informacij s proizvajalci dvigal
in varnostnih komponent.
Pooblaščena organizacija mora imeti sklenjeno zavarovanje za odgovornost. Višino zavarovanja določi minister,
pristojen za gospodarstvo v odločbi, s katero pooblasti organizacijo za opravljanje tehničnih pregledov dvigal.
Osebje pooblaščene organizacije mora spoštovati poklicno molčečnost glede vseh informacij, pridobljenih pri
izvajanju nalog (razen nasproti pristojnim upravnim organom), v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom.
Pooblaščena organizacija mora na zahtevo ministra,
pristojnega za gospodarstvo sodelovati pri oblikovanju stališč in navodil na področju, za katerega je pooblaščena in
izpolnjevati vsa obvezna navodila.
Organizacijo, ki se namerava ukvarjati s tehničnim pregledom dvigal in izpolnjuje merila iz tega člena, lahko minister, pristojen za gospodarstvo imenuje za pooblaščeno organizacijo in jo s tem pooblasti za opravljanje obsega in
nalog na tem področju. Začasno lahko minister, pristojen za
gospodarstvo, imenuje tudi organizacijo, ki se namerava
ukvarjati s tehničnim pregledom dvigal za pooblaščeno organizacijo, kolikor je ta organizacija v postopku za pridobitev ustrezne akreditacije in izpolnjuje merila iz tega člena.
Pooblaščeno organizacijo minister vpiše v seznam pooblaščenih organizacij za tehnični pregled dvigal, obnovljen sez-
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nam teh organizacij pa periodično objavlja v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Minister, pristojen za gospodarstvo, lahko razveljavi pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov dvigal pooblaščeni organizaciji in z odločbo prepove organizaciji opravljanje dejavnosti po tem pravilniku, če:
– v predpisanem roku ne pridobi akreditacije iz drugega odstavka tega člena ali če le-to med izvajanjem pooblastila izgubi,
– tehničnih pregledov dvigal ne opravlja v skladu z
veljavnimi predpisi in odobrenimi postopki ter dobro inženirsko prakso,
– ne izpolnjuje obveznih navodil ministra, pristojnega
za gospodarstvo,
– je proti njej uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali je prenehala poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– ne dela na svojem področju več kot dve leti.
Pooblaščena organizacija mora voditi in obnavljati seznam dvigal, kjer je opravila prevzemni ali periodični pregled
dvigala. Ta seznam mora v elektronski in v pisni obliki na
zahtevo posredovati ministru, pristojnemu za gospodarstvo
oziroma pristojnemu inšpektoratu.
Priglašeni organ za področje dvigal se lahko ukvarja
poleg svoje dejavnosti na področju dvigal tudi z izobraževanjem ter pripravo navodil za uporabo za dvigala, kadar takih
navodil ne pripravi monter dvigala.
Pooblaščena organizacija mora to dejavnost opravljati
na neprofiten način. Cenik njenih storitev mora biti javno
dostopen in potrjen s strani ministra, pristojnega za gospodarstvo.
27. člen
Seznam pooblaščenih organizacij za tehnični pregled
dvigal
Minister, pristojen za gospodarstvo, periodično objavlja
seznam pooblaščenih organizacij za tehnični pregled dvigal v
Republiki Sloveniji v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pred sprejetjem na seznam ali če so iz njega črtane,
pooblaščene organizacije ne smejo opravljati postopkov,
izdajati listin v zvezi s pregledovanjem dvigal oziroma vpisovati v kontrolno knjigo dvigala. Po objavi na seznamu smejo
opravljati obseg dejavnosti in nalog, ki ga pooblastilo opredeljuje.
28. člen
Merila za strokovno osebje za tehnični pregled dvigal
Strokovno osebje za tehnični pregled dvigal mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba elektrotehnične ali strojne
smeri in najmanj eno leto delovnih izkušenj (v zadnjih petih
letih) na področju dvigal, ali
– visoka strokovna izobrazba elektrotehnične ali strojne smeri in najmanj dve leti delovnih izkušenj (v zadnjih
petih letih) na področju dvigal, ali
– višja strokovna izobrazba elektrotehnične ali strojne
smeri in najmanj tri leta delovnih izkušenj (v zadnjih petih
letih) na področju dvigal,
– strokovni izpit iz elektrotehnične ali strojne stroke po
zakonu o graditvi objektov.
Delovne izkušnje na področju dvigal iz prejšnjega odstavka so:
– projektiranje, konstruiranje, kalibriranje in nastavljanje komponent za dvigala,
– projektiranje, konstruiranje, kalibriranje in nastavljanje krmilnih naprav za dvigala,
– montaža dvigal.
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Zahteva po poklicni praksi v industriji dvigal lahko v
celoti ali delno odpade, če se dokaže enakovredna poklicna praksa pri pregledu dvigal.
Strokovno osebje za tehnični pregled dvigal imenuje
pooblaščena organizacija, v kateri so zaposleni. Listino o
imenovanju skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošlje
pooblaščena organizacija ministru, pristojnemu za gospodarstvo.
Zaposleni v pooblaščeni organizaciji morajo redno posodabljati ustrezno znanje in veščine.
Oseba, ki je bila imenovana za tehnični pregled dvigal,
se črta iz seznama, če:
– ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka tega
člena,
– če več kot tri leta ni opravljala dela v zvezi s preskušanjem dvigal,
– če je ravnala zoper dolžnosti, ki izhajajo iz dejavnosti
osebja za tehnični pregled dvigal,
– če ne izkaže zadovoljivega strokovnega znanja na
področju preskušanja dvigal.
Seznam oseb, ki so bile črtane iz seznama strokovnega osebja za tehnični pregled dvigal, pošlje pooblaščena
organizacija ministru, pristojnemu za gospodarstvo.
V. NADZOR IN POSTOPKI OBVEŠČANJA
29. člen
Nadzor
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor ter Inšpektorat Republike Slovenije za delo v skladu s 16. členom zakona, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in
ugotavljanje skladnosti.
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je
pristojen za nadzor nad dvigali v stanovanjskih stavbah, Inšpektorat Republike Slovenije za delo pa je pristojen za
nadzor nad dvigali v poslovnih stavbah.
Kadar lahko dvigalo ali varnostna komponenta, ki imata oznako CE in se uporabljata v skladu s svojim namenom,
ogrozita varnost ljudi, živali in premoženja, sprejme pristojni
inšpektorat vse ustrezne ukrepe za umik takega dvigala ali
take varnostne komponente iz prometa, prepove njuno dajanje v promet ali v uporabo ali omeji njun prost promet.
Pristojni inšpektorat zapečati dvigalo, ki ni varno za
uporabo in izda lastniku odločbo o prepovedi uporabe dvigala. Lastnik mora spoštovati sklep inšpektorata ne glede
na to, če se pritoži ter je odgovoren za zapečatenje dvigala.
Pečat lahko odstrani samo pristojni inšpektor ali pooblaščena organizacija ali pa vzdrževalec, če je to potrebno za
izvedbo popravila. O tem nemudoma obvesti pristojni inšpektorat tisti, ki je pečat odstranil ter prepreči uporabo
dvigala, dokler ni opravljen prevzemni pregled.
Pristojni inšpektorat izda odločbo oziroma prepoved
uporabe dvigala lastniku in ga ustrezno sankcionira, pri čemer upošteva princip proporcionalnosti.
30. člen
Postopki obveščanja
O vsakem ukrepu umika s trga, prepovedi dajanja v
promet ali v obratovanje ali omejevanju prostega pretoka iz
16. člena zakona, ki ureja tehnične zahteve in ugotavljanje
skladnosti, ki ga izvede Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
mora inšpektorat, ki je tak ukrep sprejel, nemudoma uradno
obvestiti ministra, pristojnega za gospodarstvo, informacijo
o tem pa mora dati na razpolago tudi drugim organom, ki jih
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to zadeva. Pri tem mora pristojni inšpektorat navesti vzroke
za svojo odločitev, še posebej ali je neskladnost posledica:
– neuspešnega izpolnjevanja bistvenih zahtev, navedenih v 8. členu tega pravilnika,
– nepravilne uporabe standardov, navedenih v 9. členu tega pravilnika,
– pomanjkljivosti v samih standardih, navedenih v
9. členu tega pravilnika.
Takšno odločitev mora pristojni inšpekcijski organ čim
prej sporočiti prizadeti stranki, ki mora biti hkrati obveščena
o pravnih sredstvih, ki so ji na voljo za pritožbo v skladu z
določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek in o
časovnih rokih, ki veljajo za takšna pravna sredstva.
Minister, pristojen za gospodarstvo, mora v skladu z
veljavnimi predpisi in mednarodnimi sporazumi nemudoma
obvestiti Komisijo Evropske unije o ukrepih za umik s trga,
za prepoved dajanja na trg, za prepoved dajanja v obratovanje, za prepoved uporabe ali za omejitev prostega pretoka
neustreznih dvigal in varnostnih komponent za dvigala ter
navesti razloge za tako odločitev, zlasti s pojasnilom ali je
neskladnost posledica:
– neizpolnjevanja bistvenih zahtev, določenih v 8. členu tega pravilnika,
– nepravilne uporabe standardov, navedenih v 9. členu tega pravilnika,
– pomanjkljivosti v samih standardih, navedenih v
9. členu tega pravilnika.
Minister, pristojen za gospodarstvo, mora v skladu z
veljavnimi predpisi in mednarodnimi sporazumi nemudoma
obvestiti Komisijo Evropske unije in države članice Evropske unije o ukrepih, ki zadevajo neustrezna dvigala in varnostne komponente za dvigala, ki nosijo oznako CE.
Minister, pristojen za gospodarstvo, mora v skladu z
veljavnimi predpisi in mednarodnimi sporazumi nemudoma
obvestiti Komisijo Evropske unije in države članice Evropske unije, če kak slovenski priglašeni organ umakne potrdilo o pregledu, pri čemer navede razloge za to odločitev.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Prenehanje veljavnosti in uporabe predpisov
Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji
preneha veljati odredba o obveznem certificiranju dvigal na
električni pogon za navpični prevoz oseb in tovora, ki se
stalno uporabljajo v stavbah in konstrukcijah (Uradni list RS,
št. 16/02).
Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji
se prenehajo uporabljati naslednji predpisi:
1. pravilnik o tehničnih normativih za dvigala na električni pogon za navpični prevoz oseb in tovora (Uradni list
SFRJ, št. 16/86 in 28/89),
2. pravilnik o obveznem atestiranju dvigal na električni
pogon za navpični prevoz oseb in tovora in o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, pooblaščene za atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št.
27/90),
3. pravilnik o obveznem atestiranju blažilnikov, ki se
uporabljajo pri dvigalih in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
organizacije združenega dela, pooblaščene za atestiranje
teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 18/91),
4. pravilnik o obveznem atestiranju naprave za zaklepanje jaškovnih vrat za dvigala in o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati organizacije združenega dela, pooblaščene za
atestiranje teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 18/91),

Stran

13710 / Št. 97 / 10. 10. 2003

5. pravilnik o obveznem atestiranju omejilnika hitrosti
za dvigala in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije
združenega dela, pooblaščene za atestiranje teh proizvodov
(Uradni list SFRJ, št. 18/91),
6. pravilnik o obveznem atestiranju lovilne naprave za
dvigala in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije
združenega dela, pooblaščene za atestiranje teh proizvodov
(Uradni list SFRJ, št. 18/91),
7. pravilnik o tehničnih normativih za dvigala na električni pogon za poševni prevoz oseb in tovora (Uradni list
SFRJ, št. 49/86).
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1.
1.1.

1.2.

32. člen
Prehodna določba
Do pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji opravlja naloge “priglašenega organa“ “organ za ugotavljanje skladnosti“, ki ga z odločbo imenuje minister, pristojen za gospodarstvo.
33. člen
Začetek uporabe
Določbe 13. člena, drugega in tretjega odstavka
14. člena ter tretjega, četrtega in petega odstavka 30. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z dnem pristopa
Republike Slovenije k Evropski uniji.

1.3.

34. člen
Začetek veljavnosti
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-160/2002-11
Ljubljana, dne 18. septembra 2003.
EVA 2003-2111-0018
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

1.4.
1.4.1
1.4.2.

PRILOGA I
1.4.3.
BISTVENE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE ZAHTEVE V
ZVEZI Z NAČRTOVANJEM IN KONSTRUKCIJO DVIGAL
IN VARNOSTNIH KOMPONENT

1.4.4.

UVODNE OPOMBE

1.5.
1.5.1.

1. Obveznosti na podlagi bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev veljajo samo, če dvigalo ali varnostna komponenta pomeni določeno nevarnost, kadar se uporablja,
kakor je predvidel monter dvigala ali proizvajalec varnostne
opreme.
2. Bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, ki jih
določa ta pravilnik, so obvezne. Vendar glede na sedanje
stanje tehnike morda cilji, ki jih določajo, niso dosegljivi. V
takih primerih morata biti dvigalo oziroma varnostna komponenta načrtovani in zgrajeni tako, da se v največji možni
meri približata tem ciljem.
3. Proizvajalec varnostnih komponent in monter dvigala sta dolžna opraviti analizo nevarnosti, da bi ugotovila vse
nevarnosti, ki so povezane z njunim izdelkom, nato jih morata načrtovati in graditi ob upoštevanju takšne analize.
4. Bistvene zahteve, določene v zakonu o gradbenih
proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 in 110/02), ki niso
vključene v ta pravilnik, veljajo za dvigala.

1.5.2.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.

SPLOŠNO
Uporaba odredbe o varnosti strojev
Če obstaja določena nevarnost, ki ni obravnavana v
tej prilogi, veljajo bistvene zdravstvene in varnostne
zahteve Priloge I k odredbi o varnosti strojev (Uradni
list RS, št. 52/00 in 57/00). Bistvene zahteve iz
1.1.2. poglavja Priloge I k odredbi o varnosti strojev
veljajo v vsakem primeru.
Kabina
Kabina mora biti načrtovana in izdelana tako, da je
dovolj prostorna in močna, ustrezno maksimalnemu
številu oseb in dopustni obremenitvi dvigala, kot ju je
določil monter.
V primeru dvigal, ki so namenjena prevozu oseb, in
kadar to dovoljujejo dimenzije, mora biti kabina načrtovana in narejena tako, da njene strukturne značilnosti ne preprečujejo ali ovirajo dostopa in uporabe
invalidnim osebam ter da omogočajo kakršne koli
ustrezne prilagoditve, ki so namenjene olajšanju uporabe kabine za njih.
Nosilna in podporna sredstva
Nosilna in/ali podporna sredstva kabine, njeni dodatki in kakršni koli omejevalni deli morajo biti izbrani
in načrtovani tako, da zagotovijo ustrezno raven splošne varnosti in kar najbolj zmanjšajo nevarnost padca kabine ob upoštevanju okoliščin uporabe, uporabljenih materialov in proizvodnih razmer.
Kadar se za nosilna sredstva kabine uporabljajo vrvi
ali verige, morata biti vsaj dva neodvisna kabla ali
verigi, vsaka s svojim sidrnim sistemom. Takšne vrvi
in verige ne smejo imeti členov ali spojev, razen
kadar je to nujno za pritrditev ali oblikovanje zanke.
Nadzor obremenitve (vključno s preveliko hitrostjo)
Dvigala morajo biti načrtovana, izdelana in montirana
tako, da preprečujejo normalen začetek vožnje, če
je presežena dopustna obremenitev.
Dvigala morajo biti opremljena z omejevalnikom hitrosti.
Te zahteve ne veljajo za dvigala, v katerih pogonski
sistem preprečuje preveliko hitrost.
Hitra dvigala morajo biti opremljena z napravo za
nadzorovanje in omejevanje hitrosti.
Dvigala, ki jih poganjajo torne vrvenice, morajo biti
načrtovana tako, da zagotovijo stabilnost vlečnih vrvi
na vrvenici.
Pogonski mehanizem
Vsako osebno dvigalo mora imeti svoj lastni pogonski mehanizem. Ta zahteva ne velja za dvigala, v
katerih so protiuteži nadomeščene z drugo kabino.
Monter dvigala mora zagotoviti, da pogonski mehanizem dvigala in z dvigalom povezane naprave niso
dostopni, razen za vzdrževanje in v nujnih primerih.
Komande
Komande dvigal, namenjenih za uporabo invalidnih
oseb brez spremstva, morajo biti ustrezno načrtovane in nameščene.
Delovanje komand mora biti jasno označeno.
Klicni tokokrogi skupine dvigal so lahko skupni ali
med seboj povezani.
Električna oprema mora biti montirana in povezana
tako, da:
– ni mogoča nobena zamenjava s tokokrogi, ki niso neposredno povezani z dvigalom,
– je preskrbo z električno energijo mogoče vključiti ob obremenitvi,
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– so premiki dvigala odvisni od električnih varnostnih naprav v ločenem električnem varnostnem
tokokrogu,
– napaka v električni napeljavi ne povzroči nevarne
situacije.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

NEVARNOSTI ZA OSEBE ZUNAJ KABINE
Dvigalo mora biti načrtovano in izdelano tako, da
zagotavlja, da je prostor, v katerem potuje kabina,
nedostopen, razen za vzdrževanje ali v nujnih primerih. Preden oseba vstopi v ta prostor, mora biti onemogočena normalna uporaba dvigala.
Dvigalo mora biti načrtovano in izdelano tako, da
preprečuje nevarnost trčenja, ko je kabina v enem
od svojih skrajnih položajev.
Cilj bo dosežen s prostim prostorom ali pribežališčem za skrajnimi položaji.
V posebnih primerih se v Republiki Sloveniji pri dajanju možnosti za predhodno odobritev, zlasti v obstoječih stavbah, kjer je to rešitev nemogoče uresničiti,
lahko zagotovijo druga ustrezna sredstva, da bi se
izognili nevarnosti.
Pristajališča na vhodu in izhodu kabine morajo biti
opremljena z etažnimi vrati z ustrezno mehansko trdnostjo za okoliščine predvidene uporabe.
Naprava za zaklepanje mora med normalnim delovanjem preprečevati:
– začetek premikanja kabine, sproženega namerno ali nenamerno, razen če vsa etažna vrata niso
zaprta in zaklenjena,
– odpiranje etažnih vrat, ko se kabina še premika
in izven predpisanega pristajalnega območja.
Vsi pristajalni premiki z odprtimi vrati so na posebej
določenih območjih dovoljeni, pod pogojem, da je
izravnalna hitrost nadzorovana.
NEVARNOSTI ZA OSEBE V KABINI
Kabine dvigal morajo biti popolnoma zaprte s stenami po vsej dolžini, vključno s tlemi in stropi, z izjemo
odprtin za prezračevanje in z vrati po vsej dolžini. Ta
vrata morajo biti načrtovana in montirana tako, da se
kabina ne more premakniti, če niso zaprta, razen pri
pristajalnih premikih, določenih v zadnjem stavku
2.3. točke in pride do ustavitve, če se vrata odprejo.
Vrata kabine morajo ostati zaprta in zaklenjena, če
se dvigalo ustavi med dvema nivojema, kjer obstaja nevarnost padca med kabino in jaškom ali če
jaška ni.
Za slučaj prekinitve električnega toka ali napake sestavnih delov mora imeti dvigalo naprave za preprečitev prostega padca in nenadzorovanih premikov
kabine navzgor.
Naprava, ki preprečuje prosti padec kabine, mora
biti neodvisna od nosilnih sredstev kabine.
Ta naprava mora biti zmožna zaustaviti kabino ob
njeni dopustni obremenitvi in maksimalni hitrosti, ki
jo predvideva monter dvigala. Kakršna koli zaustavitev s to napravo ne sme povzročiti takega zmanjšanja
hitrosti, ki bi škodilo ljudem v kabini, ne glede na
okoliščine obremenitve.
Blažilniki morajo biti nameščeni med dnom jaška in
tlemi kabine.
V tem primeru je treba prosti prostor, omenjen v 2.2.
točki izmeriti, ko so blažilniki popolnoma stisnjeni.
Ta zahteva ne velja za dvigala, v katerih kabina zaradi
oblike pogonskega sistema ne more vstopiti v prosti
prostor, določen v 2.2. točki.
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Dvigala morajo biti načrtovana in izdelana tako, da
jih je nemogoče spraviti v pogon, če naprava, določena v 3.2. točki ni v operativnem položaju.

4.
4.1.

DRUGE NEVARNOSTI
Etažna vrata in vrata kabine ali oboje vrat skupaj
morajo biti, kadar so motorizirana, opremljena z napravo, ki preprečuje priprtje, ko se premikajo.
4.2. Kadar morajo prispevati k protipožarni zaščiti stavbe,
morajo biti etažna vrata, vključno tista s steklenimi
deli, ustrezno odporna proti ognju v smislu njihove
celovitosti in njihovih lastnosti glede izolacije (zadržanje plamenov) in oddajanja toplote (toplotno sevanje).
4.3. Protiuteži morajo biti montirane tako, da preprečujejo kakršno koli nevarnost trčenja s kabino ali padca
nanjo.
4.4. Dvigala morajo biti opremljena s sredstvi, ki omogočajo osvoboditev in evakuacijo v kabini ujetih ljudi.
4.5. Kabine morajo biti opremljene z dvosmernimi komunikacijskimi sredstvi, ki omogočajo stalen stik z reševalno službo.
4.6. Dvigala morajo biti načrtovana in izdelana tako, da
če temperatura strojnice dvigala preseže maksimum,
ki ga je določil monter dvigala, lahko dokončajo premike, ki že potekajo, zavrnejo pa nove komande.
4.7. Kabine morajo biti načrtovane in izdelane tako, da
potnikom zagotavljajo zadostno zračenje, celo v slučaju daljše zaustavitve.
4.8. Kabina bi morala biti ustrezno osvetljena, kadar koli
se uporablja in kadar koli so vrata odprta. Na voljo
mora biti tudi osvetlitev v sili.
4.9. Komunikacijska sredstva, določena v 4.5. točki in
osvetlitev v sili, določena v 4.8. točki, morajo biti
načrtovani in izdelani tako, da delujejo celo brez
normalne oskrbe z električnim tokom. Njihov čas
delovanja mora biti dovolj dolg, da omogoča normalen potek reševanja.
4.10. Kontrolni tokokrogi dvigal, ki bi jih lahko uporabljali
ob požaru, morajo biti načrtovani in izdelani tako, da
se lahko prepreči zaustavitev dvigal na določenih
nivojih in reševalnim ekipam omogoči prednostni
nadzor dvigala.
5.
5.1.

5.2.
6.
6.1.

6.2.

OZNAČEVANJE
Poleg minimalnih podatkov, ki se v skladu z 1.7.3.
točko Priloge I odredbe o varnosti strojev zahtevajo
za vsak stroj, mora imeti vsaka kabina dobro vidno
tablico, ki navaja dopustno obremenitev v kilogramih
in maksimalno število potnikov, ki se lahko peljejo.
Če je dvigalo načrtovano tako, da dopušča v kabini
ujetim osebam osvoboditev brez zunanje pomoči,
morajo biti ustrezna navodila v kabini jasna in vidna.
NAVODILA ZA UPORABO
Varnostne komponente, omenjene v Prilogi IV, morajo biti opremljene z navodili za uporabo, sestavljenimi v slovenskem jeziku ali v uradnem jeziku države
članice, iz katere je monter dvigala, ali v drugem
jeziku Evropske unije, ki je zanj sprejemljiv, tako da
je:
– montažo,
– povezovanje,
– prilagoditev in
– vzdrževanje
mogoče izvajati učinkovito in brez nevarnosti.
Vsako dvigalo mora spremljati dokumentacija, sestavljena v slovenskem jeziku. Dokumentacija mora
vsebovati vsaj:
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– navodila za uporabo, ki vsebujejo načrte in diagrame kot je potrebno za normalno delovanje,
kakor tudi za vzdrževanje, pregledovanje, popravilo, redne preglede in reševalne akcije, določene v 4.4. točki,
– kontrolno knjigo, v katero se lahko zapisujejo
popravila, in kadar pride v poštev, redni pregledi.

PRILOGA II
A) Vsebina ES-izjave o skladnosti za varnostne sestavne dele, ki mora biti pripravljena v istem jeziku kot
navodila za uporabo, navedena v 6.1. točki Priloge I in
natipkana ali natisnjena
ES-izjava o skladnosti mora vsebovati naslednje informacije:
– ime in naslov proizvajalca varnostne komponente (ime
podjetja, poln naslov; če gre za pooblaščenega zastopnika,
navesti tudi ime podjetja in naslov proizvajalca varnostnih
komponent),
– kadar pride v poštev, ime in naslov njegovega pooblaščenega zastopnika,
– opis varnostne komponente, podrobnosti o tipu ali
seriji in serijsko številko,
– varnostno funkcijo varnostne komponente, če ni očitna iz opisa,
– leto izdelave varnostne komponente,
– vse ustrezne določbe, ki jih izpolnjuje varnostna komponenta,
– kadar pride v poštev, napotilo na uporabljene harmonizirane standarde,
– kadar pride v poštev, ime, naslov in identifikacijsko
številko priglašenega organa, ki je opravil ES-pregled tipa v
skladu z 10. členom tega pravilnika,
– kadar pride v poštev, napotilo na certifikat o ESpregledu tipa, ki ga je izdal ta priglašeni organ,
– kadar pride v poštev, ime, naslov in identifikacijsko
številko priglašenega organa, ki je opravil preglede proizvodnje v skladu z 10. členom tega pravilnika,
– kadar pride v poštev, ime, naslov in identifikacijsko
številko priglašenega organa, ki je preveril sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga je proizvajalec uporabil v skladu z 10. členom tega pravilnika,
– identifikacijo podpisnika, ki je pooblaščen za delovanje v imenu proizvajalca varnostnih komponent ali njegovega pooblaščenega zastopnika.
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– kadar pride v poštev, ime, naslov in identifikacijsko
številko priglašenega organa, ki je preveril dvigalo v skladu z
11. členom tega pravilnika,
– kadar pride v poštev, ime, naslov in identifikacijsko
številko priglašenega organa, ki je opravil končni pregled
dvigala v skladu z 11. členom tega pravilnika,
– kadar pride v poštev, ime, naslov in identifikacijsko
številko priglašenega organa, ki je preveril sistem zagotavljanja kakovosti, ki ga je uporabil monter v skladu z 11. členom
tega pravilnika,
– identifikacijo podpisnika, ki je pooblaščen za delovanje v imenu monterja dvigala.

PRILOGA III
OZNAKA CE SKLADNOSTI
Oznaka CE skladnosti je sestavljena iz velikih začetnic
CE, ki so naslednje oblike:

Če se oznaka CE pomanjša ali poveča, je treba spoštovati v zgornji skici navedena razmerja.
Različni deli oznake CE morajo imeti enake navpične
mere, ki ne smejo biti manjše od 5 mm. Tej minimalni meri
se je mogoče odpovedati pri majhnih varnostnih sestavnih
delih.
Oznaki CE sledi identifikacijska številka priglašenega
organa, ki obravnava:
– postopke, določene v 10. členu tega pravilnika,
– postopke, določene v 11. členu tega pravilnika.
PRILOGA IV

B) Vsebina ES-izjave o skladnosti za montirana
dvigala, ki mora biti pripravljena v istem jeziku kot priročnik
z navodili, naveden v 6.2. točki Priloge I in natipkana ali
natisnjena
ES-izjava o skladnosti mora vsebovati naslednje informacije:
– ime in naslov monterja dvigala (ime podjetja in poln
naslov),
– opis dvigala, podrobnosti o tipu ali seriji, serijsko
številko in naslov, kje je dvigalo montirano,
– leto montaže dvigala,
– vse ustrezne določbe, ki jih izpolnjuje dvigalo,
– kadar pride v poštev, napotilo na uporabljene harmonizirane standarde,
– kadar pride v poštev, ime, naslov in identifikacijsko
številko priglašenega organa, ki je opravil ES-pregled tipa
vzorca dvigala v skladu z 11. členom tega pravilnika,
– kadar pride v poštev, napotilo na certifikat o ESpregledu tipa,

SEZNAM VARNOSTNIH KOMPONENT (10. člen tega
pravilnika)
1. Naprave za zaklepanje etažnih vrat.
2. Naprave za preprečevanje padcev, določene v 3.2.
točki Priloge I, ki preprečujejo padec kabine ali nekontrolirane premike navzgor.
3. Naprave za omejevanje obratov motorja.
4. a) Blažilniki, ki akumulirajo energijo:
– bodisi nelinearni
– bodisi z dušenjem povratnega gibanja.
b) Blažilniki, ki energijo porabijo.
5. Varnostne naprave, nameščene v mehanizme hidravličnih tokokrogov, kadar se ti uporabljajo kot naprave za
preprečevanje padcev.
6. Električne varnostne naprave v obliki varnostnih stikal, ki vsebujejo elektronske sestavne dele.
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PRILOGA V
ES-PREGLED TIPA
(modul B)
A) ES-pregled tipa za varnostne komponente
1. ES-pregled tipa je postopek, s katerim priglašeni
organ ugotovi in potrdi, da bo značilni primerek varnostne
komponente dvigalu, v katerem je pravilno nameščena, omogočil izpolnjevanje ustreznih zahtev tega pravilnika.
2. Prošnjo za ES-pregled tipa mora vložiti proizvajalec
varnostne komponente ali njegov pooblaščeni zastopnik,
pri priglašenem organu, katerega izbere sam.
Prošnja mora vključevati:
– ime in naslov proizvajalca varnostne komponente in
njegovega pooblaščenega zastopnika, če je zahtevek vložil
slednji ter kraj izdelave varnostnih komponent,
– pisno izjavo, da enak zahtevek ni bil vložen pri nobenem drugem priglašenem organu,
– tehnično dokumentacijo,
– značilni primerek varnostne komponente ali podrobnosti o kraju, kjer jo je mogoče pregledati. Priglašeni organ lahko upravičeno zahteva nadaljnje vzorce.
3. Tehnična dokumentacija mora omogočiti presojo
skladnosti in primernosti varnostne komponente, da bo dvigalu, v katerem je pravilno vgrajena, omogočila skladnost z
določbami tega pravilnika.
Kolikor je potrebno za presojo skladnosti, mora tehnična dokumentacija vsebovati naslednje:
– splošen opis varnostne komponente, vključno z njenim področjem uporabe (še posebej možne omejitve hitrosti, obremenitve in moči) in okoliščine (zlasti eksplozivna
okolja in izpostavljenost elementom),
– načrt in proizvodne risbe ali diagrame,
– bistvene upoštevane zahteve in sprejeta sredstva za
njihovo izpolnitev (npr. harmonizirani standard),
– rezultate kakršnih koli preskusov ali izračunov, ki jih
je opravil ali dal v izvajanje proizvajalec,
– izvod navodil za montažo varnostnih komponent,
– sprejete ukrepe v fazi proizvodnje za zagotovitev, da
serijsko izdelane varnostne komponente ustrezajo pregledani varnostni komponenti.
4. Priglašeni organ mora:
– pregledati tehnično dokumentacijo, da presodi, koliko lahko izpolnjuje želene cilje,
– pregledati varnostno komponento, da preveri njeno
ustreznost v smislu tehnične dokumentacije,
– opraviti ali dati v izvajanje ustrezne preglede in preskuse, potrebne za preveritev, ali rešitve, ki jih je sprejel
proizvajalec varnostne komponente, izpolnjujejo zahteve tega pravilnika in varnostni komponenti omogočajo opravljanje njene funkcije, če je v dvigalo pravilno vgrajena.
5. Če značilni primerek varnostne komponente ustreza
določbam tega pravilnika, ki veljajo zanjo, mora priglašeni
organ prosilcu izdati certifikat o ES-pregledu tipa. Certifikat
mora vsebovati ime in naslov proizvajalca varnostne komponente, ugotovitve pregleda, kakršne koli pogoje za veljavnost certifikata in podrobne podatke, ki so potrebni za prepoznanje odobrenega tipa.
Slovenski upravni organi, Komisija Evropske unije, države članice Evropske unije in drugi priglašeni organi lahko
prejmejo izvod certifikata in na upravičeno zahtevo izvod
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tehnične dokumentacije in poročila o opravljenih pregledih
ter izračunih in preskusih. Če priglašeni organ zavrne izdajo
certifikata proizvajalcu o ES-pregledu tipa, mora navesti podrobne razloge za zavrnitev. Zagotovljene morajo biti določbe za pritožbeni postopek.
6. Proizvajalec varnostne komponente ali njegov pooblaščeni zastopnik mora obvestiti priglašeni organ o kakršnih koli spremembah, celo o manjših, ki jih je izvedel ali jih
namerava izvesti na odobreni varnostni komponenti, vključno z novimi razširitvami ali različicami, ki niso določene v
originalni tehnični dokumentaciji (glej prvo alineo 3. točke
A) poglavja). Priglašeni organ mora pregledati spremembe
in obvestiti prosilca ali certifikat o ES-pregledu tipa ostane
veljaven. (Če priglašeni organ meni, da je treba, lahko bodisi izda dodatek k originalnemu certifikatu o ES-pregledu
tipa, bodisi zahteva predložitev novega zahtevka.)
7. Vsak priglašeni organ mora sporočiti slovenskim
upravnim organom in državam članicam Evropske skupnosti
ustrezne informacije v zvezi z:
– izdanimi certifikati o ES-pregledu tipa,
– umaknjenimi certifikati o ES-pregledu tipa.
Vsak priglašeni organ mora tudi drugim priglašenim
organom sporočiti ustrezne informacije glede certifikatov o
ES-pregledu tipa, ki jih je umaknil.
8. Certifikati o ES-pregledu tipa, dokumentacija in korespondenca v zvezi s postopki ES-pregleda tipa morajo biti
sestavljeni v slovenskem jeziku ali v uradnem jeziku države
članice Evropske unije, kjer je sedež priglašenega organa,
ali v jeziku, ki je zanj sprejemljiv.
9. Proizvajalec varnostne komponente ali njegov pooblaščeni zastopnik mora s tehnično dokumentacijo hraniti
izvode certifikatov o ES-pregledu tipa in njihove dodatke še
deset let po izdelavi zadnje varnostne komponente.
Kadar niti proizvajalec varnostne komponente niti njegov pooblaščeni zastopnik nima sedeža v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji, preide odgovornost za ohranjanje razpoložljivosti tehnične dokumentacije na osebo, ki da
varnostno komponento na slovenski trg.
B) ES-pregled tipa za dvigala
1. ES-pregled tipa je postopek, s katerim priglašeni
organ ugotovi in potrdi, da vzorčno dvigalo ali dvigalo, za
katero ni določbe za razširitev ali različico, izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
2. Prošnjo za ES-pregled tipa mora vložiti monter dvigala pri priglašenem organu po lastni izbiri.
Prošnja mora vključevati:
– ime in naslov monterja dvigala,
– pisno izjavo, da enaka prošnja ni bila vložena pri
nobenem drugem priglašenem organu,
– tehnično dokumentacijo,
– podrobnosti o kraju, kjer je mogoče pregledati vzorčno dvigalo. Vzorčno dvigalo, ki je predloženo v pregled,
mora vključevati končne dele in biti zmožno delovati na vsaj
treh nivojih (zgornjem, srednjem in spodnjem).
3. Tehnična dokumentacija mora omogočiti presojo
skladnosti dvigala z določbami tega pravilnika ter razumevanje konstrukcije in delovanja dvigala.
Kolikor je potrebno za presojo skladnosti, mora tehnična dokumentacija vsebovati naslednje:
– splošen opis reprezentativnega vzorca dvigala. Tehnična dokumentacija mora jasno kazati vse možne razširitve reprezentativnega vzorca pregledovanega dvigala (glej
3. člen tega pravilnika),
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– načrt in proizvodne risbe ali diagrame,
– bistvene upoštevane zahteve in sprejeta sredstva za
izpolnitev teh zahtev (npr. harmonizirani standard),
– izvod ES-izjav o skladnosti za varnostne komponente, uporabljene pri proizvodnji dvigala,
– rezultate kakršnih koli preskusov ali izračunov, ki jih
je opravil ali dal v izvajanje proizvajalec,
– izvod navodil za uporabo dvigala,
– sprejete ukrepe v fazi montaže za zagotovitev, da v
seriji izdelano dvigalo ustreza določbam tega pravilnika.
4. Priglašeni organ mora:
– pregledati tehnično dokumentacijo, da presodi, koliko lahko izpolnjuje želene cilje,
– pregledati reprezentativni vzorec dvigala, da preveri,
ali je bil izdelan v skladu s tehnično dokumentacijo,
– opraviti ali dati v izvajanje ustrezne preglede in preskuse, potrebne za preveritev ali rešitve, ki jih je sprejel
monter dvigala, izpolnjujejo zahteve tega pravilnika in omogočajo skladnost dvigala z njimi.
5. Če vzorčno dvigalo ustreza določbam tega pravilnika, ki veljajo zanj, mora priglašeni organ prosilcu izdati certifikat o ES-pregledu tipa. Certifikat mora vsebovati ime in
naslov monterja dvigala, ugotovitve pregleda, kakršne koli
pogoje za veljavnost certifikata in podrobne podatke, ki so
potrebni za prepoznanje odobrenega tipa.
Slovenski upravni organi, Komisija Evropske unije, države članice Evropske unije in drugi priglašeni organi lahko
prejmejo izvod certifikata in na upravičeno zahtevo izvod
tehnične dokumentacije in poročila o opravljenih pregledih,
izračunih ter preskusih.
Če priglašeni organ proizvajalcu zavrne izdajo certifikata o ES-pregledu tipa, mora navesti podrobne razloge za
zavrnitev. Zagotovljene morajo biti določbe za pritožbeni
postopek.
6. Monter dvigala mora obvestiti priglašeni organ o
kakršnih koli spremembah, celo o manjših, ki jih je izvedel
ali jih namerava izvesti na odobrenem dvigalu, vključno z
novimi razširitvami ali različicami, ki niso določene v originalni tehnični dokumentaciji (glej prvo alineo 3. točke B) poglavja). Priglašeni organ mora pregledati spremembe in obvestiti prosilca ali certifikat o ES-pregledu tipa ostane veljaven.
(Če priglašeni organ meni, da je treba, lahko bodisi izda
dodatek k originalnemu certifikatu o ES-pregledu tipa, bodisi zahteva predložitev novega zahtevka.)
7. Vsak priglašeni organ mora slovenskim upravnim
organom in državam članicam Evropske unije sporočiti
ustrezne informacije v zvezi z:
– izdanimi certifikati o ES-pregledu tipa,
– umaknjenimi certifikati o ES-pregledu tipa.
Vsak priglašeni organ mora tudi drugim priglašenim
organom sporočiti ustrezne informacije glede certifikatov o
ES-pregledu tipa, ki jih je umaknil.
8. Certifikati o ES-pregledu tipa, dokumentacija in korespondenca v zvezi s postopki ES-pregleda tipa morajo biti
sestavljeni v slovenskem jeziku ali v enem od uradnih jezikov
države članice, kjer je sedež priglašenega organa, ali v
jeziku, ki je zanj sprejemljiv.
9. Monter dvigala mora s tehnično dokumentacijo hraniti izvode certifikatov o ES-pregledu tipa in njihove dodatke
še vsaj deset let po izdelavi zadnjega dvigala v skladu z
reprezentativnim vzorcem dvigala.
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PRILOGA VI
KONČNI PREGLED
1. Končni pregled je postopek, s katerim monter dvigala, ki izpolnjuje obveznosti iz 2. točke, zagotovi in izjavi, da
dvigalo, ki se daje v promet, ustreza zahtevam tega pravilnika. Monter dvigala mora v vsako kabino dvigala pritrditi
oznako CE in sestaviti ES-izjavo o skladnosti.
2. Monter dvigala mora sprejeti vse potrebne ukrepe
za zagotovitev, da dvigalo, ki se daje v promet, ustreza
vzorčnemu dvigalu, opisanem v certifikatu o ES-pregledu
tipa in izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve,
ki veljajo zanj.
3. Monter dvigala mora hraniti izvod ES-izjave o skladnosti in certifikat o končnem pregledu, določen v 6. točki,
deset let od datuma dajanja dvigala v promet.
4. Priglašeni organ, ki ga izbere monter dvigala, mora
izvesti ali dati v izvajanje končni pregled dvigala, ki naj bi bilo
dano v promet. Opraviti je treba ustrezne preskuse in preglede, ki jih opredeljujejo veljavni standardi, navedeni v
9. členu tega pravilnika, ali enakovredne preskuse, da bi
zagotovili skladnost dvigala z ustreznimi zahtevami tega pravilnika.
Ti pregledi in preskusi morajo zajemati še zlasti:
a) pregled dokumentacije, da bi preverili, ali dvigalo
ustreza reprezentativnemu vzorcu dvigala, odobrenemu v
skladu z B) poglavjem Priloge V,
b) – delovanje dvigala, ko je prazno, in ko je maksimalno obremenjeno, da bi zagotovili pravilno montažo in delovanje varnostnih naprav (končnih zaustavitev, naprav za zaklepanje itd.),
– delovanje dvigala pri maksimalni obremenitvi, in ko
je prazno, da bi zagotovili pravilno delovanje varnostnih naprav v slučaju prekinitve električnega toka,
– statični preskus z obremenitvijo, ki je enaka
1,25-kratniku nazivne obremenitve.
Nazivna obremenitev je tista, ki je navedena v 5. poglavju Priloge I.
Po izvedbi teh preskusov priglašeni organ preveri, če
ni prišlo do kakšne deformacije ali okvare, ki bi lahko škodovala uporabi dvigala.
5. Priglašeni organ mora prejeti naslednje dokumente:
– načrt celotnega dvigala,
– načrte in diagrame, ki so potrebni za končni pregled,
zlasti diagrame kontrolnega tokokroga,
– izvod navodil za uporabo, določenih v 6.2. točki
Priloge I.
Priglašeni organ ne sme zahtevati podrobnih načrtov
ali natančnih informacij, ki niso potrebne za potrditev skladnosti dvigala, ki naj bi bilo dano v promet, z vzorčnim
dvigalom, opisanim v izjavi o ES-pregledu tipa.
6. Če dvigalo izpolnjuje določbe tega pravilnika, mora
priglašeni organ pritrditi ali dati pritrditi svojo identifikacijsko
številko poleg oznake CE v skladu s Prilogo III in sestaviti
certifikat o končnem pregledu, ki navaja opravljene preglede in preskuse.
Priglašeni organ mora izpolniti ustrezne strani v kontrolni knjigi, določeni v 6.2. točki Priloge I.
Če priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o končnem pregledu, mora navesti podrobne razloge za zavrnitev
in priporočiti sredstva, s katerimi je potrditev mogoče pridobiti. Če monter dvigala spet zaprosi za končni pregled, mora
prošnjo vložiti pri istem priglašenem organu.
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7. Certifikat o končnem pregledu, dokumentacija in
korespondenca v zvezi s postopki sprejema morajo biti sestavljeni v slovenskem jeziku ali v enem od uradnih jezikov
države članice, kjer je sedež priglašenega organa, ali v
jeziku, ki je zanj sprejemljiv.

PRILOGA VII
MINIMALNA MERILA, KI JIH MORAJO UPOŠTEVATI
DRŽAVE ČLANICE ZA PRIGLASITEV ORGANOV
1. Organ, njegov direktor in osebje, odgovorno za izvajanje preverjanja, ne smejo biti niti načrtovalci, graditelji,
dobavitelji ali proizvajalci varnostnih komponent, niti monterji dvigal, ki jih pregledujejo, niti pooblaščeni zastopniki katere koli od teh strank. Podobno, organ, njegov direktor in
osebje, odgovorno za nadzor sistemov zagotavljanja kakovosti, določenih v 10. in 11. členu tega pravilnika, ne smejo
biti načrtovalci, graditelji, dobavitelji ali proizvajalci varnostnih komponent, niti monterji dvigal, ki jih pregledujejo, niti
pooblaščeni zastopniki katere koli od teh strank. Ne smejo
biti vključeni niti neposredno, niti kot pooblaščeni zastopniki
v načrtovanje, izgradnjo, trženje ali vzdrževanje varnostnih
komponent ali v montažo dvigal. To ne izključuje možnosti
izmenjav tehničnih informacij med proizvajalcem varnostnih
komponent ali monterjem dvigala in organom.
2. Organ in njegovo osebje morata preglede ali nadzor
izvajati z najvišjo stopnjo strokovne integritete in tehnične
pristojnosti ter biti osvobojena vseh pritiskov in motivov,
zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na presojo ali rezultate
pregleda, zlasti od ljudi ali skupin ljudi z interesom pri rezultatu pregleda ali nadzora.
3. Organ mora imeti na razpolago potrebno osebje in
posedovati potrebne zmogljivosti, ki mu omogočajo pravilno
izvajanje tehničnih in administrativnih nalog, povezanih s
pregledom ali nadzorom. Imeti mora tudi dostop do opreme, ki se zahteva za posebno potrditev.
4. Osebje, ki je odgovorno za pregled, mora imeti:
– primerno tehnično in strokovno usposobljenost,
– zadovoljivo znanje o zahtevah za preskuse, ki jih izvaja in ustrezne izkušnje s takšnimi preskusi,
– biti sposobno sestaviti potrdila, zapiske in poročila,
ki se zahtevajo za potrditev izvršitve preskusov.
5. Zagotovljena mora biti nepristranskost osebja, ki
opravlja pregled. Njihove nagrade ne smejo biti odvisne od
števila opravljenih preskusov ali od rezultatov takšnih preskusov.
6. Organ mora skleniti odgovornostno zavarovanje, razen če njegove odgovornosti ne prevzame država v skladu z
nacionalno zakonodajo, ali je za preskuse neposredno odgovorna sama država.
7. Osebje organa mora spoštovati poklicno molčečnost glede vseh informacij, pridobljenih pri izvajanju njegovih nalog (razen nasproti pristojnim administrativnim oblastem države, v kateri potekajo njegove dejavnosti), po tem
pravilniku, ali kateri koli določbi nacionalne zakonodaje, ki
ga za to pooblašča.
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PRILOGA VIII

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZDELKA
(modul E)
1. Zagotavljanje kakovosti izdelka je procedura, s katero proizvajalec varnostne komponente, ki izpolnjuje zahteve
2. poglavja, zagotovi in izjavi, da so varnostne komponente
skladne s tipom, ki je opisan v certifikatu o ES-pregledu tipa
in izpolnjujejo zahteve tega pravilnika, ki veljajo zanje ter
zagotovi in izjavi, da bo varnostna komponenta dvigalu, v
katerem je pravilno montirana, omogočila izpolnjevanje določb tega pravilnika.
Proizvajalec varnostne komponente ali njegov pooblaščeni zastopnik mora na vsako varnostno komponento pritrditi oznako CE in sestaviti ES-izjavo o skladnosti. Oznaka
CE mora biti opremljena z identifikacijsko številko priglašenega organa, odgovornega za nadzor, kakor je določeno v
4. poglavju.
2. Proizvajalec mora pri končnem pregledu varnostne
komponente in pri preskušanju uporabiti odobren sistem
zagotavljanja kakovosti, kakor je opredeljen v 3. poglavju in
mora biti nadzorovan, kakor je določeno v 4. poglavju.
3. Sistem zagotavljanja kakovosti
3.1. Proizvajalec varnostne komponente mora prošnjo
za presojo svojega sistema zagotavljanja kakovosti za zadevne varnostne komponente vložiti pri priglašenem organu, katerega izbere sam.
Prošnja mora vsebovati:
– vse pomembne informacije za obravnavane varnostne komponente,
– dokumentacijo o sistemu zagotavljanja kakovosti,
– tehnično dokumentacijo za odobrene varnostne komponente in izvod certifikatov o ES-pregledu tipa.
3.2. Po sistemu zagotavljanja kakovosti je treba vsako
varnostno komponento pregledati in opraviti ustrezne preskuse, kakor so določeni v ustreznih standardih, navedenih
v 9. členu tega pravilnika, ali enakovredne preskuse, da bi
zagotovili njegovo skladnost z ustreznimi zahtevami tega pravilnika.
Vse sestavine, zahteve in določbe, ki jih je sprejel
proizvajalec varnostnih komponent, je treba sistematsko in
metodično dokumentirati v obliki pisnih ukrepov, postopkov
in navodil. Ta dokumentacija sistema zagotavljanja kakovosti
mora zagotavljati splošno razumevanje programov kakovosti, načrtov, priročnikov in zapisov.
Še posebej mora vsebovati ustrezen opis:
a) ciljev kakovosti,
b) organizacijske strukture, odgovornosti in pristojnosti
vodstva glede kakovosti varnostnih komponent,
c) pregledov in preskusov, ki bodo opravljeni po proizvodnji,
d) sredstev za potrditev učinkovitega delovanja sistema
zagotavljanja kakovosti,
e) zapisov kakovosti, kot so poročila o pregledih in
podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila o
kvalifikacijah zadevnega osebja itd.
3.3. Priglašeni organ mora presoditi sistem zagotavljanja kakovosti, da bi določil, ali izpolnjuje zahteve, navedene
v 3.2. točki. Pri sistemih zagotavljanja kakovosti, ki uporabljajo ustrezen harmoniziran standard, se predpostavlja skladnost s temi zahtevami. (Ta harmonizirani standard je SIST
EN ISO 9001:2000, kjer je treba dopolnjen, da upošteva
specifične lastnosti varnostnih komponent.)
Presojevalna skupina mora imeti vsaj enega člana z
izkušnjami pri presojanju zadevne tehnologije dvigal. Posto-
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pek presoje mora vključevati obisk prostorov proizvajalca
varnostne komponente.
Proizvajalca varnostnih komponent je treba obvestiti o
odločitvi. To obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in
utemeljeno odločitev na podlagi presoje.
3.4. Proizvajalec varnostnih komponent mora jamčiti,
da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz sistema zagotavljanja kakovosti, kakor je bil odobren ter zagotoviti njegovo
vzdrževanje na primeren in učinkovit način.
Proizvajalec varnostnih komponent ali njegov pooblaščeni zastopnik mora priglašeni organ, ki je odobril sistem
zagotavljanja kakovosti, obveščati o kakršnih koli nameravanih dopolnitvah sistema zagotavljanja kakovosti.
Priglašeni organ mora predlagane spremembe presoditi in odločiti, ali spremenjeni sistem zagotavljanja kakovosti še vedno izpolnjuje zahteve, navedene v 3.2. točki ali je
potrebna vnovična presoja.
O svoji odločitvi mora obvestiti proizvajalca. Obvestilo
mora vsebovati ugotovitve pregleda in utemeljeno odločitev
na podlagi presoje.
4. Nadzorovanje v okviru odgovornosti priglašenega organa
4.1. Namen nadzorovanja je zagotoviti, da proizvajalec
varnostne komponente primerno izpolnjuje obveznosti, ki
izhajajo iz odobrenega sistema zagotavljanja kakovosti.
4.2. Proizvajalec mora priglašenemu organu v namene
pregledov omogočiti dostop do krajev pregledovanja, preskušanja in shranjevanja in mu preskrbeti vse potrebne informacije, še zlasti:
– dokumentacijo o sistemu zagotavljanja kakovosti,
– tehnično dokumentacijo,
– zapise kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila o
kvalifikacijah zadevnega osebja itd.
4.3. Priglašeni organ mora periodično opravljati preglede za zagotovitev, da proizvajalec varnostnih komponent
vzdržuje in uporablja sistem zagotavljanja kakovosti ter proizvajalcu varnostnih komponent preskrbeti poročilo o pregledu.
4.4. Poleg tega lahko priglašeni organ nepričakovano
obišče proizvajalca varnostne komponente.
Ob takšnih obiskih lahko priglašeni organ opravi preskuse ali jih da opraviti, da preveri ustrezno delovanje sistema zagotavljanja kakovosti, kjer je potrebno. Proizvajalcu
varnostnih komponent mora preskrbeti poročilo o obisku, in
če je bil opravljen preskus, tudi poročilo o preskusu.
5. Proizvajalec mora na razpolago nacionalnim oblastem še deset let po izdelavi zadnje varnostne komponente
hraniti:
– dokumentacijo, navedeno v tretji alinei drugega odstavka 3.1. točke,
– dopolnitve, določene v drugem odstavku 3.4. točke,
– odločitve in poročila priglašenega organa, navedene
v zadnjem odstavku 3.4. točke ter v 4.3. in 4.4. točki.
6. Vsak priglašeni organ mora drugim priglašenim organom dostaviti ustrezne informacije, ki zadevajo izdane in
umaknjene odobritve sistemov zagotavljanja kakovosti.

PRILOGA IX
POPOLNO ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
(modul H)
1. Popolno zagotavljanje kakovosti je procedura, s katero proizvajalec varnostne komponente, ki izpolnjuje zahte-
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ve iz 2. poglavja, zagotovi in izjavi, da varnostne komponente izpolnjujejo zahteve tega pravilnika, ki veljajo zanje, in da
bo varnostna komponenta dvigalu, v katerem je pravilno
montirana, omogočila izpolnjevanje zahtev tega pravilnika.
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora na
vsako varnostno komponento pritrditi oznako CE in sestaviti
ES-izjavo o skladnosti. Oznaka CE mora biti opremljena z
identifikacijsko številko priglašenega organa, odgovornega
za nadzor, kakor je določeno v 4. poglavju.
2. Proizvajalec mora upravljati odobren sistem zagotavljanja kakovosti za načrtovanje, izdelavo in končni pregled varnostnih komponent ter preskušanje, kakor je določeno v 3. poglavju in mora biti nadzorovan, kakor je
določeno v 4. poglavju.
3. Sistem zagotavljanja kakovosti
3.1. Proizvajalec mora pri priglašenem organu vložiti
prošnjo za presojo svojega sistema zagotavljanja kakovosti.
Prošnja mora vsebovati:
– vse ustrezne informacije o varnostnih komponentah,
– dokumentacijo o sistemu zagotavljanja kakovosti.
3.2. Sistem zagotavljanja kakovosti mora zagotoviti
skladnost varnostnih komponent z zahtevami tega pravilnika, ki veljajo zanje in omogočiti dvigalom, v katerih so pravilno montirane, da izpolnjujejo te zahteve.
Vse sestavine, zahteve in določbe, ki jih je sprejel
proizvajalec, je treba sistematsko in metodično dokumentirati v obliki pisnih ukrepov, postopkov in navodil. Ta dokumentacija sistema zagotavljanja kakovosti mora zagotavljati
splošno razumevanje politik kakovosti in postopkov kot so
programi, načrti, priročniki in zapisi kakovosti.
Še zlasti mora vsebovati ustrezen opis:
– ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pristojnosti vodstva glede načrtovanja in kakovosti
varnostnih komponent,
– specifikacij tehničnih načrtov, vključno s standardi,
ki bodo uporabljeni, in kjer standardi, navedeni v 9. členu
tega pravilnika, ne bodo v celoti uporabljeni, sredstev, ki
bodo uporabljena za zagotovitev izpolnjevanja osnovnih zahtev tega pravilnika, ki veljajo za varnostne komponente,
– tehnik kontrole in preverjanja načrtov, postopkov in
sistematičnih dejanj, ki bodo uporabljeni pri načrtovanju
varnostnih komponent,
– ustreznih tehnik proizvodnje, nadzora kakovosti in
zagotavljanja kakovosti, postopkov in sistematičnih dejanj,
ki bodo uporabljeni,
– pregledov in preskusov, ki bodo opravljeni pred proizvodnjo, med njo in po njej ter pogostnost njihovega izvajanja,
– zapise kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila o
kvalifikacijah zadevnega osebja itd.,
– sredstev za spremljanje doseganja zahtevane kakovosti načrta in proizvoda ter učinkovitega delovanja sistema
zagotavljanja kakovosti.
3.3 Priglašeni organ mora presoditi sistem zagotavljanja kakovosti, da bi odločil, če izpolnjuje zahteve iz 3.2.
točke. Pri sistemih zagotavljanja kakovosti, ki uporabljajo
ustrezen harmoniziran standard, se predpostavlja skladnost
s temi zahtevami. (Ta harmonizirani standard je SIST EN ISO
9001:2000, ki ga je treba dopolniti, da upošteva specifične
lastnosti varnostnih komponent.)
Presojevalna skupina mora imeti vsaj enega člana z
izkušnjami pri presojanju zadevne tehnologije dvigal. Postopek presoje mora vključevati obisk proizvajalčevih prostorov.
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Proizvajalca varnostnih komponent je treba obvestiti o
odločitvi. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in
utemeljeno odločitev na podlagi presoje.
3.4. Proizvajalec varnostnih komponent se mora zavezati, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz sistema zagotavljanja kakovosti, kakor je bil odobren in zagotoviti, da
se ga vzdržuje na primeren in učinkovit način.
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora priglašeni organ, ki je odobril sistem zagotavljanja kakovosti,
obveščati o kakršnih koli nameravanih dopolnitvah sistema
zagotavljanja kakovosti.
Priglašeni organ mora predlagane spremembe presoditi in odločiti, ali bo spremenjeni sistem zagotavljanja kakovosti še vedno izpolnjeval zahteve, navedene v 3.2. točki,
ali je potrebna vnovična presoja.
Proizvajalca mora obvestiti o svoji odločitvi. Obvestilo
mora vsebovati ugotovitve pregleda in utemeljeno odločitev
na podlagi presoje.

7. Gradiva in korespondenca v zvezi s postopki popolnega zagotavljanja kakovosti morajo biti sestavljeni v slovenskem jeziku ali v enem od uradnih jezikov države članice,
kjer je sedež priglašenega organa, ali v jeziku, ki je zanj
sprejemljiv.

4. Nadzorovanje v okviru odgovornosti priglašenega organa
4.1. Namen nadzorovanja je zagotoviti, da proizvajalec
varnostnih komponent primerno izpolnjuje obveznosti, ki
izhajajo iz odobrenega sistema zagotavljanja kakovosti.
4.2. Proizvajalec varnostnih komponent mora priglašenemu organu omogočiti dostop do krajev načrtovanja, proizvodnje, pregledovanja, preskušanja in shranjevanja zaradi
namenov pregledovanja in mu zagotoviti vse potrebne informacije, še zlasti:
– dokumentacijo o sistemu zagotavljanja kakovosti,
– zapise kakovosti, zagotovljene za načrtovalni del sistema kakovosti kot so rezultati analiz, izračunov, preskusov
itd.,
– zapise kakovosti, zagotovljene za proizvodni del sistema zagotavljanja kakovosti kot so poročila o pregledih in
podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila o
kvalifikacijah zadevnega osebja itd.
4.3. Priglašeni organ mora redno opravljati presoje za
zagotovitev, da proizvajalec varnostnih komponent vzdržuje
in uporablja sistem zagotavljanja kakovosti ter proizvajalcu
varnostnih komponent preskrbeti poročilo o presoji.
4.4. Poleg tega lahko priglašeni organ nepričakovano
obišče proizvajalca varnostnih komponent. Ob takšnih obiskih lahko priglašeni organ izvede ali da v izvajanje preskuse, da preveri pravilno delovanje sistema zagotavljanja kakovosti, kjer je treba. Proizvajalcu varnostnih komponent mora
preskrbeti poročilo o obisku, če je bil opravljen preskus pa
tudi poročilo o preskusu.

2. Monter dvigala se za preverjanje posameznega izdelka obrne na priglašeni organ po lastni izbiri.
Prošnja mora vsebovati:
– ime in naslov monterja dvigala ter kraj, kjer je dvigalo
montirano,
– pisno izjavo, ki potrjuje, da podoben zahtevek ni bil
vložen pri nobenem drugem priglašenem organu,
– tehnično dokumentacijo.

5. Proizvajalec varnostnih komponent ali njegov pooblaščeni zastopnik mora na razpolago nacionalnim oblastem še deset let po izdelavi zadnje varnostne komponente
hraniti:
– dokumentacijo, navedeno v drugi alinei drugega odstavka 3.1. točke,
– dopolnitve, določene v drugem odstavku 3.4. točke,
– odločitve in poročila priglašenega organa, ki so navedene v zadnjem odstavku 3.4. točke ter v 4.3. in 4.4.
točki.
Če niti proizvajalec varnostnih komponent niti njegov
pooblaščeni zastopnik nimata sedeža v Republiki Sloveniji
ali v Evropski uniji, obveznost za hranjenje razpoložljive tehnične dokumentacije preide na osebo, ki varnostno komponento da v promet na slovenski trg.
6. Vsak priglašeni organ mora drugim priglašenim organom predložiti ustrezne informacije o potrjenih in umaknjenih odobritvah sistemov zagotavljanja kakovosti.

PRILOGA X
PREVERJANJE POSAMEZNEGA IZDELKA
(modul G)
1. Preverjanje posameznega izdelka je postopek, s
katerim monter dvigala zagotovi in izjavi, da dvigalo, ki se
daje v promet, in ki je pridobilo certifikat o skladnosti, omenjen v 4. točki, izpolnjuje zahteve tega pravilnika. Monter
dvigala mora v kabino pritrditi oznako CE in sestaviti ESizjavo o skladnosti.

3. Namen tehnične dokumentacije je omogočiti presojo skladnosti dvigala z zahtevami tega pravilnika in razumevanje načrta, montaže in delovanja.
Kar zadeva presojo skladnosti, mora tehnična dokumentacija vsebovati naslednje:
– splošen opis dvigala,
– načrt in proizvodne risbe in diagrame,
– bistvene omenjene zahteve in sprejeto rešitev za njihovo izpolnitev (npr.: harmonizirani standard),
– rezultate kakršnih koli preskusov ali izračunov, ki jih
je izvedel ali dal v izvajanje monter dvigala,
– izvod navodil za uporabo dvigala,
– izvod certifikatov o ES-pregledu tipa za uporabljene
varnostne komponente.
4. Priglašeni organ mora pregledati tehnično dokumentacijo in dvigalo ter opraviti ustrezne preskuse, kakor so
določeni v ustreznih standardih, navedenih v 9. členu tega
pravilnika, ali enakovredne preskuse, da zagotovi njegovo
skladnost z ustreznimi zahtevami tega pravilnika.
Če dvigalo izpolnjuje določbe tega pravilnika, priglašeni organ pritrdi ali da v pritrditev svojo identifikacijsko številko poleg oznake CE v skladu s Prilogo III in sestavi certifikat
o skladnosti v zvezi z opravljenimi preskusi.
Priglašeni organ izpolni ustrezne strani v kontrolni knjigi, omenjeni v 6.2. točki Priloge I.
Če priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o skladnosti, mora podrobno navesti razloge za zavrnitev in nakazati,
kako je mogoče doseči skladnost. Kadar monter dvigala
spet zaprosi za potrditev, mora prošnjo vložiti pri istem priglašenem organu.
5. Certifikat o skladnosti, gradiva in korespondenca v
zvezi s postopki preverjanja posameznega izdelka morajo
biti sestavljeni v slovenskem jeziku ali v uradnem jeziku
države članice, kjer je sedež priglašenega organa, ali v
jeziku, ki je zanj sprejemljiv.
6. Monter dvigala mora s tehnično dokumentacijo hraniti izvod certifikatov o skladnosti še deset let po datumu
dajanja dvigala v promet.
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PRILOGA XI
SKLADNOST S TIPOM Z NAKLJUČNIM
PREVERJANJEM
(modul C)

1. Skladnost s tipom je postopek, s katerim proizvajalec varnostnih komponent ali njegov pooblaščeni zastopnik
zagotovi in izjavi, da so varnostne komponente skladne s
tipom, kakršen je opisan v certifikatu o ES-tipu, in da izpolnjujejo zahteve tega pravilnika, ki veljajo zanje ter kateremu
koli dvigalu, v katerem so pravilno nameščene, omogočajo
izpolnjevanje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev tega pravilnika.
Proizvajalec varnostnih komponent ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji mora na vsako
varnostno komponento pritrditi oznako CE in sestaviti ESizjavo o skladnosti.
2. Proizvajalec varnostnih komponent mora sprejeti vse
ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da proizvodni proces
zagotavlja skladnost izdelanih varnostnih komponent s tipom, kakršen je opisan v certifikatu o ES-pregledu tipa in z
zahtevami tega pravilnika, ki veljajo zanje.
3. Proizvajalec varnostnih komponent ali njegov pooblaščeni zastopnik mora hraniti izvod ES-izjave o skladnosti
še deset let po izdelavi zadnje varnostne komponente.
Če niti proizvajalec varnostnih komponent niti njegov
pooblaščeni zastopnik nimata sedeža v Republiki Sloveniji
ali v Evropski uniji, preide odgovornost za hranjenje razpoložljive tehnične dokumentacije na osebo, ki varnostne komponente da v promet na slovenski trg.
4. Priglašeni organ, ki ga je izbral proizvajalec, mora
preverjanja varnostnih komponent izvesti ali dati v izvajanje v
naključno izbranih časovnih presledkih. Ustrezen vzorec
končanih varnostnih komponent, ki ga je s kraja proizvodnje
vzel priglašeni organ, je treba pregledati in izvesti ustrezne
preskuse, kakor so določeni v ustreznih standardih, navedenih v 9. členu tega pravilnika, ali enakovredne preskuse
za pregled skladnosti proizvodnje ustreznim zahtevam tega
pravilnika. Če v teh primerih eden ali več preverjenih varnostnih komponent ne ustreza, mora priglašeni organ ustrezno ukrepati.
Točke, ki jih je treba upoštevati pri preverjanju varnostnih komponent, bodo opredeljene v skupnem sporazumu
med vsemi priglašenimi organi, odgovornimi za ta postopek, ob upoštevanju bistvenih značilnosti varnostnih komponent, navedenih v Prilogi IV.
Proizvajalec mora med procesom proizvodnje na odgovornost priglašenega organa pritrditi identifikacijsko številko tega organa.
5. Gradiva in korespondenca o postopkih naključnega
preverjanja, navedenih v 4. točki, morajo biti sestavljeni v
slovenskem jeziku ali v enem od uradnih jezikov države
članice, kjer je sedež priglašenega organa, ali v jeziku, ki je
zanj sprejemljiv.

PRILOGA XII
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZDELKA ZA DVIGALA
(modul E)
1. Zagotavljanje kakovosti izdelka je postopek, s katerim monter dvigala, ki izpolnjuje zahteve 2. poglavja, zagoto-
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vi in izjavi, da so montirana dvigala skladna s tipom, kakor je
opisan v certifikatu o ES-pregledu tipa in izpolnjujejo zahteve tega pravilnika, ki veljajo zanje.
Monter dvigala mora na vsako dvigalo pritrditi oznako
CE in sestaviti ES-izjavo o skladnosti. Oznaka CE mora biti
opremljena z identifikacijsko številko priglašenega organa,
odgovornega za nadzor, kakor je določeno v 4. poglavju.
2. Monter dvigala mora pri končnem pregledu dvigala
in pri preskušanju uporabiti odobren sistem zagotavljanja
kakovosti, kakor je opredeljeno v 3. poglavju in mora biti
nadzorovan, kakor je določeno v 4. poglavju.
3. Sistem zagotavljanja kakovosti
3.1. Monter dvigala mora prošnjo za presojo svojega
sistema zagotavljanja kakovosti za zadevna dvigala vložiti pri
priglašenem organu, katerega izbere sam.
Prošnja mora vsebovati:
– vse pomembne informacije za obravnavana dvigala,
– dokumentacijo o sistemu zagotavljanja kakovosti,
– tehnično dokumentacijo za odobrena dvigala in izvod certifikatov o ES-pregledu tipa.
3.2. V skladu s sistemom zagotavljanja kakovosti je
treba vsako dvigalo pregledati in izvesti ustrezne preskuse,
kakor so določeni v ustreznih standardih, navedenih v 9.
členu, ali enakovredne preskuse, da bi zagotovili njegovo
skladnost z ustreznimi zahtevami tega pravilnika.
Vse sestavine, zahteve in določbe, ki jih je sprejel
monter dvigala, je treba sistematsko in metodično dokumentirati v obliki pisnih ukrepov, postopkov in navodil. Ta
dokumentacija sistema zagotavljanja kakovosti mora zagotavljati splošno razumevanje programov, načrtov, priročnikov in zapisov o kakovosti.
Še zlasti mora vsebovati ustrezen opis:
a) ciljev kakovosti,
b) organizacijske strukture, odgovornosti in pristojnosti
vodstva glede kakovosti dvigal,
c) pregledov in preskusov, ki bodo opravljeni pred dajanjem v promet in vključujejo vsaj preskuse, opredeljene v
b) točki 4. poglavja Priloge VI,
d) sredstev za potrditev učinkovitega delovanja sistema
zagotavljanja kakovosti,
e) zapisov kakovosti, kot so poročila o pregledih in
podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila o
kvalifikacijah zadevnega osebja itd.
3.3 Priglašeni organ mora presoditi sistem zagotavljanja kakovosti, da bi določil, ali izpolnjuje zahteve iz 3.2.
točke. Pri sistemih zagotavljanja kakovosti, ki uporabljajo
ustrezen harmoniziran standard, se predpostavlja skladnost
s temi zahtevami. (Ta harmonizirani standard je SIST EN ISO
9001:2000, kjer je treba dopolnjen, da upošteva specifične lastnosti dvigal.)
Presojevalna skupina mora imeti vsaj enega člana z
izkušnjami pri presojanju zadevne tehnologije dvigal. Postopek presoje mora vključevati obisk prostorov monterja dvigal in kraja montaže.
Monterja dvigala je treba obvestiti o odločitvi. To obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in utemeljeno odločitev na podlagi presoje.
3.4. Monter dvigala se mora zavezati, da bo izpolnjeval
obveznosti, ki izhajajo iz sistema zagotavljanja kakovosti,
kakor je bil odobren ter zagotoviti njegovo primerno in učinkovito vzdrževanje.
Monter dvigala mora obveščati priglašeni organ, ki je
odobril sistem zagotavljanja kakovosti, o kakršnih koli nameravanih dopolnitvah sistema zagotavljanja kakovosti.
Priglašeni organ mora predlagane spremembe presoditi in odločiti, ali spremenjeni sistem zagotavljanja kakovo-
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sti še vedno izpolnjuje zahteve, navedene v 3.2. točki, in ali
je potrebna vnovična presoja.
O svoji odločitvi mora obvestiti monterja dvigala. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in utemeljeno odločitev na podlagi presoje.
4. Nadzorovanje v okviru odgovornosti priglašenega organa
4.1. Namen nadzorovanja je zagotoviti, da monter dvigala ustrezno izpolnjuje zahteve, ki izhajajo iz odobrenega
sistema zagotavljanja kakovosti.
4.2. Monter dvigala mora priglašenemu organu omogočiti dostop do krajev pregledovanja in preskušanja zaradi
namenov pregledovanja ter mu zagotoviti vse potrebne informacije, še zlasti:
– dokumentacijo o sistemu zagotavljanja kakovosti,
– tehnično dokumentacijo,
– zapise kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila o
kvalifikacijah zadevnega osebja itd.
4.3. Priglašeni organ mora periodično opravljati preglede za zagotovitev, da monter dvigala vzdržuje in uporablja
sistem zagotavljanja kakovosti in monterju dvigal zagotoviti
poročilo o pregledu.
4.4. Poleg tega lahko priglašeni organ nepričakovano
obišče kraje montaže dvigal.
Ob takšnih obiskih lahko priglašeni organ izvede ali da
v izvajanje preskuse, da preveri ustrezno delovanje sistema
zagotavljanja kakovosti in, kadar je treba, dvigala. Monterju
dvigala mora zagotoviti poročilo o obisku, če je bil opravljen
preskus pa tudi poročilo o preskusu.
5. Monter dvigala mora na razpolago nacionalnim oblastem še deset let po izdelavi zadnjega dvigala hraniti:
– dokumentacijo, navedeno v tretji alinei drugega odstavka 3.1. točke,
– dopolnitve, določene v drugem odstavku 3.4. točke,
– odločitve in poročila priglašenega organa, navedene
v zadnjem odstavku 3.4. točke ter v 4.3. in 4.4. točki.
6. Vsak priglašeni organ mora drugim priglašenim organom predložiti ustrezne informacije o potrjenih in umaknjenih odobritvah sistemov zagotavljanja kakovosti.

PRILOGA XIII
POPOLNO ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ZA DVIGALA
(modul H)
1. Popolno zagotavljanje kakovosti je postopek, s katerim monter dvigala, ki izpolnjuje zahteve iz 2. poglavja, zagotovi in izjavi, da dvigala izpolnjujejo zahteve tega pravilnika, ki veljajo zanje.
Monter dvigala mora na vsako dvigalo pritrditi oznako
CE in sestaviti ES-izjavo o skladnosti. Oznaka CE mora biti
opremljena z identifikacijsko številko priglašenega organa,
odgovornega za nadzor, kakor je določeno v 4. poglavju.
2. Monter dvigala mora upravljati odobren sistem zagotavljanja kakovosti za načrtovanje, izdelavo, sestavo, montažo in končni pregled dvigal ter preskušanje, kakor je opredeljeno v 3. poglavju in mora biti nadzorovan, kakor je
določeno v 4. poglavju.
3. Sistem zagotavljanja kakovosti
3.1. Proizvajalec mora pri priglašenem organu vložiti
prošnjo za presojo svojega sistema zagotavljanja kakovosti.
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Prošnja mora vsebovati:
– vse ustrezne informacije o dvigalih, zlasti tiste, ki
pomagajo razumeti razmerje med konstrukcijo in delovanjem dvigala ter omogočajo skladnost z zahtevami tega pravilnika, ki jih je treba presoditi,
– dokumentacijo o sistemu zagotavljanja kakovosti.
3.2. Sistem zagotavljanja kakovosti mora zagotoviti
skladnost dvigal z zahtevami tega pravilnika, ki veljajo zanje.
Vse sestavine, zahteve in določbe, ki jih je sprejel
monter dvigala, je treba sistematsko in metodično dokumentirati v obliki pisnih ukrepov, postopkov in navodil. Ta
dokumentacija sistema zagotavljanja kakovosti mora zagotavljati splošno razumevanje politik kakovosti in postopkov
kot so programi, načrti, priročniki in zapisi kakovosti.
Še zlasti mora vsebovati ustrezen opis:
– ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pristojnosti vodstva glede načrtovanja in kakovosti
dvigal,
– specifikacije tehničnih načrtov, vključno s standardi,
ki bodo uporabljeni, in kjer standardi, navedeni v 9. členu
tega pravilnika, ne bodo v celoti uporabljeni, sredstva, ki
bodo uporabljena za zagotovitev izpolnjevanja zahtev tega
pravilnika, ki veljajo za dvigala,
– tehnik kontrole in preverjanja načrtov, postopkov in
sistematičnih ukrepov, ki bodo uporabljeni pri načrtovanju
dvigal,
– pregledov in preskusov, ki bodo opravljeni ob prejemu zalog materialov, komponent in montažnih podsestavov,
– ustreznih tehnik sestavljanja, montaže ter zagotavljanja kakovosti, postopkov in sistematičnih ukrepov, ki bodo
uporabljeni,
– pregledov in preskusov, ki bodo opravljeni pred montažo (pregled montažnih okoliščin: jašek, ohišje strojev itd.),
med njo in po njej (vključno vsaj s preskusi, določenimi v b)
točki 4. poglavja Priloge VI),
– zapisov kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila o
kvalifikacijah zadevnega osebja itd,
– sredstev za spremljanje doseganja zahtevane kakovosti načrta in montaže ter učinkovitega delovanja sistema
zagotavljanja kakovosti.
3.3. Pregled načrta
Kadar načrt ni popolnoma skladen s harmoniziranimi
standardi, mora priglašeni organ ugotoviti, ali načrt ustreza
določbam tega pravilnika, in če ustreza, monterju izdati “certifikat o ES-pregledu načrta“, ki določa omejitve veljavnosti
certifikata in navaja podrobnosti, ki se zahtevajo za identifikacijo odobrenega načrta.
3.4. Presoja sistema zagotavljanja kakovosti
Priglašeni organ mora presoditi sistem zagotavljanja
kakovosti, da bi določil, ali izpolnjuje zahteve iz 3.2. točke.
Pri sistemih zagotavljanja kakovosti, ki uporabljajo ustrezen
harmoniziran standard, se predpostavlja skladnost s temi
zahtevami. (Ta harmonizirani standard je SIST EN ISO
9001:2000, kjer je treba dopolnjen, da upošteva specifične lastnosti dvigal.)
Presojevalna skupina mora imeti vsaj enega člana z
izkušnjami pri presojanju zadevne tehnologije dvigal. Postopek presoje mora vključevati obisk prostorov monterja dvigal in kraja montaže.
Monterja dvigal je treba obvestiti o odločitvi. Obvestilo
mora vsebovati ugotovitve pregleda in utemeljeno odločitev
na podlagi presoje.
3.5. Monter dvigal se mora zavezati, da bo izpolnjeval
obveznosti, ki izhajajo iz sistema zagotavljanja kakovosti,
kakor je bil odobren in zagotoviti, da se ga primerno in
učinkovito vzdržuje.
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Monter dvigal mora priglašeni organ, ki je odobril sistem zagotavljanja kakovosti, obveščati o kakršnih koli nameravanih dopolnitvah sistema zagotavljanja kakovosti.
Priglašeni organ mora predlagane spremembe presoditi in odločiti, ali bo spremenjeni sistem zagotavljanja kakovosti še vedno izpolnjeval zahteve, navedene v 3.2. točki, in
ali je potrebna vnovična presoja.
Monterja dvigal mora obvestiti o svoji odločitvi. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in utemeljeno odločitev na podlagi presoje.
4. Nadzorovanje v okviru odgovornosti priglašenega organa
4.1. Namen nadzorovanja je zagotoviti, da monter dvigala ustrezno izpolnjuje zahteve, ki izhajajo iz odobrenega
sistema zagotavljanja kakovosti.
4.2. Monter dvigal mora priglašenemu organu omogočiti dostop do krajev načrtovanja, proizvodnje, sestavljanja,
montaže, pregledovanja, preskušanja in shranjevanja zaradi
namenov pregledovanja in mu zagotoviti vse potrebne informacije, še zlasti:
– dokumentacijo o sistemu zagotavljanja kakovosti,
– zapise kakovosti, zagotovljene za načrtovalni del sistema zagotavljanja kakovosti, kot so rezultati analiz, izračunov, preskusov itd.,
– zapise kakovosti, zagotovljene za del sistema zagotavljanja kakovosti, ki zadeva prejem zalog in montažo, kot
so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o
preverjanju meril, poročila o kvalifikacijah zadevnega osebja
itd.
4.3. Priglašeni organ mora periodično opravljati preglede za zagotovitev, da monter dvigala vzdržuje in uporablja
sistem zagotavljanja kakovosti ter monterju zagotoviti poročilo o pregledu.
4.4. Poleg tega lahko priglašeni organ nepričakovano
obišče monterja dvigal v njegovih prostorih ali na kraju montaže dvigala. Ob takšnih obiskih lahko priglašeni organ izvede ali da v izvajanje preskuse, da preveri ustrezno delovanje
sistema zagotavljanja kakovosti, kjer je treba. Monterju dvigal mora zagotoviti poročilo o obisku, če je bil opravljen
preskus pa tudi poročilo o preskusu.
5. Monter dvigala mora na razpolago nacionalnim oblastem še deset let po dajanju dvigala v promet hraniti:
– dokumentacijo, navedeno v drugi alinei drugega odstavka 3.1. točke,
– dopolnitve, določene v drugem odstavku 3.5. točke,
– odločitve in poročila priglašenega organa, navedene
v zadnjem odstavku 3.5. točke ter v 4.3. in 4.4. točki.
Če monter nima sedeža v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji, ta odgovornost preide na priglašeni organ.
6. Vsak priglašeni organ mora drugim priglašenim organom predložiti ustrezne informacije o potrjenih in umaknjenih odobritvah sistemov zagotavljanja kakovosti.
7. Gradiva in korespondenca v zvezi s postopki zagotavljanja popolne kakovosti morajo biti sestavljeni v slovenskem jeziku ali v enem od uradnih jezikov države članice,
kjer je sedež priglašenega organa, ali v jeziku, ki je zanj
sprejemljiv.
PRILOGA XIV
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROIZVODNJE
(modul D)
1. Zagotavljanje kakovosti proizvodnje je postopek, s
katerim monter dvigala, ki izpolnjuje zahteve iz 2. poglavja,
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zagotovi in izjavi, da dvigala izpolnjujejo zahteve tega pravilnika, ki veljajo zanje. Monter dvigala mora na vsako dvigalo pritrditi oznako CE in sestaviti pisno ES-izjavo o skladnosti. Oznaka CE mora biti opremljena z identifikacijskim
simbolom priglašenega organa, odgovornega za nadzor,
kakor je določeno v 4. poglavju.
2. Monter dvigala mora upravljati odobren sistem zagotavljanja kakovosti za proizvodnjo, montažo, končni pregled dvigal ter preskušanje, kot je opredeljeno v 3. poglavju in mora biti nadzorovan, kakor je določeno v
4. poglavju.
3. Sistem zagotavljanja kakovosti
3.1. Proizvajalec mora pri priglašenem organu, katerega izbere sam, vložiti prošnjo za presojo svojega sistema
zagotavljanja kakovosti.
Prošnja mora vsebovati:
– vse ustrezne informacije o dvigalih,
– dokumentacijo, ki zadeva sistem zagotavljanja kakovosti,
– tehnično dokumentacijo odobrenega tipa in izvod
certifikata o ES-pregledu tipa.
3.2. Sistem zagotavljanja kakovosti mora zagotoviti
skladnost dvigal z zahtevami tega pravilnika, ki veljajo zanje.
Vse sestavine, zahteve in določbe, ki jih je sprejel
monter dvigala, je treba sistematsko in metodično dokumentirati v obliki pisnih ukrepov, postopkov in navodil.
Dokumentacija sistema zagotavljanja kakovosti mora omogočati dosledno razlago programov, načrtov, priročnikov
in zapisov o kakovosti.
Še zlasti mora vsebovati ustrezen opis:
– ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pristojnosti vodstva glede načrtovanja in kakovosti dvigal,
– tehnik proizvodnje, nadzorovanja kakovosti in zagotavljanja kakovosti, postopkov in sistematičnih ukrepov, ki
bodo uporabljeni,
– pregledov in preskusov, ki bodo opravljeni pred
montažo, med njo in po njej (ti preskusi vključujejo vsaj
preskuse, ki so navedeni v b) točki 4. poglavja Priloge VI),
– zapisov kakovosti, kot so poročila o pregledih in
podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila
o kvalifikacijah zadevnega osebja itd.,
– sredstev za spremljanje doseganja zahtevane kakovosti dvigal ter učinkovitega delovanja sistema zagotavljanja kakovosti.
3.3. Priglašeni organ mora presoditi sistem zagotavljanja kakovosti, da bi določil, ali izpolnjuje zahteve iz 3.2.
točke. Pri sistemih zagotavljanja kakovosti, ki uporabljajo
ustrezen harmoniziran standard, se predpostavlja skladnost
s temi zahtevami. (Ta harmonizirani standard je SIST EN
ISO 9001:2000, kjer je treba dopolnjen, da upošteva specifične lastnosti dvigal.)
Presojevalna skupina mora imeti vsaj enega člana z
izkušnjami pri presojanju zadevne tehnologije dvigal. Postopek presoje mora vključevati obisk s pregledom monterjevih prostorov.
Monterja je treba obvestiti o odločitvi. Obvestilo mora
vsebovati ugotovitve pregleda in utemeljeno odločitev na
podlagi presoje.
3.4. Monter se mora zavezati, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz sistema zagotavljanja kakovosti, kakor je bil odobren in zagotoviti, da se sistem primerno in
učinkovito vzdržuje.
Monter mora obveščati priglašeni organ, ki je odobril
sistem zagotavljanja kakovosti, o kakršnih koli nameravanih dopolnitvah sistema zagotavljanja kakovosti.
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Priglašeni organ mora predlagane spremembe presoditi in odločiti, ali bo spremenjeni sistem zagotavljanja kakovosti še vedno izpolnjeval zahteve, navedene v 3.2. točki, in
ali je potrebna vnovična presoja.
Monterja mora obvestiti o svoji odločitvi. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in utemeljeno odločitev na
podlagi presoje.
4. Nadzorovanje v okviru odgovornosti priglašenega organa
4.1. Namen nadzorovanja je zagotoviti, da monter
ustrezno izpolnjuje zahteve, ki izhajajo iz odobrenega sistema zagotavljanja kakovosti.
4.2. Monter mora priglašenemu organu omogočiti dostop do krajev proizvodnje, pregledovanja, sestavljanja, montaže, preskušanja in skladiščenja zaradi namenov pregledovanja ter mu zagotoviti vse potrebne informacije, še zlasti:
– dokumentacijo o sistemu zagotavljanja kakovosti,
– zapise kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o preverjanju meril, poročila o
kvalifikacijah zadevnega osebja itd.
4.3. Priglašeni organ mora redno izvajati preglede za
zagotovitev, da monter vzdržuje in uporablja sistem zagotavljanja kakovosti ter monterju zagotoviti poročilo o pregledu.
4.4. Poleg tega lahko priglašeni organ nepričakovano
obišče monterja. Ob takšnih obiskih lahko priglašeni organ
izvede ali da v izvajanje preskuse, da preveri ustrezno delovanje sistema zagotavljanja kakovosti, če je treba. Monterju
dvigal mora zagotoviti poročilo o obisku, če je bil opravljen
preskus pa tudi poročilo o preskusu.
5. Monter mora na razpolago nacionalnim oblastem še
deset let po proizvodnji dvigala hraniti:
– dokumentacijo, navedeno v drugi alinei drugega odstavka 3.1. točke,
– dopolnitve, določene v drugem odstavku 3.4. točke,
– odločitve in poročila priglašenega organa, navedene
v zadnjem odstavku 3.4. točke ter v 4.3. in 4.4. točki.
6. Vsak priglašeni organ mora drugim priglašenim organom dati ustrezne informacije o potrjenih in umaknjenih
odobritvah sistemov zagotavljanja kakovosti.
7. Dokumentacija in korespondenca v zvezi s postopki
zagotavljanja kakovosti proizvodnje morata biti sestavljeni v
slovenskem jeziku ali v uradnem jeziku države članice, kjer
je sedež priglašenega organa, ali v jeziku, ki je zanj sprejemljiv.

4330.

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe
objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb

Na podlagi 20. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 5. točke prvega odstavka 3. člena
zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03 - popr. in 58/03-ZZK-1) izdaja minister za okolje,
prostor in energijo

PRAVILNIK
o zahtevah za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi
ter večstanovanjskih stavb

Št.
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1. Splošne določbe
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (v nadaljnjem besedilu: objekti, ki morajo biti brez ovir) ter vrste takšnih objektov in prostorov v njih.
2. člen
(nazivi objektov, ki morajo biti brez ovir)
Nazivi vrst objektov, ki morajo biti brez ovir in jih uporablja ta pravilnik, so nazivi objektov po predpisih o enotni
klasifikaciji vrst objektov (v nadaljnjem besedilu: CC-Si).
3. člen
(neoviran dostop, vstop in uporaba)
Šteje se, da je zagotovljen neoviran dostop, vstop in
uporaba objekta, ki mora biti brez ovir, če sta dostop do
njega in vstop vanj brez grajenih in komunikacijskih ovir in
če je funkcionalno oviranim osebam v njem omogočen:
– samostojen in varen dostop do prostorov, ki so namenjeni javni rabi in uporaba teh prostorov, če gre za objekt
v javni rabi iz 4. člena tega pravilnika;
– samostojen in varen dostop do stanovanj oziroma
bivalnih enot in skupnih prostorov ter uporaba teh prostorov,
če gre za stanovanjsko stavbo iz 5. člena tega pravilnika.
2. Vrste objektov, ki morajo biti brez ovir
4. člen
(objekti v javni rabi, ki morajo biti brez ovir)
Objekti v javni rabi, ki morajo biti brez ovir, so:
1. hotelska in podobna stavba za kratkotrajno nastanitev (razred po CC.Si: 12111), če je v njej 50 nočitvenih enot
oziroma sob ali več;
2. gostinski obrat (razred po CC.Si: 12112), če je v
njem 30 miz oziroma 120 sedežev za mizami ali več;
3. stavba javne uprave (razred po CC.Si: 12201), v
kateri je sedež državnih organov, sedež upravnih enot, izpostav ministrstev oziroma organov v njihovi sestavi, sedež
javnega zavoda ali sedež lokalnih skupnosti, če je v njej
zaposlenih 15 oseb ali več;
4. stavba banke, pošte in zavarovalnice (razred po
CC.Si: 12202), če je v njej zaposlenih 30 oseb ali več, ki
poslujejo s strankami;
5. druga upravna in pisarniška stavba (razred po CC.Si:
12203), če je v njej zaposlenih 50 oseb ali več, ki poslujejo
s strankami;
6. trgovska stavba (razred po CC.Si: 12301), v kateri
je površina prodajnih prostorov 200 m2 ali več;
7. sejemska dvorana in razstavišče (razred po CC.Si:
12302), če je površina razstavnih prostorov 1.000 m2 ali
več;
8. bencinski servis (razred po CC.Si: 12303), ki posluje z osebjem;
9. stavba za druge storitvene dejavnosti (razred po
CC.Si: 12304), če je površina prostorov, namenjenih poslovanju s strankami, 100 m2 ali več;
10. postaja oziroma terminal (razred po CC.Si: 12410),
če je namenjen javnemu avtobusnemu, železniškemu, letalskemu, ladijskemu in žičniškemu prometu;
11. garažni objekt (razred po CC.Si: 12420), če je v
njem 50 parkirnih mest ali več;
12. stavba za kulturo in razvedrilo (razred po CC.Si:
12610), če je v njej površina prostorov, namenjenih za obi-
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skovalce oziroma dvoran s spremljajočimi javnimi prostori,
kot so vhodna veža (hall) in podobno, 300 m2 ali več;
13. muzej, knjižnica in galerija (razred po
CC.Si:12620), če je površina razstavnih prostorov oziroma
prostorov, namenjenih obiskovalcem, 150 m2 ali več;
14. stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno
delo (razred po CC.Si: 12630), če je v njej pet ali več
prostorov, namenjenih izobraževanju, kot so oddelek, razred, predavalnica in učilnica oziroma pet ali več laboratorijev, namenjenih znanstvenoraziskovalnemu delu;
15. stavba za zdravniško oskrbo in nego bolnih in poškodovanih (razred po CC.Si: 12640), in sicer ne glede na
njen namen ali kapaciteto;
16. športna dvorana (razred po CC.Si: 12650), v kateri so tudi prostori za gledalce;
17. stavba za opravljanje verskih obredov (razred po
CC.Si: 12721), če je površina prostorov, namenjenih vernikom, 150 m2 ali več;
18. pokopališče (razred po CC.Si: 12722);
19. igrišče za športe na prostem (razred po CC.Si:
24110).
5. člen
(stanovanjske stavbe, ki morajo biti brez ovir)
Stanovanjske stavbe, ki morajo biti brez ovir, so:
1. večstanovanjska stavba (razred po CC.Si: 11221),
če je v njej 10 stanovanj ali več;
2. stanovanjska stavba z oskrbovanimi stanovanji (razred po CC.Si: 11222), če je v njej 5 bivalnih enot ali več;
3. stanovanjska stavba za posebne socialne skupine
(razred po CC.Si: 11300), če je v njej 30 bivalnih enot ali
več.
3. Zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa,
vstopa in uporabe
6. člen
(način zagotavljanja neoviranega dostopa, vstopa
in uporabe)
(1) Neoviran dostop do objektov, ki morajo biti brez
ovir, mora biti zagotovljen z izdelavo in sprejemanjem vseh
vrst izvedbenih prostorskih aktov, in sicer tistih njihovih sestavin, ki se nanašajo na prostorske ureditve prometne infrastrukture. Rešitve prostorskih ureditev prometne infrastrukture morajo biti takšne, da se lahko na njihovi podlagi
gradijo takšne javne površine, namenjene pešcem, ki so
brez grajenih in komunikacijskih ovir.
(2) Neoviran dostop, vstop in uporaba objektov, ki morajo biti brez ovir, morajo biti zagotovljeni z izdelavo projektne dokumentacije, z izdajo gradbenih dovoljenj za takšne
objekte, z gradnjo oziroma izvajanjem del ter vzdrževanjem
takšnih objektov. Projektne rešitve, predvidene s projektno
dokumentacijo, morajo biti takšne, da se na njihovi podlagi
lahko zgradi nov objekt brez ovir oziroma da se na njihovi
podlagi že zgrajeni objekt lahko rekonstruira tako, da bo
brez ovir, če so dane tehnične možnosti za tako izvedbo. Če
je takšen objekt, ki se naj bi rekonstruiral, varovan na podlagi predpisov o kulturni dediščini, morajo projektne rešitve
zagotavljati, da bo objekt brez ovir, če so dane tehnične
možnosti za tako izvedbo in hkrati upoštevani pogoji varstva
kulturne dediščine.
(3) Če so za določen objekt, ki mora biti brez ovir, z
drugim predpisom določene samo posamezne zahteve za
zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe, velja
zanj ta pravilnik glede preostalih zahtev.
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7. člen
(obveznost uporabe standarda)
(1) Pri izdelavi osnutkov izvedbenih prostorskih aktov in
pri izdelovanju projektne dokumentacije je treba upoštevati
zahteve slovenskega nacionalnega standarda SIST ISO/TR
9527 »Gradnja poslopij, Potrebe funkcionalno oviranih ljudi
v grajenem prostoru – Vodila za projektiranje«, razen če ni s
tem pravilnikom posamezno vprašanje urejeno drugače.
(2) Standard iz prejšnjega odstavka se hrani in je na
vpogled pri organu, pristojnem za izdajanje slovenskih nacionalnih standardov.
8. člen
(temeljne zahteve pri prostorskem načrtovanju
in projektiranju)
(1) Prostorske ureditve prometne infrastrukture morajo biti načrtovane, objekti, ki morajo biti brez ovir, pa morajo biti projektirani tako, da omogočajo uporabo vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne
zmogljivosti.
(2) Prostorska ureditev prometne infrastrukture mora
biti načrtovana tako, da:
– se funkcionalno ovirane osebe lahko samostojno gibljejo po vseh površinah, ki so namenjene pešcem;
– elementi cestne, železniške, pomorske, letališke in
žičniške infrastrukture ne pomenijo nevarnosti pri gibanju na
tistih njihovih površinah, ki so namenjene pešcem in so
takšne površine brez grajenih in komunikacijskih ovir;
– je funkcionalno oviranim osebam omogočen dostop
do vseh vrst javnih objektov in stanovanjskih stavb.
(3) Objekti, ki morajo biti brez ovir, morajo biti projektirani tako, da:
– je funkcionalno oviranim osebam omogočen dostop
do njih in vstop v njih neposredno z javne površine;
– se funkcionalno ovirane osebe lahko samostojno gibljejo, v prostorih, ki so v javni rabi, če gre za objekt v javni
rabi iz 4. člena tega pravilnika, oziroma v skupnih prostorih,
če gre za stanovanjsko stavbo iz 5. člena tega pravilnika;
– njihovi konstrukcijski elementi ne pomenijo nevarnosti pri gibanju v posameznih javnih oziroma skupnih prostorih;
– so na vratih razločno vidne, dosegljive in uporabne
kljuke;
– je z invalidskega vozička omogočeno prižiganje luči
in klic dvigala oziroma mehanske dvižne naprave v primerih
nadstropnih oziroma podkletenih objektov;
– je v objektu v javni rabi iz 4. člena tega pravilnika na
voljo sanitarna enota, prilagojena in opremljena za potrebe
funkcionalno oviranih oseb (v nadaljnjem besedilu: sanitarni
prostor brez ovir), v dvoranah za prireditve z nepremičnimi
vrstami sedežev pa urejen tudi prostor za osebe na invalidskih vozičkih, do katerega je omogočen neoviran dostop;
– je v primeru, če je na enem mestu postavljenih 5 ali
več javnih telefonskih govorilnic, vsaj ena prilagojena in
opremljena tako, da jo lahko uporabljajo osebe na invalidskih vozičkih in da tudi lahko nemoteno telefonirajo naglušne osebe;
– je urejen sistem komunikacijskih oznak za orientacijo, namenjen osebam z okvaro sluha in vida, vključno z
oznakami zasilnih izhodov in potmi evakuacije.
9. člen
(zahteve v zvezi z dostopi)
(1) Dostop do objekta, ki mora biti brez ovir, mora biti
varen in brez grajenih in komunikacijskih ovir ter označen
tako, da omogoča enostavno orientacijo v prostoru.
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(2) Dostopna pot mora omogočati varen in neoviran
dostop do objekta z vsake površine, ki pripada objektu,
vključno s parkirišča. Imeti mora utrjeno površino, ki mora
biti dovolj široka, da se na njej lahko uporablja invalidski
voziček, in posebej označena. Pri nivojskih razlikah terena
mora biti poleg stopnic tudi položna klančina ali ustrezen
mehanski pripomoček za premagovanje višinske razlike.
Svetla širina klančine mora biti najmanj 90 cm.
10. člen
(zahteve v zvezi z vhodi)
(1) Vhodna vrata v objekt, ki mora biti brez ovir, morajo
omogočati vstop osebam na invalidskih vozičkih in spremljevalcem.
(2) Če je v objektu, ki mora biti brez ovir, več vhodov, je
treba kot vhod brez ovir predvideti glavni vhod. V primeru,
da to zaradi konstrukcijskih razlogov ni mogoče, je treba
zagotoviti, da je brez ovir eden od ostalih vhodov v takšen
objekt.
(3) Vhod v objekt, ki mora biti brez ovir, mora biti
dostopen brez stopnic. Prag vhodnih vrat je lahko visok
največ 2 cm. Večje višinske razlike je treba premostiti z
ustreznimi klančinami ali ustreznimi mehanskimi pripomočki
za premagovanje višinske razlike.
(4) Prehodi skozi vetrolove morajo biti pri vhodu brez
ovir v isti osi.
(5) Predpražniki in obloge za preprečevanje vnosa umazanje morajo biti pri vhodu brez ovir višinsko izravnani z
ravnjo tal.
(6) Če se pri rekonstrukciji objekta iz tehničnih razlogov ali zaradi predpisov o varstvu kulturne dediščine, če je
objekt varovan na podlagi takšnih predpisov, ne morejo
upoštevati pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena, mora biti
na primerno mesto ob vhodu v objekt nameščen zvočni
signal za potrebe funkcionalno oviranih oseb.
11. člen
(zahteve v zvezi z orientacijami in prehodi)
(1) Dostopne poti do stavb javne uprave, bank, pošt,
zavarovalnic in drugih upravnih in pisarniških stavb, trgovskih stavb, sejemskih dvoran in razstavišč ter postaj oziroma
terminalov, ki so po določbah tega pravilnika uvrščeni med
objekte v javni rabi, ki morajo biti brez ovir, morajo biti
neposredno povezane z javnimi površinami, ti dostopi ter
notranje poti do prostorov, namenjenih poslovanju s strankami, pa morajo imeti tudi ustrezne talne oznake za orientacijo slepih in slabovidnih.
(2) V objektih iz prejšnjega odstavka se morajo vse
storitve, povezane s sporazumevanjem s strankami oziroma
njihovim obveščanjem, opravljati tako, da lahko informacije
sprejemajo tudi osebe z okvaro sluha in vida.
(3) Na prehodih za pešce morajo biti pločniki poglobljeni na nivo cestišča in poglobitve kontrastno označene. V
naseljih morajo biti semaforizirana križišča, ki imajo tudi
prehode za pešce, opremljena z zvočno signalizacijo za
slepe in slabovidne.
12. člen
(zahteve v zvezi s parkirišči)
(1) Garažni objekt, ki je po določbah tega pravilnika
uvrščen med objekte v javni rabi, ki morajo biti brez ovir,
mora imeti 5 % parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb z
invalidskimi vozički.
(2) V garažnih objektih in na parkiriščih, ki pripadajo
objektom, ki morajo biti brez ovir, morajo biti parkirna mesta, rezervirana za osebe z invalidskimi vozički, označena
poševno ali pravokotno na smer vožnje, široka morajo biti
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350 cm, da je omogočeno manevriranje z invalidskim vozičkom pri vstopu in izstopu iz avtomobila, njihova površina pa
mora biti označena z mednarodnim znakom za dostopnost
invalidom. Takšna parkirna mesta morajo biti tudi čim bliže
objektu, ki mu pripadajo. Če je na parkirišču, ki pripada
objektu, ki mora biti brez ovir, mogoče zagotoviti samo eno
parkirno mesto, namenjeno vozilom oseb z invalidskimi vozički, mora biti takšno parkirno mesto tik ob vhodu v objekt.
(3) Če objekt, ki mora biti brez ovir, nima lastnega
parkirišča, mora biti ob vhodu v objekt zagotovljena možnost za kratkotrajno ustavitev vozila osebe z invalidskim vozičkom.
13. člen
(zahteve v zvezi s horizontalnimi in vertikalnimi
komunikacijami)
Objekti, ki morajo biti brez ovir, morajo v zvezi s horizontalnimi in vertikalnimi komunikacijami izpolnjevati naslednje zahteve:
– notranje horizontalne in vertikalne komunikacije morajo biti jasno označene, dovolj široke in osvetljene;
– stopnice morajo biti oblikovane tako, da jih lahko
uporabljajo tudi ljudje s težavami pri hoji in starejši ljudje;
– stopnice, klančine in razlike v višinskih nivojih ali
križanjih poti morajo biti opremljene tudi z ograjo ali z oprijemali za roke, ki zagotavljajo varnost;
– prosti robovi stopnišč s pet ali več stopnicami morajo
biti zavarovani z varnostno ograjo višine vsaj 100 cm, pri
čemer odprtine v ograji ne smejo presegati 12 cm; stopnišča s pet in več stopnicami, ki imajo nastopno ploskev
širine več kot 4 m, morajo biti na razdalji manjši od 4 m
opremljena tudi z vmesnimi oprijemali za roke;
– naklon klančin mora biti čim manjši; pri klančinah
dolžine 6 m in več je lahko največji naklon 1:15 oziroma 6,5
%, pri krajših klančinah je dovoljen naklon do 1:13 oziroma
7,0 %; večji naklon, in sicer do 1:12 oziroma 9,0 % je
dopusten samo pri rekonstrukcijah obstoječih stavb, če tehnično ni možna drugačna izvedba;
– mehanski pripomočki za premagovanje višinske razlike, kot so dvižne ploščadi in stopniščna ali samostojno
vgrajena dvigala, so obvezni, kadar vsi prostori v objektu
niso v isti ravnini; v stavbah, ki imajo več kot tri nadstropja,
mora biti vgrajeno najmanj eno osebno dvigalo, svetla širina
vhoda v kabino dvigala mora znašati najmanj 80 cm; v stavbah, ki imajo pritličje in več kot osem nadstropij, morata biti
vgrajeni najmanj dve osebni dvigali, od tega eno s svetlimi
merami tlorisne površine kabine najmanj 110 cm x 210 cm;
– če ima objekt dve dvigali ali več, mora biti vsaj eno
dvigalo takšno, da ga lahko uporablja oseba na invalidskem
vozičku s spremljevalcem, za slepe pa je potrebno ob vstopu v eno od dvigal stikalno ploščo opremiti z akustično
razpoznavnimi zvoki.
14. člen
(zahteve v zvezi s stanovanji)
(1) V stanovanjskih stavbah, ki morajo biti brez ovir,
mora znašati svetla širina vhoda v stanovanja oziroma bivalne enote in svetla širina vrat v vse stanovanjske prostore,
vključno v kopalnico in straniščem, najmanj 80 cm.
(2) V stanovanjih morajo biti ne glede na to, ali so
namenjena bivanju funkcionalno oviranih oseb ali ne, vsi
prostori dovolj veliki, da omogočajo gibanje z invalidskim
vozičkom in prilagoditev opreme, napeljav in naprav posebnim potrebam funkcionalno oviranih oseb.
(3) V večstanovanjski stavbi iz 1. točke 5. člena tega
pravilnika mora biti ena desetina stanovanj prilagojenih bivanju funkcionalno oviranih oseb. Šteje se, da je stanovanje
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prilagojeno bivanju funkcionalno oviranih osebah, če izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in če je površina kopalnice skupaj s površino sanitarnega prostora takšna, da je
mogoče v njej urediti sanitarni prostor brez ovir.
15. člen
(zahteve v zvezi s sobami v hotelih)
(1) Določbe prvega odstavka prejšnjega člena veljajo
tudi za nočitvene enote oziroma sobe v objektih iz 1. točke
4. člena tega pravilnika.
(2) Pri projektiranju sob iz prejšnjega odstavka je treba
upoštevati tudi:
– da mora biti soba tako velika, da omogoča prosto
gibanje z invalidskim vozičkom,
– da mora biti ob postelji dovolj velik prostor, ki omogoča manevriranje z invalidskim vozičkom,
– da mora biti soba opremljena s klicno napravo za
primer, če je potrebna pomoč, ki omogoča nemoteno sporazumevanje tudi osebam z okvaro sluha in
– da mora biti v etaži v kateri so sobe, sanitarni prostor
brez ovir in opremljen s klicno napravo za primer, če je
potrebna pomoč, ki omogoča nemoteno sporazumevanje
tudi osebam z okvaro sluha.
16. člen
(zahteve v zvezi z opremo prostorov, namenjenih
poslovanju s strankami)
Prostori, ki so namenjeni poslovanju s strankami v objektih iz 4. člena tega pravilnika morajo biti opremljeni z
najmanj enim pultom, okencem in drugo opremo, ki omogoča samostojno uporabo osebam na invalidskih vozičkih.
17. člen
(zahteve v zvezi z dvoranami)
(1) V stavbah iz 12. točke 4. člena tega pravilnika mora
biti v dvoranah z nepremičnimi vrstami sedežev zagotovljeno
najmanj naslednje število prostorov za obiskovalce na invalidskih vozičkih z dimenzijami najmanj 90 cm x 140 cm :
– v dvorani, ki ima od 100 do 300 sedežev, dva prostora;
– v dvorani, ki ima od 301 do 1000 sedežev, najmanj
2% prostorov od števila sedežev;
– v dvorani, ki ima 2001 ali več sedežev, najmanj 1%
prostorov od števila sedežev.
(2) Gledališča, kinodvorane, dvorane za koncertne in
druge kulturne prireditve ter konferenčne dvorane morajo
biti opremljene z ustreznimi napravami oziroma indukcijskimi zankami z ojačevalcem, ki omogočajo dober sprejem
zvoka tudi ljudem, ki uporabljajo slušne aparate.
18. člen
(zahteve v zvezi s športnimi objekti in igrišči)
(1) Športne dvorane iz 16. točke 4. člena tega pravilnika morajo biti projektirane tako, da omogočajo dostop na
igrišče tudi funkcionalno oviranim osebam.
(2) Igrišča in drugi prostori za šport in rekreacijo, ki so
v športnih dvoranah iz prejšnjega odstavka, vključno z javnimi kopališči, morajo imeti za preoblačenje vsaj eno kabino,
ki mora biti projektirana tako, da:
– je omogočen dostop z invalidskim vozičkom,
– ima razločno vidne, dosegljive in uporabne kljuke na
vratih ter sta omogočeni odpiranje in zapiranje kabine s
posebnim ključem tudi z zunanje strani,
– so vrata dovolj široka za vstop z invalidskim vozičkom
in s spremljevalcem,
– je tako velika, da jo lahko uporablja oseba na invalidskem vozičku,
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– je obešalnik za obleko dosegljiv z invalidskega vozička, in je opremljena s klicno napravo za primer, če je potrebna pomoč.
(3) Če so v objektih iz prejšnjih dveh odstavkov tudi
prhe, mora biti najmanj ena prilagojena in opremljena tako,
da jo lahko uporablja oseba na invalidskem vozičku.
(4) Če so prostori za gledalce v športnih dvoranah iz
prvega odstavka tega člena na tribunah z nepremičnimi vrstami sedežev, mora biti na njih zagotovljeno najmanj naslednje število prostorov za obiskovalce na invalidskih vozičkih z dimenzijami najmanj 90 cm x 140 cm:
– na tribuni, ki ima od 100 do 300 sedežev, pet prostorov;
– na tribuni, ki ima od 301 do 1000 sedežev, najmanj
2% prostorov od števila sedežev;
– na tribuni, ki ima 2001 ali več sedežev, najmanj 1%
prostorov od števila sedežev.
19. člen
(zahteve v zvezi s sanitarnimi prostori)
(1) V objektih iz 4. člena tega pravilnika mora biti v
sklopu javnih oziroma skupinskih sanitarnih prostorov tudi
sanitarni prostor brez ovir.
(3) Površina sanitarnega prostora brez ovir mora biti
najmanj 3,50 m2, pri čemer mora biti krajša stranica prostora dolga vsaj 1,60 m. V takšnem sanitarnem prostoru morajo biti:
– sanitarna školjka, opremljena s konzolnim ali zidnim
držalom za roke,
– konzolni umivalnik na višini 80-85 cm in odmaknjen
od stranskega zidu vsaj 20 cm,
– sanitarna školjka in umivalnik postavljena tako, da je
med njima vsaj 80 cm prostora,
– nagibno ogledalo,
– obešalnik za obleko, dosegljiv z invalidskega vozička, in
– klicna naprava za primer, če je potrebna pomoč, ki
mora omogočati nemoteno sporazumevanje tudi osebam z
okvaro sluha.
4. Prehodne in končne določbe
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o projektiranju brez grajenih ovir (Uradni list SRS, št.
92/99 in 110/02-ZGO-1).
21. člen
(dokončanje projektne dokumentacije)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se idejni
projekti, projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekti za razpis, projekti za izvedbo in projekti izvedenih del
objektov, ki morajo biti brez ovir, izdelajo po dosedanjih
predpisih, če so bile pogodbe za njihovo izdelavo sklenjene
pred uveljavitvijo tega pravilnika.
(2) Projekti za izvedbo objektov, ki morajo biti brez ovir,
ki temeljijo na projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
za katerega izdelavo je bila pogodba sklenjena pred uveljavitvijo tega pravilnika, in projekti izvedenih del objektov, ki
morajo biti brez ovir, ki temeljijo na projektu za izvedbo, za
katerega izdelavo je bila pogodba sklenjena pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko izdelajo po dosedanjih predpisih, če se pogodbe o njihovi izdelavi sklenejo najpozneje v
treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
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22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-00-5/2002
Ljubljana, dne 25. septembra 2003.
EVA 2002-2511-0004
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
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Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev

Na podlagi 114. in v zvezi s 109. in 110. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU1 in 58/02-ZMR-1), ter na podlagi petega odstavka 16.
člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in
110/02-ZGO-1), petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št.
18/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o identifikaciji in registraciji prašičev*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodna določba)
(1) Ta pravilnik določa način identifikacije prašičev,
spremljanje premikov prašičev, register prašičev na gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: RPG), centralni register prašičev (v nadaljnjem besedilu: CRPš) in registracijo imetnikov
prašičev v evidenci imetnikov rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: EIRŽ).
(2) Vsi prašiči (v nadaljnjem besedilu: živali) v Republiki
Sloveniji morajo biti označeni na način kot ga predpisuje ta
pravilnik, vsi premiki pa sporočeni v CRPš tako, da je možno slediti izvoru skupine živali do izvornega gospodarstva.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji
pomen:
– žival je vsaka žival iz vrste Sus scrofa domesticus,
– skupinska identifikacijska številka (v nadaljnjem
besedilu: SIŠ) je identifikacijska številka, s katero se označuje živali v skladu s tem pravilnikom,
– imetnik prašičev je pravna ali fizična oseba, ki je,
četudi samo začasno, odgovorna za živali; imetnik je lastnik
živali oziroma se po pooblastilu lastnika ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom, prodajo, prevozom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe živali,
– gospodarstvo je kmetijsko ali drugo gospodarstvo
oziroma objekt razen prevoznega sredstva, kjer se, četudi
samo začasno, redijo oziroma zadržujejo živali,
– KMG-MID gospodarstva je identifikacijska številka
gospodarstva, ki jo dodeli Služba za identifikacijo in regis* Ta pravilnik vsebinsko povzema uredbe ES št. 92/102,
64/432, 2000/15 in 2000/678.
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tracijo živali. Sestavljena je iz dvočrkovne oznake za Slovenijo »SI« in do devetmestne neponovljive številke,
– pooblaščena organizacija je organizacija, ki v skladu s predpisi o veterinarstvu, o kmetijstvu oziroma o živinoreji opravlja dejavnost identifikacije in registracije živali kot
javno službo,
– klavnica je obrat, ki je registriran za zakol prašičev,
– veterinarsko-higienska služba (v nadaljnjem besedilu: VHS) je fizična ali pravna oseba, ki opravlja dejavnost
veterinarsko higienske službe v skladu s predpisi, ki urejajo
veterinarstvo,
– trgovec z živalmi je pravna ali fizična oseba, ki kot
dejavnost opravlja nakup in prodajo živali, ima reden promet
s temi živalmi in od nakupa do prodaje teh živali oziroma
premika s prejšnje do nove lokacije, ki nista v njegovi lasti,
ne preteče več kot 30 dni.
3. člen
(služba za identifikacijo in registracijo živali)
(1) Služba za identifikacijo in registracijo živali (v
nadaljnjem besedilu: SIR) je služba v okviru Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki je pristojna za implementacijo sistema identifikacije in registracije živali po tem pravilniku ter
vodi evidenco imetnikov rejnih živali in centralni register
prašičev.
(2) SIR na spletnih straneh ministrstva objavlja operativne podrobnosti izvajanja tega pravilnika, vključno z načinom sporočanja podatkov iz 5., 11., 13., 14., in 16. člena
tega pravilnika (formati datotek, obrazci, elektronsko sporočanje), katera morajo pooblaščene organizacije in imetniki
prašičev upoštevati, navodila pa so v pisni obliki na voljo tudi
na ministrstvu.
(3) SIR mesečno oziroma sproti poroča ministru, pristojnemu za kmetijstvo(v nadaljnjem besedilu: minister), in
Veterinarski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) o evidentiranih dogodkih v CRPš ter opaženih
nepravilnostih.
II. CENTRALNI REGISTER PRAŠIČEV
4. člen
(centralni register prašičev – CRPš)
(1) CRPš je ažuren računalniško voden register, iz katerega so razvidni zlasti naslednji podatki o:
– staležu prašičev na gospodarstvu, ki jih imetniki prašičev sporočajo v skladu s 16. členom tega pravilnika,
– premikih živali z enega na drugo gospodarstvo, ki jih
imetniki prašičev sporočajo v skladu z 11., 12., 13. in 14.
členom tega pravilnika,
– operativnih podatkih o označevanju živali,
– nadzoru nad izvajanjem določb tega pravilnika,
– izvajalcih nalog javne službe na področju označevanja in registracije prašičev,
– osebah, ki imajo dostop do podatkov iz CRPš.
(2) SIR za vsako gospodarstvo enkrat letno izda izpis
iz CRPš, ki velja kot potrdilo o vpisu podatkov po tem
pravilniku.
5. člen
(evidenca imetnikov rejnih živali)
(1) Ministrstvo vodi evidenco imetnikov rejnih živali, v
katero morajo biti vpisana vsa gospodarstva in imetniki prašičev.
(2) Za vpis v EIRŽ je dolžan poskrbeti imetnik prašičev,
ki je odgovoren za živali na gospodarstvu. V EIRŽ se imetnik
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prašičev vpiše na podlagi zahtevka, iz katerega morajo biti
razvidni naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma ter naslov oziroma sedež
imetnika prašičev,
– enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO) oziroma matična številka poslovnega subjekta
imetnika prašičev,
– davčna številka imetnika prašičev,
– lokacija gospodarstva (npr. naslov, parcelna številka,
geografske koordinate),
– KMG-MID, če se gospodarstvo navezuje na registrirano kmetijsko gospodarstvo,
– KMG-MID gospodarstva, če ga že ima.
(3) V evidenco se lahko vpišejo tudi:
– tip in kapaciteta proizvodnje,
– vrsta gospodarstva,
– druge kontaktne informacije (telefonska številka, kontaktni poštni naslov ipd.).
(4) Vpis v EIRŽ je pogoj za registracijo premikov prašičev. Imetniki prašičev na novoustanovljenih gospodarstvih
se morajo vpisati v EIRŽ še pred prihodom živali na gospodarstvo.
(5) Gospodarstva, ki so vpisana v evidence s področja
kmetijstva, ki se vodijo v okviru ministrstva in iz katerih je
razvidno, da imetnik na gospodarstvu redi prašiče, se v
EIRŽ vpišejo po uradni dolžnosti.
(6) Določbe iz drugega do četrtega odstavka tega člena ne veljajo za gospodarstva, kjer se naenkrat redi en
prašič za lastno domačo uporabo in kjer se žival ne premika
z gospodarstva. Tako gospodarstvo se v EIRŽ evidentira na
osnovi prijave premika živali na to gospodarstvo in se mu
dodeli KMG-MID gospodarstva.
6. člen
(označitev živali)
(1) Imetnik je odgovoren, da so vse živali na gospodarstvu pravilno označene. Živali označuje imetnik sam, lahko
pa to zanj opravi pooblaščena organizacija. Označitev živali
mora biti trajna in razpoznavna skozi celo življenjsko dobo
živali.
(2) Živali je treba označiti čimprej po rojstvu, vendar
najkasneje pred premikom z rojstnega gospodarstva na drugo gospodarstvo.
(3) Živali se označuje z namestitvijo ušesne znamke iz
7. člena tega pravilnika v desno uho. Na ušesni znamki je
odtisnjena kratica »MKGP« in SIŠ. SIŠ je sestavljena iz
dvočrkovne kode za Slovenijo »SI« in zadnjih šestih številk
KMG-MID gospodarstva, na katerem se živali označujejo.
(4) Namesto na način, določen s prejšnjim odstavkom,
se lahko živali označuje tudi s tetoviranjem v desno uho ali
na desno stran hrbta tik za plečem. Gospodarstva, kjer se
živali tetovira, morajo biti vpisana v posebno evidenco, ki jo
vodi SIR. Vpis se izvede na osnovi zahtevka za tetoviranje, ki
ga imetnik prašičev odda na SIR. Gospodarstvu se ob vpisu
dodeli krajša SIŠ za tetoviranje.
(5) V desnem ušesu in na desni strani hrbta ne smejo
prašiči imeti nobenih oznak, razen predpisanih v tem pravilniku.
(6) Če se označitev pri živalih, ki morajo po tem pravilniku biti označene, izgubi ali postane nečitljiva, se žival na
gospodarstvu, kjer je bilo to opaženo, nemudoma označi na
novo. Uporabi se SIŠ, ki se uporablja na gospodarstvu, na
katerem se žival označuje. Ponovna označitev živali mora
biti vpisana v RPG na način kot ga določa 5. točka drugega
odstavka 10. člena tega pravilnika.
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7. člen
(ušesna znamka)
(1) Ušesna znamka za prašiče mora biti okrogla, premera najmanj 28 mm, rumene barve in sestavljena iz moškega in ženskega dela, ki se ob uporabi spojita in ju ni več
možno ponovno uporabiti. Na moškem delu ušesne znamke mora biti v črni barvi odtisnjeno:
– kratica pristojnega organa (MKGP) v velikosti 3 mm,
– SIŠ iz tretjega odstavka prejšnjega člena v velikosti
najmanj 6 mm.
(2) Na ženskem delu ušesne znamke je lahko tudi
druga vsebina (npr. individualna identifikacijska številka živali).
(3) Ušesna znamka mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ušesna znamka mora biti plastična, brez ostrih robov
in grobih površin, ki bi povzročale draženje kože, in iz neškodljivega materiala, odpornega na staranje, vremenska
nihanja in hlevske pogoje. Obstojnost barve, prožnost materiala in trdnost spoja morajo trajati celo življenjsko dobo
živali,
– konica mora biti ostra in primerne trdote, da zlahka
prebode uho. Material ne sme biti koroziven in ne sme
povzročati vnetij na mestu vboda, zagotovljeni morajo biti
optimalni pogoji za celjenje rane,
– tisk mora biti laserski oziroma tak, da je dobro čitljiv
in obstojen celo življenjsko dobo živali ter ga ni mogoče
odstraniti,
– ušesna znamka mora biti takšna, da jo označevalec
zlahka vstavi v uho; za spojitev obeh delov je potrebna
običajna sila, ki zagotavlja, da sta dela spojena. Po aplikaciji
se ušesna znamka tekoče sprosti iz klešč.
(4) Naročniki ušesnih znamk za označevanje prašičev
po tem pravilniku so imetniki prašičev, ki so vpisani v evidenco imetnikov rejnih živali iz 5. člena tega pravilnika in
imajo dodeljen KMG-MID gospodarstva. Ušesne znamke za
označevanje prašičev po tem pravilniku se lahko naročajo
samo pri registriranih dobaviteljih ušesnih znamk.
8. člen
(dobavitelji ušesnih znamk)
(1) Dobavitelji ušesnih znamk za označevanje prašičev
po tem pravilniku so lahko samo tiste pravne ali fizične
osebe, ki so pri ministrstvu vpisane v evidenco dobaviteljev
ušesnih znamk.
(2) SIR v publikacijah in na svojih spletnih straneh
objavi podatke o dobaviteljih ušesnih znamk, vpisanih v evidenco. Objavijo se zlasti naslednji podatki o dobavitelju:
– osebno ime oziroma firma ter naslov oziroma sedež
dobavitelja in kontaktni podatki,
– tip ušesne znamke,
– cene in dobavni roki iz ponudbe.
(3) Dobavitelj ušesnih znamk, za katerega se izkaže,
da dobavlja neprimerno blago oziroma posluje v nasprotju z
določbami tega pravilnika, se izbriše iz evidence dobaviteljev ušesnih znamk.
(4) O vpisu in izbrisu dobavitelja ušesnih znamk v oziroma iz evidence odloči minister z odločbo v upravnem postopku.
9. člen
(vpis v evidenco dobaviteljev ušesnih znamk)
(1) Ponudnik, ki želi dobavljati ušesne znamke po tem
pravilniku, mora na ministrstvo vložiti vlogo za vpis v evidenco dobaviteljev ušesnih znamk. Vloga mora vsebovati:
– osebno ime oziroma firma ter naslov oziroma sedež
ponudnika in kontaktne podatke,
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– reference ponudnika, s katerimi izkazuje, da razpolaga s takšnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, ki
omogočajo izvedbo posla,
– izjavo, da ponujena ušesna znamka izpolnjuje vse
pogoje iz tega pravilnika,
– izjavo o zagotavljanju dobav v rokih, ki jih navaja v
ponudbi,
– izjavo, da je ponudnik opremljen za elektronsko povezovanje s CRPš,
– opis sistema kontrole nad postopki, ki zagotavljajo:
točnost izpisovanja SIŠ, stalno kvaliteto tiska in kvaliteto
distribucije do naročnikov,
– vzorec ušesnih znamk in klešč,
– ponudbo, iz katere morajo biti razvidni:
a) tip ušesne znamke,
b) cena ušesne znamke,
c) cena klešč za aplikacijo ušesnih znamk,
d) dobavni roki.
(2) Ponudba mora veljati za obdobje najmanj enega
leta. Dobavitelj ušesnih znamk mora dobavljati vrsto blaga,
ki ga je ponudil v vlogi. Navedene cene iz ponudbe veljajo
za najvišje. Dobavitelj ušesnih znamk se mora odzvati na
vsako naročilo ne glede na količino ali vrsto blaga.
(3) Če ponudnik na ministrstvo vloži popolno vlogo, ki
izpolnjuje vse zahteve iz prvega odstavka tega člena, mu
minister izda odločbo o vpisu v evidenco dobaviteljev ušesnih znamk in dodeli uporabniško ime in geslo za dostop do
CRPš za eno leto.
(4) Za podaljšanje odločbe dobavitelj najmanj en mesec pred iztekom odločbe vloži vlogo, ki mora vsebovati
novo ponudbo in pozitivno referenco o dobavljanju ušesnih
znamk, ki jo izda ministrstvo.
10. člen
(vodenje registra prašičev na gospodarstvu)
(1) Vsak imetnik prašičev, z izjemo prevoznikov, mora
voditi ažuren register prašičev na gospodarstvu. Iz RPG
morajo biti jasno razvidni trenutni stalež živali in kronološko
vodeni zapisi o prihodih živali na gospodarstvo, odhodih
živali z gospodarstva ter o ponovnih označitvah živali.
(2) Vse spremembe morajo biti vpisane redno, najpozneje v sedmih dneh. V RPG morajo biti vpisani naslednji
podatki:
1. splošno:
– KMG-MID gospodarstva in naslov gospodarstva,
– ime in priimek oziroma naziv imetnika prašičev in
naslov oziroma sedež imetnika prašičev, če je drugačen od
naslova gospodarstva,
– zapisi o opravljenem nadzoru gospodarstva glede
izvajanja določb tega pravilnika (ime, priimek in podpis inšpektorja ter datum opravljenega pregleda);
2. o staležu živali:
– skupno število živali po vsaki spremembi v staležu;
3. prihodi živali na gospodarstvo z drugega gospodarstva:
– datum prejema živali na gospodarstvo,
– število prejetih živali in identifikacijske številke živali;
če je skupina prejetih živali označena z različnimi SIŠ mora
biti razvidno število živali za vsako SIŠ,
– KMG-MID oziroma naslov prejšnjega gospodarstva;
4. odhodi živali z gospodarstva na drugo gospodarstvo
ali v klavnico:
– datum odhoda živali,
– število oddanih živali in identifikacijske številke živali;
če je skupina oddanih živali označena z različnimi SIŠ mora
biti razvidno število živali za vsako SIŠ,
– namembno gospodarstvo:
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a) v primeru oddaje na registrirano gospodarstvo
KMG-MID oziroma naslov naslednjega gospodarstva,
b) v primeru oddaje ene živali na gospodarstvo iz šestega odstavka 5. člena tega pravilnika, in KMG-MID tega
gospodarstva še ne obstaja, ime, priimek in naslov novega
imetnika,
c) v primeru izvoza ali trgovanja med državami članicami Evropske unije (v nadaljevanju: EU) namembno državo;
5. o ponovnih označitvah živali:
– prejšnja identifikacijska številka,
– nova SIŠ,
– število označenih živali,
– datum ponovne označitve.
(3) RPG mora imetnik prašičev hraniti na lokaciji, kjer
se živali nahajajo oziroma na način, da je register s te
lokacije praktično dostopen. RPG mora biti na voljo za
pregled veterinarski in kmetijski inšpekciji. RPG se lahko
vodi tudi v elektronski obliki, ki pa mora nuditi preglednost
podatkov v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. Izpis podatkov mora biti vselej možen. Podatke je potrebno hraniti najmanj tri leta od dne, ko je bila vpisana
zadnja sprememba.
(4) V primeru individualnega označevanja čistopasemskih in hibridnih prašičev, ki so vpisani v rodovniško knjigo,
se lahko uporablja drugačen način vodenja RPG, če je
zagotovljena preglednost podatkov v smislu drugega odstavka tega člena.
11. člen
(sporočanje premikov živali v CRPš)
(1) Vsak imetnik prašičev iz 5. člena tega pravilnika,
razen imetnikov iz šestega odstavka istega člena, mora v
CRPš po postopku iz 17. člena tega pravilnika sporočati
podatke o premikih živali. Sporočati je treba podatke o
odhodih živali z gospodarstva in prihodih na gospodarstvo.
Podatki morajo biti sporočeni in sprejeti v CRPš najkasneje
v sedmih dneh po dejanski oddaji oziroma prejemu živali. Za
vsak premik živali se sporočijo naslednji podatki:
– število živali, ki se premikajo,
– datum odhoda oziroma prihoda živali,
– KMG-MID gospodarstva, s katerega se živali premikajo,
– namembno gospodarstvo:
a) v primeru oddaje na registrirano gospodarstvo: KMGMID naslednjega gospodarstva,
b) v primeru oddaje ene živali na gospodarstvo iz šestega odstavka 5. člena tega pravilnika, če KMG-MID tega
gospodarstva še ne obstaja: ime, priimek in naslov novega
imetnika,
c) v primeru izvoza ali trgovanja med državami članicami Evropske unije (v nadaljevanju: EU): namembno državo,
– številka veterinarskega spričevala oziroma veterinarske napotnice samo ob odhodu živali.
(2) Za živali, ki so bile sprejete v klavnico za zakol,
mora klavnica najkasneje v sedmih dneh po zakolu v CRPš
javiti: število zaklanih živali, KMG-MID gospodarstva, s katerega so živali prišle, in datum zakola.
(3) Za živali, ki so poginile in je VHS odpeljal truplo,
mora VHS najkasneje v sedmih dneh po odvozu v CRPš
javiti: število poginjenih živali, KMG-MID gospodarstva, na
katerem so živali poginile, in datum pogina.
12. člen
(sejmi, razstave, zbirni centri, trgovci z živalmi)
(1) Sejem, razstava ali zbirni center se za potrebe
tega pravilnika štejejo za gospodarstva in jih je potrebno
registrirati v skladu s 5. členom tega pravilnika. Organiza-
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tor sejma, razstave ali zbirnega centra se šteje za imetnika
prašičev ter mora voditi register iz 10. člena tega pravilnika
in sporočati podatke o premikih živali v skladu z 11. členom tega pravilnika.
(2) Trgovec z živalmi se šteje za imetnika prašičev in
mora sporočati podatke o premikih živali v skladu z
11. členom tega pravilnika.
13. člen
(označitev in registracija uvoženih živali)
(1) Uvozijo se lahko le označene živali.
(2) Uvožene živali za nadaljnjo rejo, ki so uspešno
prestale predpisane veterinarske preglede, se najkasneje v
30 dneh po opravljenih pregledih oziroma še pred premikom na drugo gospodarstvo označijo skladno s 6. členom
tega pravilnika.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek živali ni treba ponovno označiti, če je ciljni obrat klavnica in bo žival zaklana
najpozneje v 30 dneh po opravljenih predpisanih veterinarskih pregledih.
(4) Za uvožene živali je treba poleg podatkov iz 10.
člena tega pravilnika v RPG vpisati še: državo izvoznico,
šifro gospodarstva, od koder živali prihajajo, če je znana,
datum uvoza in identifikacijske številke živali.
(5) Za uvožene živali mora imetnik prašičev na gospodarstvu, na katerega so živali uvožene, najpozneje v sedmih
dneh sporočiti podatke v CRPš. Sporočiti mora število uvoženih živali, državo izvoznico, šifro gospodarstva, od koder
živali prihajajo, če je znana, datum prihoda živali na gospodarstvo in KMG-MID gospodarstva.
14. člen
(označitev in registracija prašičev, ki prihajajo na območje
Republike Slovenije iz držav članic Evropske unije)
(1) Živali, ki prihajajo na območje Republike Slovenije
iz držav članic EU, morajo biti označene.
(2) Za živali, prispele iz države članice EU, je treba v
RPG poleg podatkov iz 10. člena tega pravilnika vpisati še:
državo izvora, datum prispetja živali na gospodarstvo, šifro
gospodarstva, od koder živali prihajajo, če je znana, in identifikacijske številke živali.
(3) Za vsako pošiljko živali, ki prispe na območje Republike Slovenije iz države članice EU, mora imetnik prašičev
na gospodarstvu, na katerega so živali prispele, najpozneje
v sedmih dneh sporočiti podatke v CRPš. Sporočiti mora
število živali, državo izvora, kodo prejšnjega gospodarstva,
če je znana, datum prihoda živali na gospodarstvo in
KMG-MID gospodarstva.
15. člen
(spremni identifikacijski dokument)
(1) Živali mora pri premikih na območju Republike Slovenije spremljati dokument, iz katerega so razvidni najmanj
naslednji podatki: naslov in KMG-MID gospodarstva, s katerega se živali oddajajo, naslov in KMG-MID namembnega
gospodarstva, število oddanih živali in identifikacijske številke živali, datum oddaje živali in podpis oddajatelja. Če je
skupina oddanih živali označena z različnimi SIŠ, mora biti
razvidno število živali za vsako SIŠ.
(2) Dokument iz prejšnjega odstavka napiše in s podpisom potrdi imetnik, ki živali oddaja.
(3) V primeru premika živali na gospodarstvo iz šestega
odstavka 5. člena tega pravilnika, če KMG-MID tega gospodarstva še ne obstaja, se na spremni identifikacijski dokument vpiše ime, priimek in naslov novega imetnika ter registrska številka vozila, s katerim so bile živali odpeljane.
Točnost danih podatkov novi imetnik potrdi s podpisom na
dokumentu.
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(4) V primeru premika živali ob posredovanju trgovca z
živalmi se v spremni identifikacijski dokument namesto KMGMID novega gospodarstva vpiše registracijska številka trgovca z živalmi oziroma ime, priimek in naslov trgovca z
živalmi in registrska številka vozila, s katerim so bile živali
odpeljane.
16. člen
(sporočanje staleža živali v CRPš)
(1) Vsak imetnik prašičev iz 5. člena tega pravilnika,
razen imetnikov iz šestega odstavka istega člena, mora v
CRPš enkrat letno sporočiti podatke o staležu živali na
svojem gospodarstvu. Sporočilo mora vsebovati število živali na dan 15. aprila oziroma na dan, ki je določen s
predpisom, ki ureja postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike. Število živali mora biti sporočeno po kategorijah: pujski do 20 kg; mladi prašiči 20 do 50 kg; prašiči
pitanci: 50 do 80 kg, 80 do 110 kg in nad 110 kg; merjasci, nebreje mladice, breje mladice, nebreje plemenske
svinje in breje plemenske svinje.
(2) Če je imetnik prašičev podatke iz prejšnjega odstavka sporočil kot podatke o staležu po določbah predpisov, ki urejajo register kmetijskih gospodarstev in evidenco
subjektov, oziroma je podatke sporočil ob uveljavljanju državnih pomoči, se podatki za prašiče po uradni dolžnosti
prepišejo v CRPš in se šteje, da so podatki o staležu prašičev sporočeni.
17. člen
(način sporočanja podatkov)
(1) Imetnik prašičev v CRPš sporoča podatke iz tega
pravilnika na enega od naslednjih načinov:
1. neposredno v CRPš v elektronski obliki. Imetnik
prašičev mora biti vključen v sistem elektronskega poslovanja s SIR in pridobiti avtorizacijo za javljanje v elektronski
obliki. Avtorizacija se imetniku prašičev podeli na podlagi
zahteve. Ob dodelitvi avtorizacije se imetnika vpiše v evidenco elektronskega poslovanja s SIR;
2. preko pooblaščenih organizacij, ki podatke vpišejo
v CRPš. Pooblaščena organizacija mora voditi evidenco o
prejemu podatkov. Podatki o premikih živali se sporočajo le
preko veterinarskih organizacij ali na način iz prejšnje točke.
(2) Če imetnik prašičev sporoča podatke preko pooblaščene organizacije, je dolžan podatke organizaciji sporočiti najpozneje v štirih dneh. Pooblaščena organizacija je
dolžna podatke vnesti v CRPš najpozneje v treh dneh.
18. člen
(financiranje)
(1) Stroške storitev pooblaščenih organizacij po tem
pravilniku plačajo imetniki prašičev.
(2) Najvišje cene storitev po tem pravilniku in delež
sofinanciranja s strani ministrstva določi minister, pristojen
za kmetijstvo, s posebnim sklepom, v skladu z zakoni, ki
urejajo kmetijstvo, veterinarstvo oziroma o živinorejo.
19. člen
(dostop do podatkov)
(1) Dostop do podatkov v CRPš in EIRŽ poteka v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, veterinarstvo, živinorejo
in varstvo osebnih podatkov.
(2) Podatki iz CRPš in EIRŽ so dostopni zlasti naslednjim osebam in za naslednje namene:
– za celotno območje Republike Slovenije so na voljo
na vpogled SIR in drugim pristojnim službam ministrstva,
VURS in službam, na katere VURS prenese naloge s področja varovanja zdravja ljudi in živali ter nadzora nad sistemom
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identifikacije in registracije živali – za namene varovanja
zdravja ljudi in živali ter nadzora nad sistemom identifikacije
in registracije živali, in Inšpektoratu Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – za opravljanje
nadzora nad sistemom identifikacije in registracije prašičev,
– za gospodarstva, ki so vključena v nacionalni program selekcije so na voljo na vpogled pristojnim službam v
skladu s predpisi o živinoreji,
– za gospodarstva na območju pristojnosti so na voljo
na vpogled pooblaščenim organizacijam v obsegu, ki je
nujno potreben za izvajanje nalog javne službe,
– imetnik živali ima pravico do vpogleda glede vseh
podatkov o svojih živalih, o gospodarstvu in o imetniku rejnih živali v centralnem registru živali. Do vpogleda do teh
podatkov ima pravico tudi nosilec kmetijskega gospodarstva, če je gospodarstvo del kmetijskega gospodarstva.
(3) Podatki o gospodarstvih in imetnikih živali so dostopni v aktivni obliki, preko spletnih povezav v času, ko so
aktualni, ter še najmanj pet let po prenehanju dejavnosti na
gospodarstvu. Drugi podatki, zlasti podatki o živalih, pa so
dostopni še najmanj dve leti po zakolu, poginu oziroma
izvozu živali.
(4) Vsi podatki se arhivirajo na način, ki omogoča trajno dostopnost do podatkov.
III. NADZOR
20. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljata veterinarska in kmetijska inšpekcija, vsaka v okviru
svojih pristojnosti in pooblastil. Nadzor se izvaja zlasti na
gospodarstvih, kjer se zadržujejo prašiči, pri imetnikih prašičev in pri pooblaščenih organizacijah, ki morajo inšpektorju
omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva in mu pri tem
nuditi ustrezno pomoč.
(2) Če imetnik ne vodi RPG iz 10. člena in ne sporoča
podatkov v skladu z 11., 13., 14., 16. in 17. členom tega
pravilnika, se šteje, da ne vodi predpisanih evidenc in
registrov v skladu z zakonoma, ki urejata veterinarstvo in
živinorejo.
(3) Če pristojni inšpektor ugotovi, da imetnik ne vodi
RPG iz 10. člena ali ne sporoča podatkov v skladu 11.,
13., 14., 16. in 17. členom tega pravilnika, ukrepa v skladu z zakoni, ki urejajo kmetijstvo, veterinarstvo in živinorejo, zlasti:
– določi rok za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti
v zvezi določbami tega pravilnika,
– začasno, do odprave nepravilnosti, prepove promet
z vsemi živalmi na gospodarstvu, če živali na gospodarstvu
ne izpolnjujejo predpisanih zahtev glede označitve in odredi
označitev neoznačenih in neustrezno označenih živali,
– odredi dopolnitev in uskladitev vpisov v obvezne evidence,
– začasno, do odprave nepravilnosti, prepove promet
z vsemi živalmi, če imetnik v rokih ne sporoča premikov
živali.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(prehodne določbe)
(1) 6. člen tega pravilnika se začne uporabljati 1. januarja 2004. Do 30. aprila 2004 se, zaradi porabe starih
zalog, lahko živali označuje z ušesno znamko iz 4. člena
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odredbe o označevanju domačih živali v prometu (Uradni list
RS, št. 38/94, 47/94, 41/99, 77/00, 31/01-Zvet-1 in
106/01). Živali, rojene pred 1. januarjem 2004, morajo biti
označene v skladu s 6. členom tega pravilnika najkasneje
do 31. decembra 2004.
(2) 10., 11. in 12. člen, drugi, tretji, četrti in peti odstavek 13. člena in 15. člen tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2004.
(3) 14. člen tega pravilnika se začne uporabljati z dnem
pristopa Republike Slovenije k EU.
(4) 20. člen tega pravilnika se začne uporabljati
31. marca 2004.
(5) 1. točka prvega odstavka 17. člena se začne uporabljati 30. junija 2004.
22. člen
(prenehanje uporabe)
1. januarja 2004 se prenehajo uporabljati določbe
odredbe o označevanju domačih živali v prometu (Uradni list
RS, št. 38/94, 47/94, 41/99, 77/00, 31/01-Zvet-1 in
106/01) v delih, ki se nanašajo na označevanje prašičev,
razen za primere iz prvega odstavka prejšnjega člena.
23. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 321-20-243/2002
Ljubljana, dne 30. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0113
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4332.

Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja za
opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih
kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali
uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo
strupene (T+) ali strupene (T)

Na podlagi 44. člena zakona o kemikalijah (Uradni list
RS, št. 36/99, 11/01-ZFfS, 65/03) izdaja minister za
zdravje

PRAVILNIK
o postopku za pridobitev dovoljenja
za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih
kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami
ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih
kot zelo strupene (T+) ali strupene (T)
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe
nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali
strupene (T).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen
kot izrazi, uporabljeni v zakonu o kemikalijah (v nadaljnjem
besedilu: zakon).
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Ne glede na prejšnji odstavek za izvajanje tega pravilnika izraz “zavezanec” pomeni vsako pravno ali fizično osebo,
ki proizvaja nevarne kemikalije, opravlja promet z nevarnimi
kemikalijami, ali uporablja nevarne kemikalije, razvrščene
kot zelo strupene (T+) ali strupene (T).
3. člen
Dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe
nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali
strupene (T), izdaja Urad Republike Slovenije za kemikalije
(v nadaljnjem besedilu: urad) na podlagi vloge ter predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom.
Dovoljenja so lahko stalna ali enkratna.
4. člen
Vloga za izdajo stalnega dovoljenja za proizvodnjo nevarnih kemikalij oziroma za promet z nevarnimi kemikalijami
mora vsebovati izpolnjen obrazec, ki je v prilogi 1 tega
pravilnika in naslednja dokazila:
– dokazilo, da ima zavezanec sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav Evropske unije,
– dokazilo o svetovalcu za kemikalije.
Dokazilo iz prve alinee prejšnjega odstavka je izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev,
iz katerega je razvidno, da ima zavezanec sedež v Republiki
Sloveniji in dejavnosti, za opravljanje katerih je registriran,
ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da ima zavezanec sedež v Republiki Sloveniji in da je registriran za opravljanje dejavnosti, oziroma ustrezno dokazilo pristojnega organa, iz katerega je razvidno, da ima zavezanec sedež v
kateri od držav Evropske unije.
Dokazilo iz druge alinee prvega odstavka tega člena je
izjava zavezanca, iz katere je razvidno, da je določil svetovalca za kemikalije, ki izpolnjuje predpisane pogoje v zvezi s
stopnjo in smerjo izobrazbe, ter ima uspešno opravljen preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet s
kemikalijami.
Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+)
ali strupene (T), mora poleg obrazca iz priloge 1 vsebovati
samo dokazilo iz prve alinee prvega odstavka tega člena.
Zavezanec mora uradu sporočiti vsako spremembo
podatkov iz 1. in 2. točke priloge 1 tega pravilnika, pa tudi
vsako drugo spremembo, ki bi lahko vplivala na izpolnjevanje pogojev za pridobitev dovoljenja iz 1. člena tega pravilnika.
5. člen
Enkratno dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje ali prometa z nevarnimi kemikalijami se lahko izda za
enkratno proizvodnjo ali promet omejene količine nevarne
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kemikalije, namenjene omejenemu številu poklicnih končnih uporabnikov za točno določen namen uporabe, če je
količina take kemikalije obrazložena in skladna z namenom
predvidene uporabe.
Enkratnega dovoljenja ni mogoče pridobiti za kemikalije, namenjene za splošno uporabo.
Vloga za izdajo enkratnega dovoljenja mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec, ki je v prilogi 2 tega pravilnika,
– dokazilo iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega
člena,
– v celoti izpolnjeno sporočilo o kemikaliji na podlagi
predpisa, ki ureja sporočanje podatkov o kemikalijah.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati navodilo o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki
opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za kemikalije (Uradni list RS, št. 58/01).
Zavezancu, ki mu je bila na podlagi navodila iz prejšnjega odstavka izdana odločba o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje proizvodnje oziroma prometa z nevarnimi
kemikalijami ter o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb,
ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, se od dne uveljavitve tega pravilnika ta odločba
prizna kot stalno dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami
ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) ali strupene (T).
Vsi postopki vpisa v seznam, ki so se začeli po navodilu iz prvega odstavka tega člena, se nadaljujejo po določbah tega pravilnika, pri čemer se dokazilo o izobrazbi odgovorne osebe, dokazilo o zaposlitvi odgovorne osebe in
potrdilo o opravljenem preskusu znanja odgovorne osebe
upoštevajo kot dokazilo v skladu z drugo alineo prvega
odstavka 4. člena tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določba prve alinee prvega
odstavka 4. člena tega pravilnika v delu, ki se nanaša na
zavezanca, ki ima sedež v kateri od držav članic Evropske
unije, se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 022-9/2003
Ljubljana, dne 18. septembra 2003.
EVA 2003-2711-0039
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
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4333. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02)
minister za šolstvo, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarodnega
znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
1. člen
V pravilniku o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/96, 11/98, 48/99 in 46/01) se v
3. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Postopek obravnavanja vlog za (so)financiranje mednarodnega sodelovanja poteka skladno s predpisi, ki urejajo dodeljevanje sredstev državnih pomoči, subvencij, posojil
in drugih oblik sofinanciranj, razen če je s tem pravilnikom
drugače določeno.«.
2. člen
V prvem in drugem odstavku 4. člena se besedilo
»komisijo za vodenje postopka« nadomesti z besedilom
»strokovno komisijo«.
V drugem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se
glasi:
»Skupaj s predsednikom in člani strokovne komisije so
lahko imenovani tudi njihovi namestniki.«.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »iz 2. člena, ter
iz druge in tretje točke 3. člena« nadomesti z besedilom »iz
2. točke prvega odstavka 2. člena ter iz 2., 3. in 4. točke
prvega odstavka 3. člena«.
V prvi alinei drugega odstavka se besedilo »ki izvajajo
nacionalni raziskovalni program;« nadomesti z besedilom
»ki so vpisani v evidenco ministrstva za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z
zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
ministrstva ter izvajajo s strani ministrstva financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem
besedilu: JRO) ali s strani ministrstva financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5. oziroma 6. okvirnem programu Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU) na področju raziskav in tehnološkega razvoja) oziroma s strani Ministrstva za gospodarstvo
Republike Slovenije sofinancirane razvojno tehnološke projekte, ki zagotavljajo osnovni vir raziskav;«.
V tretji alinei drugega odstavka se črta beseda »raziskovalne«.
4. člen
V 7. členu se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»- navedbe programov dela JRO ali projektov iz prve
alinee drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, na katere
se nanaša vloga za (so)financiranje mednarodnega sodelovanja;«.
Črtata se peta in osma alinea.
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5. člen
V 8. členu se za besedilom »mednarodnega sodelovanja se« doda besedilo »vsebinsko lahko«, besedilo »v ministrstvo« pa se nadomesti z besedilom »na ministrstvo«.
6. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izboru
vlog za sofinanciranje, ki ga izda ministrstvo. Zoper sklep
ministrstva o izboru vlog za sofinanciranje je dovoljena pritožba na ministrstvo, in sicer skladno s predpisi, ki urejajo
dodeljevanje sredstev državnih pomoči, subvencij, posojil in
drugih oblik sofinanciranja.«.
7. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri javnih razpisih iz 2. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki se izvajajo kot dvostranski javni razpisi,
predlog izbora vlog za obravnavo pri skladno z veljavnimi
mednarodnimi akti pristojnih mednarodnih organih (npr. skupni odbori, skupne komisije) pripravi imenovani slovenski
del mednarodnih organov, pri čemer upošteva ovrednotenje
kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov po metodologiji ministrstva. Ovrednotenje vključuje: pomen rezultatov raziskav za družbeni in gospodarski razvoj Republike
Slovenije, znanstveno odličnost oziroma aplikativnost raziskav, potencialne možnosti za vključitev v raziskovalne projekte EU, uporabnost projekta v praksi oziroma gospodarstvu, reference vodje projekta in raziskovalne skupine,
vključenost mladih raziskovalcev in izvedljivost projekta.
Obrazložen sklep o izboru vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev)
izda ministrstvo, na podlagi izbire pristojnih mednarodnih
organov, na katero je ministrstvo vezano.
Pri javnih razpisih iz 2. točke prvega odstavka 2. člena
tega pravilnika, ki se izvajajo kot enostranski javni razpisi,
predlog izbora vlog za sofinanciranje pripravi s strani ministra imenovana strokovna komisija. Strokovna komisija pri
tem upošteva v prvem odstavku tega člena določeno ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov oziroma programov po metodologiji ministrstva. Obrazložen sklep o izboru
vlog za sofinanciranje (zlasti odobritev števila izmenjav in
odobritev pripadajočih sredstev) izda ministrstvo. «.
8. člen
V 11. členu se besedilo »na osnovi« nadomesti z besedilom »na podlagi«, besedilo »druge točke« se nadomesti z
besedilom »2. točke«, besedilo »prenočevanja na podlagi
računa, vendar največ v višini nočnine v hotelu B kategorije
in dnevnice, določene za republiške organe s sklepom vlade« pa se nadomesti z besedilom »stroškov namestitve v
domu podiplomcev in sicer na podlagi računa oziroma izjemoma največ v višini nočnine v hotelu B kategorije in dnevnic, določenih za državne organe v Republiki Sloveniji«.
9. člen
V 12. členu se besedilo »obiščejo Republiko Slovenijo
v okviru« nadomesti z besedilom »prihajajo na obisk v Republiko Slovenijo na podlagi«, besedilo »druge točke« se nadomesti z besedilom »2. točke«, besedilo», in mesečnega
nadomestila, ki je usklajeno med državnimi organi v Republiki Sloveniji« pa se nadomesti z besedilom »oziroma izjemoma največ v višini nočnine v hotelu B kategorije, in mesečnega nadomestila (za namene dnevnic) v skladu z
mednarodnimi akti«.
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10. člen
V 13. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri javnih razpisih iz 2. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ministrstvo sredstva izplačuje najmanj dvakrat letno. V tem primeru ministrstvo predhodno odobrena
sredstva izplača na podlagi predloženih strokovnih in finančnih poročil o vseh zaključenih obiskih v določenem obdobju ter zahtevka oziroma računa organizacije za izplačilo sredstev, iz katerega izhaja natančen obračun stroškov
zaključenih odobrenih izmenjav v okviru posameznega projekta.«.
11. člen
V 16. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri javnih razpisih iz 2. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ministrstvo sredstva izplačuje na način,
določen v tretjem odstavku 13. člena tega pravilnika.«.
12. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Ministrstvo bo izplačalo enkratni finančni prispevek k
stroškom prijave projekta slovenskim organizacijam, ki so
kot prijaviteljice ali glavne koordinatorke prijavile projekt ali
sodelujejo kot partnerke pri projektu, ki ga je prijavila druga
tuja ali slovenska organizacija Evropski komisiji na objavljene razpise 6. okvirnega programa EU oziroma 6. okvirnega
programa EURATOM. Za vsako prijavo projekta, za katero
bo Evropska komisija ugotovila, da je pravno-formalno popolna in jo bo posredovala v ocenjevanje recenzentom, bo
ministrstvo izplačalo enkratni finančni prispevek k stroškom
prijave projekta v znesku 600.000 tolarjev slovenski organizaciji, ki je projekt prijavila kot koordinatorka, in 150.000
tolarjev slovenski organizaciji, ki pri projektu sodeluje kot
partnerka.«.
13. člen
V 19. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri javnih razpisih iz 2. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ministrstvo sredstva iz prejšnjega odstavka (mednarodni prevozni stroški po APEX oziroma drugi
najbolj ekonomični tarifi za slovenske znanstvenike in strokovnjake) izplačuje na način, določen v tretjem odstavku
13. člena tega pravilnika.«.
14. člen
V 23. členu se v prvem odstavku besedilo »ki traja
manj kot 14 dni, ministrstvo financira dnevnice, kot jih določa uredba ter sofinancira 50% mednarodnih prevoznih stroškov po APEX oziroma drugi najbolj ekonomični tarifi, kadar
gre za potovanja v prekomorske države« nadomesti z besedilom »ministrstvo (so)financira dnevnice, kot jih določa uredba ter sofinancira 50% mednarodnih prevoznih stroškov po
APEX oziroma drugi najbolj ekonomični tarifi«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri javnih razpisih iz 2. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika ministrstvo sredstva izplačuje na način,
določen v tretjem odstavku 13. člena tega pravilnika.«.
15. člen
Črta se 24. člen.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 011-39/2003
Ljubljana, dne 29. septembra 2003.
EVA 2003–3311–0166
Dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

4334.

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za
neavtomatske tehtnice

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
drugega odstavka 10. člena zakona o meroslovju (Uradni
list RS, št. 22/00) izdaja minister za šolstvo, znanost in
šport

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za neavtomatske
tehtnice*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane
tehnične zahteve (v nadaljnjem besedilu: bistvene zahteve),
ki jih morajo izpolnjevati neavtomatske tehtnice, področje
njihove uporabe, načine in postopke ugotavljanja skladnosti
ter njihovo označevanje, dodatne zahteve, ki jih mora izpolnjevati pravna oseba za ugotavljanje skladnosti neavtomatskih tehtnic z bistvenimi zahtevami, postopke redne in izredne overitve ter rok redne overitve.
2. člen
Tehtnica je merilo, ki se uporablja za ugotavljanje mase
nekega telesa s pomočjo delovanja sile težnosti na to telo.
Tehtnica je lahko namenjena tudi ugotavljanju drugih, z maso povezanih velikosti, veličin, parametrov ali značilnosti.
Neavtomatska tehtnica (v nadaljnjem besedilu: tehtnica) po tem pravilniku je tehtnica, ki pri tehtanju zahteva
poseg osebe, ki ravna z njo.
3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo tak
pomen kot ga določajo priporočila Mednarodne organizacije za zakonsko meroslovje (v nadaljnjem besedilu: OIML).
Izvirniki mednarodnih priporočil so na Uradu Republike
Slovenije za meroslovje v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu:
urad).
II. PODROČJE UPORABE IN BISTVENE ZAHTEVE
4. člen
V skladu s tem pravilnikom razlikujemo dve skupini
tehtnic glede na njihovo uporabo:
a) uporaba za:
– ugotavljanje mase pri komercialnih aktivnostih,
– ugotavljanje mase za izračunavanje cestnine, kazni,
tarife, premije, takse, honorarja, odškodnine ali podobne
vrste plačila,
* Ta pravilnik povzema vsebino Direktive Sveta 90/384/EGS
o harmonizaciji zakonov držav članic, ki so povezani z neavtomatskimi tehtnicami, ki je bila dopolnjena z Direktivo Sveta
93/68/EGS.
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– ugotavljanje mase za izvajanje zakonov ali predpisov,
dajanje izvedenskega mnenja v sodnih postopkih,
– ugotavljanje mase v medicinski praksi za tehtanje
pacientov, v namene opazovanja, diagnosticiranja in zdravljenja,
– ugotavljanje mase v lekarnah za sestavo zdravil na
podlagi recepta in ugotavljanje mase pri analizi, ki se izvaja v
medicinskih in farmacevtskih laboratorijih,
– ugotavljanje cene na osnovi mase za neposredno
prodajo v javnosti in priprave predpakiranih izdelkov,
b) uporaba v namene, ki niso našteti v prejšnji točki
tega člena.
5. člen
Tehtnice, ki se uporabljajo v namene iz točke a) 4.
člena tega pravilnika, morajo izpolnjevati bistvene zahteve iz
Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.
Če tehtnice vključujejo ali so priključene na naprave, ki
se ne uporabljajo v namene naštete v točki a) 4. člena tega
pravilnika, za take naprave ni potrebno, da izpolnjujejo bistvene zahteve.
6. člen
Po tem pravilniku se šteje, da izpolnjujejo bistvene
zahteve tudi tehtnice, ki izpolnjujejo zahteve tistih slovenskih
standardov, ki so prevzeti harmonizirani standardi in vsebujejo zahteve iz Priloge I tega pravilnika.
Seznam slovenskih standardov iz prejšnjega odstavka
objavi minister, pristojen za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: minister) v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Če urad oceni, da nacionalni standard katere od držav
članic Evropske unije, ki je prevzet harmoniziran standard,
ne izpolnjuje v celoti bistvenih zahtev iz Priloge I tega pravilnika, obvesti o tem kontaktno točko v okviru nacionalnega
organa za standarde v skladu s predpisi, ki urejajo postopke
notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in
postopkov za ugotavljanje skladnosti.
Če Komisija Evropske unije obvesti kontaktno točko v
okviru nacionalnega organa za standarde, da določeni harmonizirani standard iz 6. člena tega pravilnika, v celoti ne
izpolnjujejo bistvenih zahtev iz 5. člena tega pravilnika, objavi minister preklic tega standarda v Uradnem listu Republike
Slovenije.
8. člen
Pri tehtnicah, ki vključujejo ali so priključene na več kot
eno kazalno ali izpisovalno napravo in se uporabljajo v namene, naštete v točki a) 4. člena tega pravilnika, tiste naprave, ki ponavljajo rezultate tehtanja in ne morejo vplivati na
pravilno delovanje tehtnice, ni potrebno, da izpolnjujejo bistvene zahteve, če so rezultati tehtanja zapisani ali zabeleženi
pravilno in neizbrisno z delom tehtnice, ki izpolnjuje bistvene zahteve iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, in so
dosegljivi obema partnerjema v merjenju.
Če se tehtnice uporabljajo za tehtanje blaga pri prodaji, morajo kazalne in izpisovalne naprave za prodajalca in
kupca izpolnjevati bistvene zahteve.
III. NAPISI IN OZNAKE
9. člen
Tehtnice, za katere se ugotovi, da so skladne z zahtevami tega pravilnika, se označijo na način, ki je določen v
Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika, z znakom skla-
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dnosti CE (v nadaljnjem besedilu: znak CE), ki je določen v
Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
Če tehtnice, ki se uporabljajo za katerega od namenov, navedenih v točki a) 4. člena tega pravilnika, vključujejo ali so priključene na naprave, ki niso predmet ugotavljanja
skladnosti iz 13. člena tega pravilnika, mora vsaka od teh
naprav nositi oznako, ki omejuje njeno uporabo.
Znak omejitve uporabe iz prejšnjega odstavka je določen v točki 3 v Prilogi II tega pravilnika.
11. člen
Tehtnice ne smejo biti opremljene z oznakami, ki bi
utegnile zavajati glede pomena in oblike znaka CE. Tehtnice
so lahko opremljene s kakršnimikoli drugimi oznakami, če s
tem nista zmanjšani vidnost in čitljivost znaka CE.
Vsi napisi, oznake in izpisi rezultatov morajo biti v slovenskem jeziku.
12. člen
Če pristojni inšpektor ugotovi, da znak CE ni bil nameščen v skladu s predpisi, mora proizvajalec ali njegov pooblaščen zastopnik v Evropski uniji tehtnico spremeniti tako,
da ustreza predpisom, ki se nanašajo na znak CE.
Če se neskladnost nadaljuje, mora pristojni organ izvesti ustrezne ukrepe, s katerimi omeji ali prepove dajanje v
promet ali zagotovi, da se tak izdelek umakne iz prometa v
skladu z 38. členom tega pravilnika.
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
13. člen
Skladnost tehtnic z bistvenimi zahtevami je mogoče
potrditi po enem od naslednjih postopkov, ki ga izbere vložnik zahteve:
(a) s tipskim pregledom Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ES tipski pregled), ki mu sledi:
– bodisi izjava Evropske skupnosti o skladnosti tipa
(garancija kakovosti proizvodnje) (v nadaljnjem besedilu: izjava ES o skladnosti tipa (garancija kakovosti proizvodnje)),
– bodisi overitev Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ES overitev).
ES tipski pregled ni obvezen za tehtnice, ki ne uporabljajo elektronskih naprav in katerih naprava za merjenje bremena ne uporablja vzmeti za uravnoteženje bremena;
(b) z neposredno overitvijo posamičnega merila Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: neposredna ES overitev posamičnega merila).
Listine in dokumenti, ki se nanašajo na postopke iz
prvega odstavka tega člena, morajo biti sestavljeni v slovenskem jeziku, tehnična dokumentacija pa v slovenskem jeziku ali v enem od uradnih jezikov Evropske unije, ki ga
sprejme priglašeni organ.
Če veljajo za tehtnice tudi drugi predpisi, ki pokrivajo
druge vidike in prav tako predpisujejo znak CE, označitev z
znakom CE pomeni, da tehtnica ustreza tudi tem predpisom.
Če eden ali več predpisov dovoljuje proizvajalcu, da v
prehodnem obdobju izbira, katere predpise naj upošteva,
pomeni znak CE, ki je nameščen na tehtnici, skladnost le s
tistimi predpisi, ki jih uporablja proizvajalec. V tem primeru
morajo biti podrobnosti upoštevanih predpisov podane v
dokumentih, obvestilih ali navodilih, ki jih ti predpisi zahtevajo in so priloženi takim tehtnicam.
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14. člen
ES tipski pregled je postopek, s katerim priglašeni
organ preveri in potrdi, da tehtnica, ki je primerek nameravane proizvodnje, izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
15. člen
Zahtevo za ES tipski pregled lahko vloži proizvajalec ali
njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji pri
enem samem priglašenemu organu.
Zahteva mora vsebovati:
– ime in naslov proizvajalca ali če je zahtevo vložil pooblaščen zastopnik, tudi njegovo ime in naslov,
– pisno izjavo, da zahteva ni bila vložena pri nobenem
drugem priglašenem organu,
– tehnično dokumentacijo iz 34. člena tega pravilnika.
Vložnik zahteve mora dati priglašenemu organu na voljo tehtnico, ki je primerek nameravane proizvodnje (v nadaljnjem besedilu: tip).
16. člen
Priglašeni organ mora:
– pregledati tehnično dokumentacijo in preveriti ali je
bil tip izdelan v skladu s to dokumentacijo,
– se dogovoriti z vložnikom glede kraja, kjer bodo izvršeni pregledi in/ali preskusi,
– izvesti ali dati izvesti ustrezne preglede in/ali preskuse, da preveri ali rešitve, ki jih je sprejel proizvajalec, izpolnjujejo bistvene zahteve, če standardi iz 6. člena tega pravilnika, niso bili uporabljeni,
– izvesti ali dati izvesti ustrezne preglede in/ali preskuse, da preveri ali so bili ustrezni standardi, za katere se je
odločil proizvajalec, učinkovito uporabljeni, s čimer je zagotovil skladnost z bistvenimi zahtevami.
17. člen
Če tip izpolnjuje določbe tega pravilnika, priglašeni
organ izda vložniku zahteve certifikat ES o odobritvi tipa.
V certifikatu morajo biti navedeni:
– zaključki pregleda, pogoji (če obstajajo) za njegovo
veljavnost,
– potrebni podatki za razpoznavanje odobrene tehtnice in,
– če je primerno, opis njenega delovanja.
Vsi ustrezni tehnični elementi, kot so risbe in načrti,
morajo biti priloženi certifikatu ES o odobritvi tipa.
18. člen
Veljavnost certifikata je 10 let od datuma izdaje in se
po tem datumu lahko podaljša za zaporedna obdobja po 10
let.
V primeru temeljnih sprememb v načrtovanju tehtnice,
ki so na primer posledica uporabe novih tehnik, se lahko
veljavnost certifikata omeji na 2 leti in podaljša za zaporedna obdobja po 3 leta.
19. člen
Priglašeni organ mora dati vsem državam članicam
Evropske unije periodično na voljo seznam, ki vsebuje naslednje:
– prispele zahteve za ES tipski pregled,
– izdane certifikate ES o odobritvi tipa,
– dodatke in dopolnila k že izdanim dokumentom.
Priglašeni organ mora nemudoma obvestiti države članice Evropske unije o preklicu certifikatov ES o odobritvi
tipa. To informacijo mora priglašeni organ posredovati tudi
uradu.
Priglašeni organ lahko dostavi kopije certifikatov skupaj s prilogami tudi drugim priglašenim organom.
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20. člen
Vložnik zahteve mora priglašeni organ, ki je izdal certifikat ES o odobritvi tipa, sproti obveščati o spremembah na
odobrenemu tipu.
Za spremembe na odobrenemu tipu mora vložnik zahteve dobiti dodatno odobritev priglašenega organa, ki je
izdal certifikat ES o odobritvi tipa, če take spremembe vplivajo na skladnost z bistvenimi zahtevami ali na predpisane
pogoje za uporabo te tehtnice. Ta dodatna odobritev se izda
v obliki dodatka k originalnemu certifikatu ES o odobritvi
tipa.
21. člen
Izjava ES o skladnosti tipa (garancija kakovosti proizvodnje) je postopek, pri katerem proizvajalec, ki izpolnjuje
obveznosti iz 22. člena tega pravilnika, izjavlja, da so zadevne tehtnice, kjer je ustrezno, v skladu s tipom, opisanim v
certifikatu ES o odobritvi tipa in da izpolnjujejo zahteve tega
pravilnika.
22. člen
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji, mora namestiti na vsako tehtnico znak
CE in napise iz Priloge II tega pravilnika, ter sestaviti pisno
izjavo o skladnosti.
Znaku CE mora slediti identifikacijska številka priglašenega organa, ki je odgovoren za nadzor ES v skladu s
27. členom tega pravilnika.
Proizvajalec mora ustrezno izvajati sistem kakovosti,
določen v 23. členu tega pravilnika, ki mora biti predmet
nadzora ES v skladu s 27. členom tega pravilnika.
23. člen
Proizvajalec mora pri priglašenem organu vložiti zahtevo za odobritev sistema kakovosti.
Zahteva mora vsebovati:
– izjavo, da izvaja obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega
sistema kakovosti,
– izjavo, da vzdržuje odobreni sistem kakovosti in zagotavlja njegovo nenehno primernost in učinkovitost.
Proizvajalec mora dati priglašenemu organu na voljo
vse ustrezne informacije, zlasti pa dokumentacijo o sistemu
kakovosti in tehnično dokumentacijo tehtnice.
24. člen
Sistem kakovosti mora zagotavljati skladnost tehtnic s
tipom, opisanim v certifikatu ES o odobritvi tipa, in z zahtevami tega pravilnika.
Vsi elementi, zahteve in ukrepi, ki jih je sprejel proizvajalec, morajo biti dokumentirani na sistematičen način v
obliki zapisanih pravil, postopkov in navodil. Dokumentacija
sistema kakovosti mora zagotavljati pravilno razumevanje
programov, načrtov, priročnikov in zapisov o kakovosti in
mora vsebovati zlasti ustrezen opis:
– ciljev kakovosti ter organizacijsko strukturo odgovornosti in pooblastil vodstva,
– proizvodnega procesa, tehnik obvladovanja in zagotavljanja kakovosti ter sistematičnih ukrepov, ki jih bo uporabljal,
– pregledov in preskusov, ki jih bo izvedel pred, med
in po proizvodnji, in kako pogosto jih bo izvedel,
– načinov za spremljanje doseženih postavljenih ciljev
in učinkovitosti delovanja sistema kakovosti.
25. člen
Priglašeni organ mora pregledati in ovrednotiti sistem
kakovosti, da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve iz 24. člena tega
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pravilnika. Te zahteve so izpolnjene tudi, če je uveljavljen
ustrezen harmoniziran standard.
Svojo odločitev sporoči proizvajalcu in o tem obvesti
druge priglašene organe. Obvestilo proizvajalcu mora vsebovati ugotovitve pregleda in v primeru zavrnitve obrazložitev
za tako odločitev.
26. člen
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, sproti obveščati o vsaki spremembi sistema zagotavljanja kakovosti, ki
lahko vpliva na izdelek.
Vsak priglašeni organ, ki umakne odobritev sistema
kakovosti, mora o tem obvestiti druge priglašene organe.
27. člen
Namen nadzora ES je prepričati se, ali proizvajalec
pravilno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti.
Proizvajalec mora priglašenemu organu za kontrolne
namene odobriti dostop do proizvodnih, kontrolnih, preskusnih in skladiščnih prostorov. Proizvajalec mora nuditi vse
potrebne informacije, zlasti:
– dokumentacijo o sistemu kakovosti,
– tehnično dokumentacijo,
– zapise o kakovosti, npr. poročila o kontroli, podatke
o preskusih in kalibracijah, poročila o usposobljenosti odgovornega osebja itd.
Priglašeni organ mora periodično izvajati presoje, da
se prepriča, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem
kakovosti in o tem proizvajalcu poda poročilo.
Priglašeni organ lahko izvaja tudi nenajavljene obiske
pri proizvajalcu. Takrat lahko priglašeni organ izvaja popolne
ali delne presoje. Proizvajalcu poda poročilo o obisku in kjer
je ustrezno, tudi poročilo o presoji.
Priglašeni organ se mora prepričati, ali proizvajalec
vzdržuje in uporablja odobreni sistem kakovosti.
28. člen
ES overitev je postopek, s katerim proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji, zagotavlja in izjavlja, da so tehtnice, ki so bile preverjene v
skladu z 29. členom tega pravilnika, kjer je to potrebno, v
skladu s tipom, opisanim v certifikatu ES o odobritvi tipa, in
so v skladu z zahtevami tega pravilnika.
29. člen
Proizvajalec mora ukreniti vse potrebno, da bo proizvodni proces zagotavljal, kjer je potrebno, skladnost tehtnic s
tipom, opisanim v certifikatu ES o odobritvi tipa in z zahtevami tega pravilnika. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji, mora vsako tehtnico opremiti z znakom CE in sestaviti pisno izjavo o skladnosti.
Priglašeni organ izvede ustrezne preglede in preskuse, s katerimi se preveri skladnost izdelka z zahtevami tega
pravilnika, tako da pregleda in preskusi vsako tehtnico, kot
je določeno v 30. členu tega pravilnika.
Za tehtnice, ki niso predmet ES tipskega pregleda,
mora biti priglašenemu organu na zahtevo na voljo tehnična
dokumentacija o tehtnici, kot je navedena v 34. členu tega
pravilnika.
30. člen
Vse tehtnice morajo biti posamično pregledane. Izvedejo se ustrezni preskusi, ki so navedeni v ustreznih standardih (standardu) iz 6. člena tega pravilnika, ali enakovredni preskusi, da se preveri njihovo skladnost s tipom,
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opisanim v certifikatu ES o odobritvi tipa, ter z zahtevami
tega pravilnika.
Priglašeni organ na vsako tehtnico, katere skladnost z
zahtevami je ugotovil, namesti ali da namestiti svojo identifikacijsko številko in sestavi pisni certifikat o skladnosti v
zvezi z izvedenimi preskusi.
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora zagotoviti, da je na zahtevo sposoben dostaviti certifikate o
skladnosti priglašenega organa.
31. člen
Neposredna ES overitev posamičnega merila je postopek, s katerim proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik
s sedežem v Evropski uniji, zagotavlja in izjavlja, da je tehtnica, ki je na splošno načrtovana za posebno uporabo, za
katero je bil izdan certifikat iz 32. člena tega pravilnika,
skladna z zahtevami tega pravilnika. Proizvajalec ali njegov
pooblaščeni zastopnik namesti na tehtnico znak CE in sestavi pisno izjavo o skladnosti.
32. člen
Priglašeni organ pregleda tehtnico in izvede ustrezne
preskuse, ki so navedeni v ustreznem standardu (standardih) iz 6. člena tega pravilnika, ali enakovredne preskuse,
da bi ugotovil njeno skladnost z zahtevami tega pravilnika.
Priglašeni organ na tehtnico, katere skladnost z zahtevami je ugotovil, namesti ali da namestiti svojo identifikacijsko številko in sestavi pisni certifikat o skladnosti, ki se
nanaša na izvedene preskuse.
Namen tehnične dokumentacije, ki se nanaša na načrtovanje tehtnice, kot je določeno v 34. členu tega pravilnika, je omogočiti skladnost z zahtevami tega pravilnika, ki jo
je treba ugotoviti ter razumevanje konstrukcije, izdelave in
delovanja tehtnice. Tehnična dokumentacija mora biti na
voljo priglašenemu organu.
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora zagotoviti, da je na zahtevo sposoben dostaviti certifikate o
skladnosti priglašenega organa.
33. člen
Izjava ES o skladnosti tipa (garancija kakovosti proizvodnje), ES overitev in neposredna ES overitev posamičnega merila se lahko izvedejo v proizvajalčevi tovarni ali na
katerikoli drugi lokaciji, če tehtnice za transport na mesto
uporabe ni treba razstavljati, če tehtnice za začetek obratovanja na mestu uporabe ni treba sestavljati ali izvršiti druga
namestitvena dela, ki bi lahko ogrozila delovanje tehtnice, in
če se upošteva vrednost težnega pospeška mesta, na katerem bo tehtnica obratovala, oziroma je delovanje tehtnice
neobčutljivo na spremembe težnosti. V vseh drugih primerih
morajo biti izvedeni na mestu uporabe tehtnice.
Če je delovanje tehtnice občutljivo na spremembe težnosti, se lahko postopki iz prejšnjega odstavka, izvedejo v
dveh stopnjah, s tem da druga stopnja zajema vse preglede
in preskuse, katerih izid je odvisen od težnosti, prva stopnja
pa vse druge preglede in preskuse. Druga stopnja se izvede
na mestu uporabe tehtnice.
Če se je proizvajalec odločil, da bo enega od postopkov iz prvega odstavka izvedel v dveh stopnjah, in če bosta
ti stopnji izvajali dve različni stranki, mora tehtnica, na kateri
je opravljena prva stopnja postopka, nositi identifikacijsko
številko priglašenega organa, ki je opravil to stopnjo.
Izvajalec prve stopnje postopka, za vsako tehtnico izda
potrdilo, ki vsebuje potrebne podatke za razpoznavanje tehtnice in ki navaja preglede in preskuse, ki so bili izvedeni.
Izvajalec druge stopnje postopka, izvede tiste preglede
in preskuse, ki še niso bili izvedeni.
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Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora zagotoviti, da je na zahtevo sposoben dostaviti certifikate o
skladnosti priglašenega organa.
Proizvajalec, ki se je odločil za izjavo ES o skladnosti
tipa (garancijo kakovosti proizvodnje) na prvi stopnji, lahko
bodisi uporabi isti postopek na drugi stopnji bodisi se odloči, da bo na drugi stopnji nadaljeval z ES overjanjem.
Znak CE se odtisne na tehtnico ob zaključku druge
stopnje skupaj z identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je sodeloval na drugi stopnji.
34. člen
Tehnična dokumentacija mora na razumljiv način opisati načrtovanje, proizvodnjo in delovanje izdelka in omogočiti ugotavljanje njegove skladnosti z zahtevami tega pravilnika.
Dokumentacija za ugotavljanje skladnosti mora vključevati:
– splošni opis tipa,
– idejne projekte in proizvodne skice in načrte elementov, podsestavov, vezij itd.,
– opise in pojasnila, potrebna za razumevanje zgornjih
zahtev vključno z delovanjem tehtnice,
– seznam standardov, določenih v 6. členu tega pravilnika; če standardi iz 6. člena tega pravilnika niso bili uporabljeni v celoti ali delno mora tehnična dokumentacija vsebovati opise rešitev, ki dokazujejo izpolnjevanje bistvenih
zahtev,
– rezultate projektnih izračunov, pregledov itd.,
– poročila o preskusih,
– certifikat ES o odobritvi tipa in rezultate ustreznih
preskusov na tehtnicah, ki vsebujejo dele, ki so identični
tistim v načrtu.
35. člen
ES tipski pregled, ES overitve, neposredne ES overitve posamičnega merila in nadzor Evropske skupnosti (v
nadaljnjem besedilu: nadzor ES) izvaja urad oziroma pravna
oseba, ki jo imenuje minister.
Urad oziroma pravna oseba lahko začne izvajati ES
tipski pregled, ES overitve, neposredne ES overitve posamičnega merila in nadzor ES, ko je zanj oziroma zanjo
izveden postopek priglasitve Komisiji Evropske unije, državam članicam Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora.
Minister obvesti ministra, pristojnega za gospodarstvo kdaj naj začne postopek priglasitve. Minister, pristojen za gospodarstvo priglasi urad oziroma pravno osebo iz
prejšnjega odstavka, Komisiji Evropske unije, državam članicam Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora.
36. člen
Pravna oseba iz 35. člena tega pravilnika mora:
– razpolagati z ustrezno usposobljenim osebjem in potrebnimi tehničnimi sredstvi in opremo,
– imeti strokovno osebje, ki je tehnično usposobljeno
in ima poklicno integriteto ter, ki varuje poslovno tajnost
vseh podatkov do katerih je prišlo med opravljanjem svojih
nalog,
– delovati neodvisno od krogov, skupin ali oseb, ki
imajo neposreden ali posreden interes v zvezi z tehtnicami
glede izvajanja preskusov, priprave poročil, izdajanja certifikatov o ES tipskih pregledih in nadzorom, ki ga zahteva ta
pravilnik,
– imeti zavarovano odškodninsko odgovornost razen,
če za odgovornost jamči država v skladu s predpisi.
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Te zahteve mora izpolnjevati tudi urad, če se minister
odloči za njegovo priglasitev.
Za postopek imenovanja pravne osebe iz prvega odstavka in nadzor nad njenim delom se smiselno uporabljajo
določbe predpisov, ki urejajo zahteve in postopek za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom
imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja.
37. člen
Če pravna oseba, ki je bila priglašena ne izpolnjuje več
zahtev iz 36. člena tega pravilnika, minister imenovanje razveljavi, minister pristojen za gospodarstvo, pa o tem nemudoma obvesti Komisijo Evropske unije ter druge članice
Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora.
Če urad ne izpolnjuje več zahtev iz 36. člena tega
pravilnika, minister začne postopek, da se o tem nemudoma obvesti Komisijo Evropske unije, države članice Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora.
38. člen
Pristojni inšpektor izvede vse potrebne ukrepe za odstranitev tehtnic iz prometa oziroma omeji ali prepove njihovo uporabo oziroma dajanje v promet kadar ugotovi, da
tehtnice, ki so opremljene z znakom CE pri pravilni namestitvi in uporabi, ne izpolnjujejo zahtev iz tega pravilnika.
Pristojni inšpektor mora o ukrepih, ki jih je izvedel v
skladu s prejšnjim odstavkom in o razlogih za svojo odločitev nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo mora takoj posredovati informacije o ukrepih iz prvega odstavka Komisiji
Evropske unije in pri tem navesti razloge zanje, še posebej
ali je neustreznost posledica:
1. neizpolnjevanja bistvenih zahtev iz prvega odstavka
5. člena tega pravilnika, če tehtnice ne ustrezajo zahtevam
standardov iz 6. člena tega pravilnika,
2. nepravilne uporabe standardov iz 6. člena tega pravilnika,
3. pomanjkljivosti standardov iz 6. člena tega pravilnika.
V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
39. člen
Redne in izredne overitve se izvajajo po postopkih za
meroslovni pregled, ki so navedeni v OIML R76-1 .
Največji dopustni pogreški pri rednih in izrednih overitvah so enaki kot v točki 4.1 poglavja I v Prilogi I tega
pravilnika, največji dopustni pogreški pri nadzornih pregledih tehtnic v uporabi pa so določeni v točki 4.2 poglavja I v
Prilogi I tega pravilnika.
Razširjena merilna negotovost preskusnega sistema,
ki se uporablja za izvajanje meroslovnega pregleda, ne sme
preseči 1/3 največjega dopustnega pogreška tehtnice za
dano breme.
V primeru posebnih konstrukcij ali dvomljivih rezultatov
se poleg preskusov, določenih v prvem odstavku tega člena, izvedejo še drugi potrebni preskusi.
Rok redne overitve tehtnic z največjo zmogljivostjo do
vključno 9000 kg je dve leti, tehtnic z največjo zmogljivostjo
nad 9000 kg pa eno leto.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Vse tehtnice, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika v
uporabi, se lahko dajejo še naprej v overitev, če izpolnjujejo
zahteve glede največjega dopustnega pogreška kazanja in
števila razdelkov, predpisanih s tem pravilnikom.
41. člen
Tehtnice, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika
odobritev tipa merila, se smejo dati v promet in uporabo po
tem pravilniku do izteka veljavnosti certifikata o odobritvi tipa
merila oziroma najdlje do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
42. člen
Določbe 7., 37. in 38. člena tega pravilnika se začnejo
uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski
uniji.
Določbe 10. do 34. člena, podtočki 1.1 (a) in 1.1. (b),
sedma alinea podtočke 1.1 (c) in 3. točka Priloge II ter
Priloga III tega pravilnika se začnejo uporabljati z dnem prve
priglasitve organa oziroma pravne osebe iz 35. člena tega
pravilnika.
43. člen
Do prve priglasitve urada oziroma pravne osebe iz 35.
člena tega pravilnika se skladnost tehtnic potrjuje v skladu z
določbami tega pravilnika in pravilnika o načinih ugotavljanja
skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o
vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti
(Uradni list RS, št. 72/01) po enem od naslednjih postopkov, ki ga izbere vložnik zahteve:
– z odobritvijo tipa, ki ji sledi prva overitev ali izjava o
skladnosti z odobrenim tipom,
– z neposredno posamično overitvijo.
Odobritve tipa izvaja urad, prve overitve pa izvajajo
urad in pravne osebe, ki jih imenuje minister.
Postopki za meroslovni pregled, ki se izvajajo pri ugotavljanju skladnosti, so navedeni v OIML R76-1.
Razširjena merilna negotovost preskusnega sistema,
ki se uporablja za izvajanje meroslovnega pregleda, ne sme

preseči 1/3 največjega dopustnega pogreška tehtnice za
dano breme.
44. člen
Kot seznam slovenskih standardov iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika velja objava harmoniziranega
standarda (Uradni list RS, št. 7/99).
45. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Uradni list RS, št. 67/01).
46. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-3/03
Ljubljana, dne 18. septembra 2003.
EVA 2003-3311-0208
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
Priloga I
I. Meroslovne zahteve
1. Enote mase
Uporabljene enote mase morajo biti v skladu s predpisom o merskih enotah. To so:
enote SI: kilogram, mikrogram, miligram, gram in tona
druge enote, ki niso enote SI: karat pri tehtanju dragih
kamnov
2. Razredi točnosti
2.1. Tehtnice se razvrstijo v točnostne razrede I (posebni), II (visoki), III (srednji) in IIII (navadni) glede na vrednost
preskusnega razdelka (e) in število preskusnih razdelkov
(n), ki so navedeni v naslednji preglednici:

Preglednica 1: Razredi točnosti
Najmanjša
zmogljivost (Min)

Število preskusnih razdelkov
(n = Max / e)

Razred točnosti

Preskusni razdelek(e)

Najmanjša vrednost

Najmanjša vrednost

Največja vrednost

I
II

0,001 g≤e
0,001 g≤e≤0,05 g
0,1 g≤e
0,1 g≤e≤2 g
5 g≤e
5 g≤e

100 e
20 e
50 e
20 e
20 e
10 e

50 000
100
5 000
100
500
100

–
100 000
100 000
10 000
10 000
1 000

III
IIII

Pri ugotavljanju prenosne tarife se najmanjša zmogljivost tehtanja pri tehtnicah točnostnih razredov II in III zmanjša na 5 e.
2.2. Vrednosti razdelka
2.2.1. Dejanski razdelek (d) in preskusni razdelek (e) morata biti v obliki:
1×10k, 2×10k ali 5×10k enot mase, kjer je k celo število ali nič.
2.2.2. Za vse tehtnice, razen za tiste s pomožnimi kazalnimi napravami, velja:
d=e
2.2.3. Za tehtnice s pomožnimi kazalnimi napravami veljajo naslednji pogoji:
e = 1×10k g in d<e≤10 d,
razen za tehtnice točnostnega razreda I z d<10-4 g, za katere velja e=10-3 g.
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3. Razvrstitev tehtnic
3.1. Tehtnice z enim tehtalnim območjem
Tehtnice, opremljene s pomožno kazalno napravo, pripadajo točnostnemu razredu I ali II. Za te tehtnice se najmanjši vrednosti najmanjše zmogljivosti za ta dva razreda dobita iz preglednice 1, tako da se v tretjem stolpcu preskusni
razdelek (e) zamenja z dejanskim razdelkom (d).
Če je d<10-4 g, je lahko največja zmogljivost razreda I
manj kot 50000 e.
3.2. Tehtnice z več tehtalnimi območji
Tehtnice smejo imeti več tehtalnih območij le, če so
tehtalna območja na tehtnicah jasno nakazana. Vsako posamezno tehtalno območje je razvrščeno v skladu s točko 3.1.
Če tehtalna območja spadajo v različne razrede točnosti,
morajo tehtnice ustrezati najstrožji od zahtev, ki veljajo za
razrede točnosti, v katere spadajo tehtalna območja.
3.3. Tehtnice z več vrednostmi razdelkov
3.3.1. Tehtnice z enim območjem tehtanja imajo lahko
več delnih tehtalnih območij (v nadaljnjem besedilu: tehtnice z več vrednostmi razdelkov).
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Tehtnice z več vrednostmi razdelkov ne smejo biti
opremljene s pomožno kazalno napravo.
3.3.2. Vsako delno tehtalno območje (i) tehtnic z več
vrednostmi razdelkov je določeno s svojo:
– vrednostjo preskusnega razdelka, ei s tem da je
e(i+1)>ei
– največjo zmogljivostjo, Maxi, s tem da je Maxr=Max
– najmanjšo zmogljivostjo, Mini, s tem da je Mini=Max(i1) in Min1=Min
kjer so:
i = 1,2,...,r
i = številka delnega tehtalnega območja
r = skupno število delnih tehtalnih območij
Vse zmogljivosti tehtanja so zmogljivosti tehtanja neto
bremena ne glede na uporabljeno vrednost tare.
3.3.3. Delna tehtalna območja so razvrščena v skladu
s preglednico 2. Vsa delna tehtalna območja morajo spadati
v isti razred točnosti, in to v razred točnosti tehtnice.

Preglednica 2: Tehtnice z več vrednostmi razdelka
Najmanjša zmogljivost (Min)
Razred točnosti

Preskusni razdelek (e)

I
II

0,001 g≤ ei
0,001 g≤ ei ≤0,05 g
0,1 g≤ ei
0,1 g≤ ei
5 g≤ ei

III
IIII

Število preskusnih razdelkov

Najmanjša vrednost

Najmanjša vrednost (*)
(n=Maxi/e(i+1))

100 ei
20 ei
50 ei
20 ei
10 ei

50 000
5 000
5 000
500
50

Največja vrednost
(n=Maxi/ei)

100
100
10
1

000
000
000
000

(*) Za i = r velja ustrezen stolpec iz preglednice 1, s tem da se e nadomesti z er.
Kjer so:
i = 1, 2,...,r
i = številka delnega tehtalnega območja
r = skupno število delnih tehtalnih območij
4. Točnost tehtnice
4.1. Pri izvajanju postopkov ugotavljanja skladnosti pogrešek kazanja ne sme biti večji od največjega dopustnega
pogreška kazanja (v nadaljnjem besedilu: NDP), navedenega v preglednici 3. Pri digitalnem kazanju je treba pogrešek
kazanja korigirati za pogrešek zaokroževanja.
Največji dopustni pogreški veljajo za neto in tara vrednost za vsa možna bremena, razen za prednastavljene
vrednosti tare.

Preglednica 3: Največji dopustni pogreški

Razred I
0 ≤ m ≤ 50000 e
50000 e < m ≤ 200000 e
200000 e < m

Obremenitev
Razred II
Razred III
0 ≤ m ≤ 5000 e
0 ≤ m ≤ 500 e
5000 e < m ≤ 20000 e
500 e < m ≤ 2000 e
20000 e < m ≤ 100000 e
2000 e < m ≤ 10000 e

kjer je m neto masa na sprejemniku bremena.

NDP
Razred IIII
0 ≤ m ≤ 50 e
50 e < m ≤ 200 e
200 e < m ≤ 1000 e

± 0,5 e
± 1,0 e
± 1,5 e
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4.2. Največji dopustni pogreški tehtnic v uporabi so
lahko dvakratni največji dopustni pogreški, določeni v točki 4.1.
5. Tehtalni rezultati tehtnice morajo biti ponovljivi in
morajo biti obnovljivi tudi z drugimi kazalnimi napravami ter z
drugimi načini uravnoteženja, ki jih je mogoče uporabiti.
Rezultati tehtanja morajo biti dovolj neobčutljivi na spremembe položaja bremena na sprejemniku bremena.
6. Tehtnice morajo reagirati na majhne spremembe v
bremenu.
7. Vplivne veličine in čas
7.1. Tehtnice razredov II, III in IIII, ki se uporabljajo v
nagnjenem položaju, morajo biti dovolj neobčutljive na stopnjo nagnjenosti, ki lahko obstaja pri normalni namestitvi.
7.2. Tehtnice morajo izpolnjevati meroslovne zahteve v
temperaturnem območju, ki ga določi proizvajalec. Velikost
tega območja mora biti najmanj enaka:
5 °C za tehtnice v razredu I,
15 °C za tehtnice v razredu II,
30 °C za tehtnice v razredu III ali IIII.
Če proizvajalec ni določil temperaturnega območja,
velja temperaturno območje od – 10 °C do + 40 °C.
7.3. Tehtnice, ki se napajajo iz električnega omrežja,
morajo izpolnjevati meroslovne zahteve pod pogoji napajanja, ki so v mejah običajnih odstopanj (nihanj).
Tehtnice, ki se napajajo iz baterije ali akumulatorja,
morajo pokazati, če pade napetost pod najmanjšo zahtevano vrednost, in morajo v takih okoliščinah še naprej pravilno
delovati ali pa se samodejno izklopiti.
7.4. Elektronske tehtnice, razen tiste razredov točnosti
I in II, kadar je e manjši od 1 g, morajo izpolnjevati meroslovne zahteve pri pogojih visoke relativne vlažnosti na zgornji meji njihovega temperaturnega območja.
7.5. Podaljšano trajanje obremenitve za tehtnice razredov točnosti II, III in IV mora imeti zanemarljiv vpliv na kazanje pri obremenitvi in blizu ničle takoj po razbremenitvi.
7.6. Pod drugimi vplivnimi pogoji mora tehtnica pravilno delovati naprej ali pa se mora samodejno izključiti.
II. Tehnične zahteve
1. Splošne zahteve
1.1. Načrtovanje in izdelava tehtnic morata zagotavljati,
da tehtnice ob pravilni uporabi in namestitvi ter v okolju, za
katerega so namenjene, ohranijo svoje meroslovne lastnosti. Prikazana mora biti vrednost mase.
1.2. Če so elektronske tehtnice izpostavljene motnjam,
ne smejo prikazati posledic pomembnejših napak ali pa jih
morajo samodejno odkriti in pokazati.
Pri samodejnem odkritju pomembnejše napake morajo
elektronske tehtnice oddati svetlobni ali zvočni signal, ki
mora trajati, dokler uporabnik ne izvede korektivnega ukrepa ali dokler je napaka prisotna.
1.3. Zahteve iz točk 1.1. in 1.2. morajo tehtnice trajno
izpolnjevati v normalnem času, predvidenem za uporabo
takih tehtnic.
Digitalne elektronske naprave morajo vedno izvajati
ustrezen nadzor pravilnega delovanja merilnega procesa,
kazalnih pripomočkov ter shranjevanja in prenosa vseh
podatkov.
Ob samodejnem odkritju pomembnejše vztrajne napake morajo elektronske tehtnice oddati svetlobni ali zvočni
alarm, ki mora trajati, dokler uporabnik ne izvede korektivnega ukrepa ali dokler je napaka prisotna.
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1.4. Če je na elektronske tehtnice prek ustreznega
vmesnika priključena zunanja oprema, le-ta ne sme škodljivo vplivati na meroslovne lastnosti tehtnic.
1.5. Tehtnice ne smejo imeti značilnosti, ki bi lahko
omogočale nepošteno uporabo, možnosti nenamerne zlorabe pa morajo biti čim manjše. Elementi, ki jih uporabnik
ne sme razstavljati ali naravnavati, morajo biti pred takimi
dejanji zaščiteni.
1.6. Tehtnice morajo biti načrtovane tako, da je mogoče izvajati določila tega pravilnika in drugih meroslovnih
predpisov.
2. Kazanje rezultatov tehtanja in drugih vrednosti mase
Kazanje rezultatov tehtanja in drugih vrednosti mase
mora biti točno, nedvoumno in nezavajajoče, kazalna naprava pa mora pod normalnimi pogoji uporabe omogočati enostavno razbiranje kazanja.
Imena in znaki enot, ki so navedeni v točki I-1. te
priloge, morajo biti v skladu s predpisom o merskih enotah,
z dodatkom znaka za metrični karat, ki je “ct”.
Kazanja, večja od največje zmogljivosti tehtanja (Max),
povečane za 9 e, ne smejo biti mogoča.
Pomožna kazalna naprava je dovoljena samo desno od
decimalne oznake. Razširjena kazalna naprava se sme uporabiti samo začasno, med njenim delovanjem pa mora biti
izpisovanje onemogočeno.
Pokažejo se lahko tudi sekundarna kazanja, vendar le,
če jih ni mogoče zamenjati za primarna kazanja.
3. Izpisovanje rezultatov tehtanja in drugih vrednosti
mase
Izpisani rezultati morajo biti pravilni, primerno razpoznavni in nedvoumni. Izpis mora biti jasen, čitljiv, neizbrisen
in trajen.
4. Niveliranje
Če je potrebno, morajo biti tehtnice opremljene z nivelirno napravo in kazalnikom niveliranja, ki sta dovolj občutljiva, da omogočata pravo namestitev.
5. Ničliranje
Tehtnice so lahko opremljene z napravami za ničliranje. Te naprave morajo omogočiti točno ničliranje in ne
smejo povzročati nepravilnih merilnih rezultatov.
6. Naprave za tariranje in naprave za prednastavljivo
tariranje
Tehtnice imajo lahko eno ali več naprav za tariranje in
eno napravo za prednastavljivo tariranje. Naprave za tariranje morajo omogočati točno ničliranje in zagotavljati pravilno neto tehtanje. Naprava za prednastavljivo tariranje mora
zagotavljati pravilno ugotavljanje izračunane neto vrednosti.
7. Tehtnice za neposredno prodajo v javnosti z največjo zmogljivostjo tehtanja, ki ni večja od 100 kg: dodatne
zahteve
Tehtnice za neposredno prodajo v javnosti morajo kazati vse bistvene informacije o tehtanju, pri tehtnicah, ki
izračunavajo znesek, pa morajo kupcu jasno pokazati izračunani znesek proizvoda, ki se kupuje.
Če je pokazan znesek za plačilo, mora biti točen.
Tehtnice, ki izračunavajo znesek, morajo bistvena kazanja prikazovati dovolj dolgo, da jih kupec lahko pravilno
prebere.
Tehtnice, ki izračunavajo znesek, lahko poleg tehtanja
posameznih artiklov in računanja izvajajo še druge naloge
le, če so vsa kazanja, povezana z vsemi transakcijami, jasno
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in nedvoumno izpisana in primerno razporejena na listku ali
nalepki, ki jo dobi kupec.
Tehtnice ne smejo imeti nikakršnih lastnosti, ki bi lahko
neposredno ali posredno povzročile kazanja, katerih tolmačenje ne bi bilo preprosto in nedvoumno.
Tehtnice morajo kupce varovati pred nekorektnim poslovanjem, ki bi bilo posledica njihovega nepravilnega delovanja.
Pomožne kazalne naprave in razširjene kazalne naprave niso dovoljene.
Dodatne naprave so dovoljene le, če ne morejo povzročiti zlorabe.
Tehtnice, podobne tistim, ki se ponavadi uporabljajo
za neposredno prodajo v javnosti, a ne izpolnjujejo zahtev,
navedenih v tej točki, morajo biti blizu prikazovalnika označene z neizbrisno oznako “Ne sme se uporabljati za neposredno prodajo v javnosti”.
8. Tehtnice z izpisom nalepke z zneskom (tehtanje v
odsotnosti kupca)
Tehtnice z izpisom nalepke z zneskom morajo izpolnjevati zahteve za tehtnice, ki izračunavajo znesek in so namenjene za neposredno prodajo v javnosti, če so te zahteve
uporabne za zadevne tehtnice. Izpis nalepke z zneskom
pod najmanjšo zmogljivostjo tehtanja ne sme biti mogoč.
Priloga II
1. Tehtnice, ki so predmet postopka ugotavljanja skladnosti
1.1. Te tehtnice morajo nositi:
(a) – znak CE, kot je določen v Prilogi III tega pravilnika,
– identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je
izvedel nadzor ES ali overitev ES.
Zgoraj navedene oznake in napisi morajo biti nameščeni na tehtnico v jasno razločljivih skupinah;
(b) zeleno nalepko kvadratne oblike, veliko najmanj
12,5 x 12,5 mm z natisnjeno veliko črno črko “M”;
(c) naslednje napise:
– številko certifikata o odobritvi tipa, če obstaja,
– oznako ali ime proizvajalca,
– razred točnosti, obkrožen z ovalno črto ali z dvema
vodoravnima črtama, povezanima s polkrogoma,
– največjo zmogljivost v obliki Max ...,
– najmanjšo zmogljivost v obliki Min ...,
– vrednost preskusnega razdelka v obliki e =,
– zadnji dve številki leta namestitve znaka CE,
in, če je potrebno:
– serijsko številko,
– za tehtnice, ki sestojijo iz ločenih, vendar med seboj
povezanih enot: identifikacijsko oznako na vsaki enoti,
– vrednost razdelka, če je drugačna od e, v obliki
d = ...,
– največji prištevalni tarirni efekt, v obliki T = + ...,
– največji odštevalni tarirni efekt, če je drugačen od
Max, v obliki T = – ...,
– vrednost razdelka za taro, če je drugačna od d, v
obliki dT = ...,
– največje varno breme, če se razlikuje od Max, v
obliki Lim ...,
– posebne mejne temperature, v obliki ... °C/... °C,
– razmerje med sprejemnikom bremena in bremenom.
1.2 Na tehtnicah mora biti mogoče odtisniti znak CE
oziroma napise. Zagotoviti je treba, da oznake in napisov ni
mogoče odstraniti, ne da bi se poškodovali, in da so oznaka
in napisi vidni, ko so tehtnice v pravilni obratovalni legi.
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1.3 Če se uporabi napisna ploščica, mora biti mogoče
le-to zapečatiti, razen če je ni mogoče odstraniti, ne da bi se
poškodovala. Če je ploščico treba zapečatiti, mora biti mogoče nanjo namestiti kontrolni znak.
1.4 Napisi Max, Min, e, d morajo biti prav tako nameščeni blizu prikaza rezultata, če se tam že ne nahajajo.
1.5 Vsaka naprava za merjenje bremena, ki je priključena ali je lahko priključena na enega ali več sprejemnikov
bremena, mora nositi ustrezne napise, povezane z omenjenimi sprejemniki bremena.
2. Druge tehtnice
Druge tehtnice morajo nositi:
– oznako ali ime proizvajalca,
– največjo zmogljivost tehtanja v obliki Max ...
Te tehtnice ne smejo biti opremljene z nalepko iz točke
1.1 (b).
3. Znak omejitve uporabe
Znak omejitve uporabe se sestoji iz velike črke “M”, ki
je natisnjena v črni barvi na rdečem ozadju na kvadratu,
velikem najmanj 25 mm x 25 mm, z dvema sekajočima se
diagonalama, ki tvorita križ. Ta znak mora biti nameščen na
naprave v razločni in neizbrisni obliki.

Priloga III
Znak CE je določen z začetnicami CE in ima naslednjo
obliko:

Če je znak CE pomanjšan ali povečan, je treba spoštovati razmerja v zgornji graduirani risbi. Različni elementi znaka CE morajo imeti pretežno iste navpične mere, ki ne
smejo biti manjše od 5 mm.

4335.

Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnost ter rednih in izrednih
overitev meril

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport izdaja na podlagi določb 207. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 10.
in 14. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00)
in 6. člena pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom
imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni
list RS, št. 53/02)
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ODLOČBO
o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja
skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana, je imenovano za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev, merilnikov toplotne energije in vodomerov.
Vrste merilnikov toplotne energije in vodomerov, vrste
postopkov ugotavljanja skladnosti ter overitev, dodatne zahteve in obveznosti so navedeni v Prilogi, ki je sestavni del
te odločbe.
Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo
za imenovanje, vendar najdlje do 18. 7. 2007.
Št. 306-8/2003
Ljubljana, dne 18. julija 2003.
EVA 2003-3311-0165
Minister
za šolstvo, znanost in šport
dr. Slavko Gaber l. r.
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– sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki
jih organizira Urad RS za meroslovje,
– voditi evidenco o vseh izvedenih prvih overitvah oziroma overitvah (podatki o vložniku zahteve, imetniku merila,
uradni oznaki tipa merila, identifikacijski številki, vrsti, tipu,
letu proizvodnje, proizvajalcu oziroma uvozniku merila in
izvedbi merila, datumu in rezultatu postopka) skladno z
obrazcem, ki ga je določil Urad RS za meroslovje,
– posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo o
izvedenih postopkih iz prejšnje alinee oziroma na zahtevo
urada tudi dodatna poročila,
– obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
– dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh podatkov, povezanih z njenim izpolnjevanjem zahtev za imenovanje, ter dostop do vseh prostorov, kjer se izvajajo naloge,
ki spadajo v obseg imenovanja.

4336.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o načinu in pogojih za vpis
potrošniških organizacij v register

Na podlagi 63. člena zakona o varstvu potrošnikov
(Uradni list RS, št. 14/03 – prečiščeno besedilo) izdaja
ministrica za gospodarstvo
Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje postopkov
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev
plinomerov zap. št. 9, št. 306-8/2003 z dne 18. 7. 2003
1. Imenovana pravna oseba izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, in sicer postopke prve overitve (v nadaljnjem
besedilu: prve overitve), ter redne in izredne overitve:
– merilnikov toplotne energije
Temperaturna diferenca:
80 °C – 40 °C = 40 °C
130 °C – 80 °C = 50 °C
130 °C – 40 °C = 90 °C
Upornost: 100 Ω – 2000 Ω
– vodomerov
Volumen: 100 l – 3000 l
Pretok: 25 l/h Q ≤ 180 m3/h
Temperatura vode: T 75 °C
2. Prve overitve ter redne in izredne overitve merilnikov
toplotne energije in vodomerov v obsegu iz 1. točke mora
imenovana pravna oseba izvajati skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino št. K-006. O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno
akreditacijsko listino št. K-006, mora imenovana pravna oseba nemudoma obvestiti Urad RS za meroslovje.
3. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi poravnavati stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb.
4. Imenovana pravna oseba je dolžna:
– izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti
odločbe o imenovanju,
– nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o
vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg dejavnosti iz odločbe o imenovanju,
– izvajati prve overitve oziroma overitve skladno s potrjenimi postopki,
– slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju prvih overitev oziroma overitev ter se stalno izpopolnjevati na obravnavanem področju,

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu
in pogojih za vpis potrošniških organizacij
v register
1. člen
V pravilniku o načinu in pogojih za vpis potrošniških
organizacij v register (Uradni list RS, št. 46/98) se v celotnem besedilu “Urad za varstvo potrošnikov” v ustreznem
sklonu nadomesti z besedilom “Urad RS za varstvo potrošnikov” v ustreznem sklonu.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se črta besedilo “na zahtevo potrošniške organizacije, ali po uradni dolžnosti”.
3. člen
V četrti alinei 6. člena se za besedama “varstva potrošnikov” doda besedilo “že najmanj eno leto”.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo “Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj” nadomesti z besedilom “Ministrstvu za gospodarstvo”.
5. člen
Drugi odstavek 8. člena se črta.
6. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
“12.a člen
Organizacije, vpisane v register, morajo do 31. januarja
vsakega leta poslati Uradu RS za varstvo potrošnikov poročilo o delovanju v preteklem letu. Na predlog organizacije,
vpisane v register, se lahko rok za dostavo tega poročila
podaljša največ do 60 dni.
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Nepravočasno ali nedostavljeno poročilo o delu ima za
posledico izbris iz evidence po uradni dolžnosti.”.
7. člen
Besedilo prvega stavka 13. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
“Izbris iz evidence potrošniških organizacij se opravi
na podlagi zahteve za izbris potrošniške organizacije, ki želi
biti izbrisana ali po uradni dolžnosti.”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Urad za varstvo potrošnikov opravi izbris po uradni
dolžnosti, če ugotovi, da potrošniška organizacija ne izpolnjuje več zahtevanih pogojev za vpis, ali če preneha obstajati, ali če ni v skladu z 12.a členom dostavila poročila o
delu.”.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 017-63/2003-3
Ljubljana, dne 18. septembra 2003.
EVA 2003-2111-0090
Ministrica za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

4337.

Pravilnik o obrazcu javne listine o nacionalni
poklicni kvalifikaciji – certifikatu

Na podlagi 5. člena zakona o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/00 in 55/03) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni
kvalifikaciji – certifikatu
1. člen
S tem pravilnikom se določi oblika in vsebina certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji.
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2. člen
Obrazec certifikata je natisnjen v slovenskem jeziku ali
v jeziku narodnosti na papirju za licence, v gramaturi 120 g/m2, z naslednjimi varovalnimi elementi: vodni znak
Meander, vidna in nevidna vlakna in fluorescentna nitka,
potiskano v 4/2 barvah, v velikosti 21 cm x 29,7 cm (A4
format).
Na hrbtni strani obrazca oznako določi Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve ob vsakem novem tisku
oziroma ponatisu obrazcev.
Obrazec certifikata je v prilogi, ki je sestavni del tega
pravilnika.
3. člen
Obrazec certifikata iz tega pravilnika smejo izdajati le
izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij, ki so vpisani v register pri ministrstvu,
pristojnem za delo.
Seznam izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij iz prejšnjega odstavka Državnemu izpitnemu centru sporoči ministrstvo, pristojno za delo.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji –
certifikatu (Uradni list RS, št. 16/02).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-038/03
Ljubljana, dne 25. septembra 2003.
EVA 2003-2611-0032
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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4338.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter
o načinu in postopku za pridobitev in izgubo
licence

Na podlagi 22. člena zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/00 in 55/03) izdaja minister
za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi
komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku
za pridobitev in izgubo licence
1. člen
V pravilniku o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za
pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št. 13/01) se v
tretjem odstavku 3. člena beseda »sodelovanju« nadomesti z
besedo »soglasju«.
2. člen
Za tretjim členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(odbori za preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij)
Odbori za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij pri RIC skrbijo za pripravo postopkov preverjanja in
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Za vsak katalog
RIC imenuje tričlanski odbor, ki je sestavljen iz seznama zborničnih oziroma ministrskih članov in seznama sindikalnih članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij.
Naloge in pristojnosti odbora so:
– priprava nabora vprašanj;
– priprava izbora del oziroma storitev, delovnih preizkusov, nalog in drugo;
– predlaganje rokov za izvedbo;
– oblikovanje meril preverjanja in ocenjevalne lestvice.«
3. člen
Črta se drugi odstavek 5. člena.
4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(obrazec licence)
Obrazec licence je natisnjen na papirju za licence, v gramaturi 120 g/m2, z naslednjimi varovalnimi elementi: vodni
znak Meander, vidna in nevidna vlakna in fluorescentna nitka,
potiskano v 4/2 barvah, v velikosti 21 cm x 29,7 cm (A4
format).
Na hrbtni strani obrazca oznako določi Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve ob vsakem novem tisku oziroma ponatisu obrazcev.
Obrazec licence je v prilogi 1, ki je sestavni del tega
pravilnika.
Licence izdaja RIC na obrazcu, določenim s tem pravilnikom.«
5. člen
V 7. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se
glasita:
»Po prejemu vseh dokazil, določenih v prvem odstavku
tega člena, RIC kandidatu najpozneje v 30 dneh izda licenco.
Seznam članov komisij, ki so pridobili licenco, RIC posreduje ministru, pristojnemu za delo (v nadaljnjem besedilu: minister). Minister določi seznam zborničnih oziroma ministrskih
članov in seznam sindikalnih članov komisij za preverjanje in
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potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij v skladu z 19. členom zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list
RS, št. 81/00 in 55/03).«
6. člen
V drugem odstavku 10. člena se beseda »pooblasti« nadomesti z besedo «izbere« in se za besedo RIC doda besedilo: »na podlagi javnega naročila«.
7. člen
V prvem odstavku 11. člena se za piko doda novi stavek,
ki se glasi: »Svoj predlog posredujejo na obrazcu, ki je v prilogi
2 in je sestavni del tega pravilnika«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Na podlagi predlagateljevega predloga RIC kandidatom posreduje obrazec vloge za pridobitev licence in jih pozove, da v 15 dneh
predložijo vsa potrebna dokazila. Obrazec vloge je v prilogi 3,
ki je sestavni del tega pravilnika.«
V tretjem odstavku se za »na ACS« doda besedilo »ali
drugemu izvajalcu« Za besedo »ACS« se doda besedilo« ali
drugi izvajalec«.
8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi: »Ob vložitvi vloge
za izdajo licence kandidat plača upravno takso, ki znaša 667
točk, tarifne številke 66, točka 1 zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 33/01, 45/01,
42/02), stroške v zvezi z opravljanjem usposabljanja pa poravna ob napotitvi na usposabljanje.«
9. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poročilo vsebuje podatke o izvedbi postopkov ugotavljanja
doseganja standardov strokovnih znanj in spretnosti ter predloge za dopolnjevanje standardov strokovnih znanj in spretnosti.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Poročilo vsebuje
tudi podatke o poteku in rezultatih izvajanja usposabljanja članov komisij.«.
10. člen
Za 14. členom se doda novi 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(oblika in vsebina obrazca poročila)
Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi poročil predsednikov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij oddajo
enkrat letno RIC poročilo o poteku in rezultatih izvajanja postopkov ugotavljanja doseganja standardov strokovnih znanj in
spretnosti, oceno potreb po izdanih certifikatih za naslednje
leto ter načrtovane predloge za dopolnjevanje standardov strokovnih znanj in spretnosti za vsako posamezno poklicno kvalifikacijo.
Obrazec poročila o izvedbi postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij je v prilogi 4, ki je
sestavni del tega pravilnika.«
11. člen
Osebam, ki so pridobile licence za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij do uveljavitve tega pravilnika, izda RIC listino v skladu s tem pravilnikom najpozneje v
treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-005/01-005
Ljubljana, dne 25. septembra 2003.
EVA 2003-2611-0029
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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»Priloga 2«

Predlog kandidatov za usposabljanje za pridobitev licence za þlane komisij za
preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikaciji
Naziv predlagatelja: ...................................................................................................................................
Ulica in hišna številka: ................................................................................................................................
Pošta:..........................................................................................................................................................
Telefon:.......................................................................................................................................................
Telefaks: .....................................................................................................................................................
Elektronska pošta: ......................................................................................................................................

Podatki o kandidatih

Ime in priimek

Naslov stalnega ali zaþasnega
bivališþa

Naziv kataloga standardov
strokovnih znanj in spretnosti

V ................................................, dne .....................................
Odgovorna oseba:

...........................................……

Žig
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»Priloga 3«

VLOGA ZA PRIDOBITEV LICENCE
za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije:
Koda: .........................................................................................................................................................

Podatki o kandidatu/ki:
Ime in priimek: ................................................................................................... Spol:
(obkroži)
Datum in kraj rojstva:.........................................................................................

M

Ž

Državljanstvo: ....................................................................................................
Stalno/zaþasno bivališþe: ...........................................................................................................................
Obþina: .......................................................................................................................................................
Stopnja in smer izobrazbe:.........................................................................................................................

Podpis kandidata/ke

.............................................

IZJAVA
Podpisani/a soglašam, da se podatki, navedeni v obrazcu, uporabljajo za potrebe evidenc in registrov
na podroþju poklicnih kvalifikacij ''Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 59/99, 57/01in
59/01''

V ................................................, dne .....................................
Podpis kandidata/ke

.............................................

Uradni list Republike Slovenije

Št.

97 / 10. 10. 2003 / Stran 13753
»Priloga 4«

LETNO POROýILO O IZVEDBI POSTOPKOV PREVERJANJA IN POTRJEVANJA
NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFKACIJ
za leto_______
Ime izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij:.........................
....................................................................................................................................................................
Ulica in hišna številka: ................................................................................................................................
Pošta: .........................................................................................................................................................
Telefon:.......................................................................................................................................................
Telefaks: .....................................................................................................................................................
Elektronska pošta: ......................................................................................................................................
Številka vpisa v register:.............................................................................................................................

Informacije o poteku in rezultatih izvajanja postopkov ugotavljanja doseganja
standardov strokovnih znanj in spretnosti
Naziv kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti: ........................................................................
....................................................................................................................................................................
Koda: ..........................................................................................................................................................
Število certifikatov
Podeljenih
Na podlagi listin (zbirna mapa) in na
podlagi neposrednega preverjanja
strokovnih znanj in spretnosti
Na podlagi neposrednega preverjanja
strokovnih znanj in spretnosti

Na podlagi listin

Planiranih v
naslednjem letu

Število terminov preverjanja in
potrjevanja
Planirani v
V tekoþem letu
naslednjem letu
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Število kandidatov, ki niso pridobili certifikata z navedbo razlogov

Ugotovitve komisije in predlogi za izboljšave (prostor, material, organizacija, ostalo)

Predlogi za dopolnitev kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

V ................................................, dne .....................................
Odgovorna oseba:

.............................................

Žig

Opomba: Prostor namenjen posamezni toþki poroþila se oblikuje glede na potrebe.
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4339.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o načinu in postopku preverjanja in
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Na podlagi 22. in 34. člena zakona o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/00 in 55/03)
izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu
in postopku preverjanja in potrjevanja
nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1. člen
V pravilniku o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št.
13/01) se drugi odstavek 7. člena spremeni tako, da se
glasi: »Če komisija na podlagi predloženih listin in drugih
dokazil oziroma zbirne mape (portfolijo) ugotovi, da kandidat izpolnjuje vse pogoje določene s katalogom standardov
strokovnih znanj in spretnosti, mu potrdi poklicno kvalifikacijo. Izvajalec kandidatu najpozneje v osmih dneh izda certifikat«.
2. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(plačilo stroškov)
Kandidat plača stroške storitev v skladu z metodologijo, ki je sestavni del tega pravilnika.
Izvajalci postopkov za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij lahko po predhodnem soglasju ministrstva,
pristojnega za delo, materialne stroške za neposredno preverjanje povišajo za največ 200% vrednosti, določene v
točki E metodologije.
Pobudo za spremembo metodologije podajo zbornice,
za dejavnosti za katere zbornice niso organizirane pa pristojna ministrstva.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.
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V metodologijo so vključena stroškovna področja, ki
so navedena v spodnji tabeli. Materialni stroški so všteti v
ceno posameznega stroškovnega področja. Prevozni stroški za plačilo komisije za preverjanje in potrjevanje so vključeni v stroškovno ceno preverjanje in potrjevanje za posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo. Posebej so
navedeni materialni stroški za prostor, opremo in material
za neposredno preverjanje, ki se lahko ob predhodnem
soglasju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
povečajo za 200% osnovne vrednosti stroškovnega področja E materialni stroški.
Razrez stroškovnih mest in ovrednotenje:
Stroškovna področja
A strokovna koordinacija
obvestila RIC- o razpisu in o članih komisije
vodenje zapisnika
izdaja certifikata
poročanje in vodenje evidenc
B informiranje in obveščanje
obvestila kandidatu
priprava gradiv
in posredovanje dokumentacije komisiji
C svetovanje
uvodno svetovanje 1 ura
pregled dokumentacije 1-2 uri
pomoč kandidatu pri pripravi portfolija 1-2 uri
D preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij
· na podlagi listin – ocenjevanje portfolija
· neposredno preverjanje
izvedba preverjanja
E materialni stroški
prostor, oprema in material
za neposredno preverjanje
Skupaj število enot za potrjevanje na podlagi listin
Skupaj število enot za potrjevanje na podlagi listin
in neposredno preverjanje
Vrednost enote znaša 1.000 SIT bruto.

Št. enot
0,5
1
1
0,5
2
2
1
1
3

5
4

2
17
23

Št. 017-01-004/01-006
Ljubljana, dne 25. septembra 2003.
EVA 2003-2611-0030
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
METODOLOGIJA OBLIKOVANJA CENE ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA O NACIONALNI POKLICNI
KVALIFIKACIJI
Metodologija oblikovanja cene za pridobitev certifikata
o nacionalni poklicni kvalifikaciji temelji na strokovnih zahtevah izvajanja postopka ter
1. Pravilniku o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št.
13/01) in
2. Pravilniku o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o načinu in postopku za pridobitev in izgubo licence (Uradni list RS, št.
13/01).

4340.

Pravilnik o metodologiji za posredovanje in
analizo podatkov o plačah v javnem sektorju

Na podlagi četrtega odstavka 38. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02)
izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o metodologiji za posredovanje in analizo
podatkov o plačah v javnem sektorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Splošno)
Ta pravilnik določa metodologijo za posredovanje in
analizo podatkov o plačah in drugih izplačilih (v nadaljeva-

Stran

13756 / Št. 97 / 10. 10. 2003

nju: plače) v javnem sektorju (v nadaljevanju: metodologija)
v skladu z 38. in 39. členom zakona o sistemu plač v
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02; v nadaljevanju:
zakon).
Metodologija je podlaga za oblikovanje informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v
javnem sektorju – ISPAP (v nadaljevanju: informacijski sistem), ki se vzpostavi pri Agenciji Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES).
2. člen
(Vsebina)
Metodologija določa vsebino, obliko in način prenosa
podatkov o plačah proračunskega uporabnika, ki jih ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ministrstvo), uporablja za pripravo analiz v skladu z
39. členom zakona.
3. člen
(Veljavnost)
Določbe tega pravilnika veljajo za vse uporabnike proračuna kot jih določa sklep o subjektih, za katere velja
zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
115/02).
II. POSREDOVANJE PODATKOV O PLAČAH
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
4. člen
(Rok posredovanja podatkov)
Uporabnik proračuna mora podatke o plačah posredovati AJPES naslednji delovni dan po izplačilu plač oziroma
najkasneje do 18. dne v mesecu.
5. člen
(Nezmožnost posredovanja podatkov)
Če uporabnik proračuna v predpisanem roku podatkov
ne posreduje, mora v pisni, elektronski ali drugi primerni
obliki pojasniti razloge ministrstvu in AJPES.
6. člen
(Način posredovanja podatkov)
Podatke o plačah se posreduje AJPES v elektronski
obliki.
Podatki o plačah morajo biti kodirani in digitalno podpisani s kvalificiranim potrdilom za pravne osebe overitelja
digitalnih potrdil SIGOV-CA oziroma SIGEN-CA na Centru
Vlade Republike Slovenije za informatiko.
Če podatke o plačah pošilja drugi poslovni subjekt, ga
mora uporabnik proračuna za to pooblastiti. Pooblastilo z
navedbo identifikacijske številke kvalificiranega potrdila pošiljatelja uporabnik proračuna predloži AJPES pred prvim
pošiljanjem podatkov. Če pošiljatelj nima šifre proračunskega uporabnika, mu AJPES dodeli ustrezno šifro za namen
posredovanja podatkov (šifra pošiljateja).
Uporabnik proračuna izpolni vlogo za način posredovanja podatkov o plačah v javnem sektorju, ki jo pošlje
ministrstvu vsaj 30 dni pred prvim pošiljanjem podatkov o
plačah.
Vloga iz prejšnjega odstavka je kot priloga sestavni del
tega pravilnika.
7. člen
(Sklopi podatkov)
Podatki, ki se zbirajo in analizirajo v informacijskem
sistemu, so določeni v 2. in 3. členu uredbe o enotni meto-
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dologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 58/03).
Uporabniki proračuna posredujejo naslednje podatke:
– Podatki o obdobju obračuna:
– mesec obračuna (Z010)
– leto obračuna (Z010)
– dan izplačila
– mesec izplačila
– leto izplačila
– Podatki o proračunskem uporabniku:
– šifra proračunskega uporabnika (Z350)
– naziv (naziv proračunskega uporabnika)
– elektronski naslov (elektronski naslov za sprejemanje obvestil)
– Osnovni podatki o obračunu:
– zaporedna številka obračuna (števila od 1 dalje: 1,
2, 3, 4…)
– šifra delovnega mesta (Z370)
– šifra zaposlenega (Z360)
– plačni razred (Z380 – priloga 1 ZSPJS)
– povprečna mesečna delovna obveznost (Z050)
– valuta obračuna plače (ISO 4217)
– osnovna plača (Z070)
– bruto bruto plača (Z280)
– bruto plača (Z080)
– osnova za izračun prispevkov (Z270)
– Podatki o porabi ur za obdobje obračuna plače:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil A in B)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060)
– znesek izplačila (bruto znesek za vrsto izplačila)
– Podatki o vrsti in znesku dodatkov za obdobje obračuna:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil C – Dodatki)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060)
– znesek dodatka (bruto znesek za vrsto izplačila)
– Podatki o vrsti in znesku izplačil za delovno uspešnost za obdobje obračuna:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil D – delovna uspešnost)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– znesek dela plače za delovno uspešnost (bruto
znesek za vrsto izplačila)
– Podatki o drugih izplačilih:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil: E, F, G, H, J, L,
N, R)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060)
– znesek izplačila (bruto znesek za vrsto izplačila)
8. člen
(Ime datoteke)
Ime datoteke je sestavljeno iz dveh vsebinskih sklopov
in ima končnico ‘.txt’:
– šifra proračunskega uporabnika oziroma šifra pošiljatelja (5 mestna šifra),
– zaporedna številka paketa v koledarskem letu, pri
čemer paket predstavlja vse podatke, posredovane v posamezni datoteki.
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Št.

V primeru ponovitve prenosa že posredovanih podatkov je potrebno ponovno posredovati vse podatke, datoteko
pa označiti z isto zaporedno številko paketa.
9. člen
(Oblika datoteke za posredovanje podatkov)
Datoteka je v XML obliki. Numerična polja so brez
ločila tisočic, decimalno ločilo je ‘,’ (število je zaokroženo na
dve decimalni mesti). Kodna tabela šumnikov je predpisana
v glavi XML dokumenta.
Datoteka je sestavljena iz blokov s po štirimi sklopi
podatkov. Število blokov v datoteki je enako številu proračunskih uporabnikov za katere se poroča

Naslovni sklop
#
Podatek
1.
NS
2.
mesec obračuna
3.
leto obračuna
4.
dan izplačila
5.
mesec izplačila
6.
leto izplačila
7.
šifra proračunskega uporabnika
8.
naziv
9.
elektronski naslov
10.
številka paketa
11.
oznaka zapisa
Obračunski sklop
#
Podatek
1.
OS
2.
šifra proračunskega uporabnika
3.
zaporedna številka obračuna
4.
šifra delovnega mesta
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Datoteka ima naslednjo strukturo:
– naslovni sklop (NS) identificira proračunskega uporabnika in določa obdobje obračuna ter datum izplačila plače. Naslovni sklop je naveden na začetku vsakega niza štirih
sklopov, ki se nanašajo na isto obdobje obračuna plače
posameznega proračunskega uporabnika;
– obračunski sklop (OS) identificira obračun plače zaposlenega na posameznem delovnem mestu. Če se za istega zaposlenega obračuna plačo na več različnih delovnih
mestih, se za vsako delovno mesto določi svoj obračunski
sklop (OS);
– Sklop vrsta izplačila (VI) določa znesek izplačila za
vsako vrsto izplačila, ki je bila obračunana pri posameznem
obračunu plače (obračunskem sklopu);
– Kontrolni sklop (KS), ki navaja število obračunskih
sklopov ‘OS’, število sklopov vrsta izplačila ‘VI’ in vsebuje
kontrolne skupne vsote za posamezne vrste izplačil za posameznega proračunskega uporabnika.
Podroben opis XML strukture je del tehnične dokumentacije, opis posameznih podatkov znotraj navedenih
sklopov pa je naslednji:

Opis
oznaka, da gre za naslovni sklop (vedno ‘NS’)
v obliki MM (mesec, za katerega se obračunava)
v obliki LLLL (leto, za katerega se obračunava)
v obliki DD (dan izplačila plače)
v obliki MM (mesec izplačila plače)
v obliki LLLL (leto izplačila plače)
5 mestna šifra
naziv proračunskega uporabnika
elektronski naslov za sprejemanje obvestil
zaporedna številka paketa (kot v imenu datoteke)
0 – redna transkacija, 1 – storno transkacija, 2 – testna transakcija

Opis
oznaka, da gre za obračunski sklop (vedno ‘OS’)
isto kot 7. polje v naslovnem stavku ‘NS’
numerično polje (1, 2, 3, 4…)
katalog delovnih mest, nazivov in funkcij v javnem sektorju.
Prazno polje pomeni, da ‘OS’ vsebuje združene podatke
za obračun v primeru zaposlenega na več različnih delovnih mestih
šifra zaposlenega
davčna številka zaposlenega
plačni razred
kot v prilogi 1 zakona (prazno kadar ‘OS’ vsebuje združene podatke
za obračun v primeru zaposlenega na več različnih delovnih mestih)
povprečna mesečna obveznost
numerično (prazno kadar ‘OS’ vsebuje združene podatke
za obračun v primeru zaposlenega na več različnih delovnih mestih)
valuta izplačila plače
numerična šifra valute po standardu ISO 4217
osnovna plača
numerično (prazno kadar ‘OS’ vsebuje združene podatke
za obračun v primeru zaposlenega na več različnih delovnih mestih)
bruto plača
numerično
bruto bruto plača
numerično (v primeru zaposlenega na več različnih delovnih mestih
se uporabi ustrezni delež skupne bruto bruto plače)
osnova za izračun prispevkov
numerično (v primeru zaposlenega na več različnih delovnih mestih
se uporabi ustrezni delež skupne osnove)
osnova za davek od osebnih prejemkov numerično
neto plača
numerično (v primeru zaposlenega na več različnih delovnih mestih
se uporabi ustrezni delež skupne neto plače)
neto izplačilo
numerično (v primeru zaposlenega na več različnih delovnih mestih
se uporabi ustrezni delež skupnega neto izplačila)
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Vrste izplačil
#
Podatek
1.
VI
2.
šifra proračunskega uporabnika
3.
zaporedna številka obračuna
4.
šifra vrste izplačila
5.
6.

vrsta izplačila – opis
mesec obračuna

7.

leto obračuna

8.

število ur

9.

bruto znesek izplačila

10.

neto znesek izplačila

Uradni list Republike Slovenije

Opis
oznaka, da gre za Vrste izplačil (vedno ‘VI’)
isto kot 7. polje v naslovnem stavku ‘NS’
referenca na obračunski sklop (3. polje)
tipi izplačil: A, B, C (razen C020), D, E, F, G, H, J
(razen J020, J030, J040, J080), L, N in R (razen R020,
R030)
opis vrste izplačila
v obliki MM (v primeru, da se izplačuje za različno obdobje,
kot je navedeno v ‘NS’)
v obliki LLLL (v primeru, da se izplačuje za različno obdobje,
kot je navedeno v ‘NS’)
obvezno za vse vrste izplačil, ki pri načinu izračuna upošteva
število ur.
numerično (bruto znesek v valuti iz obračunskega stavka
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila)
numerično (neto znesek v valuti iz obračunskega stavka
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila)

Kontrolni sklop za posameznega proračunskega uporabnika
#
Podatek
Opis
1.
KS
oznaka, da gre za kontrolni sklop (vedno ‘KS’)
2.
šifra proračunskega uporabnika
isto kot 7. polje v naslovnem stavku ‘NS’
3.
število obračunov
število vseh obračunskih stavkov ‘OS’
4.
število vrst izplačil
število stavkov vrste izplačil ‘VI’
5.
vsota vrst izplačil A
skupna vsota vseh vrst izplačil A – Numerično
6.
vsota vrst izplačil B
skupna vsota vseh vrst izplačil B – Numerično
7.
vsota vrst izplačil C
skupna vsota vseh vrst izplačil C – Numerično
8.
vsota vrst izplačil D
skupna vsota vseh vrst izplačil D – Numerično
10. člen
(Potrjevanje prejema in sporočanje napak)
Prejete datoteke informacijski sistem preveri in pošlje
potrdilo o prejemu. Če so v datoteki napake, sistem datoteko z obrazložitvijo napake v celoti zavrne.
AJPES preveri ustreznost prejetih podatkov v informacijski sistem. Datoteko z neustreznimi podatki lahko zavrne
pošiljatelju, ki mora podatke popraviti in datoteko ponovno
posredovati.
II. ANALIZA PODATKOV O PLAČAH V JAVNEM
SEKTORJU
11. člen
(Podatki za analizo plač)
Vsi podatki, ki so potrebni za analizo plač v javnem
sektorju, so določeni v 7. členu tega pravilnika.
12. člen
(Opazovani podatki – meritve)
Osnovne meritve pri analizi plač v javnem sektorju so:
– znesek osnovne plače
– število porabljenih ur
– znesek dodatkov
– znesek dela plače za delovno uspešnost
– znesek drugih vrst izplačil.
13. člen
(Dimenzije)
Osnovne dimenzije, po katerih se opazuje meritve iz
prejšnjega člena, so naslednje:
– čas (leto, četrtletje, mesec)
– uporabnik proračuna

– delovno mesto
– naziv oziroma funkcija
– šifra zaposlenega
– plačni razred
– plačna skupina (plačna podskupina)
– tarifni razred.
14. člen
(Analize)
Ministrstvo pripravi rezultate analiz v obliki, primerni za
objavo na spletni strani ali drugih dogovorjenih mestih.
Javnosti so v skladu z 38. členom zakona dostopni
podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih
plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost,
razen dodatka za delovno dobo.
Objavljeni dokumenti vsebujejo opazovane podatke iz
12. člena tega pravilnika, predstavljene po različnih dimenzijah iz 13. člena tega pravilnika.
Rezultat analize so tudi izračuni po posameznih dimenzijah:
– vsota zneskov različnih vrst izplačil (vseh plač v javnem sektorju),
– število zaposlenih, ki prejemajo različne vrste izplačil,
– razmerja med zneski v primeru sprememb parametrov izračuna plač.
15. člen
(Analize – simulacije)
Ministrstvo opravlja nadzorovane spremembe opazovanih podatkov z namenom ugotavljanja učinkov teh sprememb:
– Simulacije in merjenje učinkov sprememb plačnih
razredov:
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Vhodi v sistem za simulacijo:
– število plačnih razredov
– število zaposlenih
– osnovne plače v posameznem plačnem razredu
Izhodi iz sistema za simulacije:
– skupen obseg sredstev za izplačilo plač
– razmerje med največjo in najmanjšo plačo (osnovno, bruto)
– Simulacije in merjenje učinkov sprememb dodatkov:
Vhodi v sistem za simulacijo:
– dodatki
– število zaposlenih
Izhodi iz sistema za simulacije:
– skupen obseg sredstev za izplačilo plač
– skupen obseg sredstev za dodatke
– razmerje med največjo in najmanjšo plačo (osnovno, bruto)
– Simulacije in merjenje učinkov sprememb dela plače
za delovno uspešnost:
Vhodi v sistem za simulacijo:
– del plače za delovno uspešnost
– število zaposlenih
Izhodi iz sistema za simulacije:
– skupen obseg sredstev za izplačilo plač
– skupen obseg sredstev za uspešnost
– razmerje med največjo in najmanjšo plačo (osnovno, bruto)
16. člen
(Podrobnejša navodila)
Podrobnejša tehnična navodila AJPES in ministrstvo
objavita na svojih spletnih straneh.
17. člen
(Veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem začetka uporabe zakona o sistemu plač v javnem
sektorju.
Ljubljana, dne 19. septembra 2003.
EVA 2003-1711-0116
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
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4341.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Na podlagi drugega odstavka 31. člena zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) izdaja minister
za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa metodologijo, po kateri se določajo
splošni elementi za oblikovanje cen programov iz prvega
odstavka 14. člena zakona o vrtcih, v vrtcih, ki izvajajo javno
službo.
Posamezni elementi se pri oblikovanju cene dnevnega, poldnevnega in krajšega programa uporabljajo sorazmerno z dolžino trajanja programa.
Ta pravilnik določa tudi posebnosti pri oblikovanju cen.
2. člen
Vrtci oblikujejo cene programov za otroke v oddelkih
(vrste oddelkov):
– prvega starostnega obdobja,
– drugega starostnega obdobja,
– v razvojnih oddelkih ter
– v vzgojno-varstvenih družinah.
Vrtci lahko oblikujejo tudi ceno programa za oddelke, v
katere so vključeni otroci, stari od tri do štiri leta oziroma
ceno za kombinirani oddelek.
3. člen
Cene programov, oblikovane po tej metodologiji, so
podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med
ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z
28. členom zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
Vrtec mesečno izstavi račun staršem in lokalni skupnosti, ki je v skladu z zakonom zavezanka za plačilo razlike
med ceno programa na otroka in plačilom staršev.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca odloči, da vrtcu na podlagi
njegovih mesečnih zahtevkov zagotavlja sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov,
ki so elementi za oblikovanje cen programov in so opredeljeni v občinskem finančnem načrtu za področje predšolske
vzgoje.
II. ELEMENTI ZA OBLIKOVANJE CEN PROGRAMOV
4. člen
Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo:
– stroški dela,
– stroški materiala in storitev,
– stroški živil za otroke.
5. člen
Stroški dela se obračunajo le za število zaposlenih,
potrebnih za izvajanje programa v skladu s predpisanimi
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normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
podzakonski predpisi. Stroški dela vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca, davek na plače in druge stroške dela, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov
prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo
in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi,
solidarnostne pomoči v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje.
Pri ugotavljanju števila zaposlenih iz prejšnjega odstavka se upošteva tudi optimalna organizacija dela, ki vključuje
združevanje oddelkov na začetku in na koncu obratovalnega
časa vrtca.
Stroški dela za delavce, katerih dejanska zaposlenost
presega normative in stroški dela za delavce, vključene v
javna dela ne morejo biti vključeni v cene programov. Stroški dela za delavce, za katere je del teh stroškov zagotovljen
iz državnega proračuna, so vključeni v cene programov samo v sorazmerju s predpisanimi normativi za dejavnost predšolske vzgoje.
Drugi stroški dela se izračunajo po izhodiščih za načrtovanje občinskih proračunov, ki jih določi ministrstvo, pristojno za finance.
6. člen
Stroški materiala in storitev so vsi stroški za nabavljeni
material in za opravljene storitve, in sicer:
1. Funkcionalni stroški objektov za:
– ogrevanje (kurjava, dimnikarske storitve),
– elektriko,
– plin,
– vodo,
– komunalne storitve,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– čiščenje prostorov,
– tekoče vzdrževanje prostorov in opreme,
– zavarovalne premije,
– varovanje objektov,
– uporabo in vzdrževanje vozil za prevoz hrane.
2. Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti za:
– didaktična sredstva in igrače,
– stalno strokovno spopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo,
– obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu,
– hišno perilo,
– pisarniško poslovanje (pisarniški material, stroški plačilnega prometa, časopisi, revije, telefonske storitve in podobno),
– drobni inventar.
3. Drugi specifični namenski stroški.
7. člen
Stroški živil za otroke se pri izračunu cene določijo na
podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka v
posameznem programu.
8. člen
Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko
vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcem v skladu z zakonom
zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne
službe (odpravnine presežnim delavcem, zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, zaposlitev delavcev, s
katerimi se presegajo predpisani normativi, sredstva za
obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav,
nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo
ustrezno delo, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova).
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Stroške, ki niso elementi za izračun cen po tem pravilniku, krije vrtcu ustanovitelj v skladu z zakonom, drugimi
predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oziroma v skladu s
pogodbo o financiranju zavoda.
Ustanovitelj vrtca zagotavlja vrtcu tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do
30 dni. O obsegu teh sredstev se dogovorita vrtec in lokalna skupnost ustanoviteljica na podlagi ugotovljene odsotnosti teh strokovnih delavcev in izračuna dodatnih stroškov
njihovega nadomeščanja zaradi zagotavljanja nemotenega
izvajanja programa, ki ga po izteku meseca, za katerega se
zagotavlja dodatna sredstva, posreduje vrtec.
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Vrtec mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov obvestiti lokalno skupnost zavezanko za plačilo razlike med ceno
programa na otroka in plačilom staršev, ki je dolžna v celoti
kriti dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami.
2. Cene programov v oddelkih na narodno mešanih
območjih
12. člen
Pri izračunu cen programov v oddelkih na narodno
mešanih območjih, kjer vzgojno delo poteka v italijanskem
jeziku oziroma dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku, se ne upošteva višjih stroškov za delovanje teh oddelkov, ker se krijejo iz državnega proračuna.

III. IZRAČUN CENE PROGRAMA
3. Oddelki otrok Romov
9. člen
Na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov
za tekoče leto – elementov za oblikovanje cen, se cena
programa izračuna tako, da se stroški dela za vzgojitelje in
pomočnike vzgojiteljev izračunajo posebej za programe v
istovrstnih oddelkih in delijo s številom otrok, ki je določeno
kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. K tem stroškom se prištejejo stroški dela za delavce, ki
ne delajo neposredno v oddelkih in stroški iz druge in tretje
alinee 4. člena tega pravilnika, ki se razdelijo na število
otrok v vseh oddelkih vrtca, upoštevaje najvišji normativ za
oblikovanje posamezne vrste oddelka.
10. člen
Vključeni otrok je vsak otrok, ki je razporejen v oddelek, ne glede na to, ali vrtec obiskuje ali ne (počitniška
odjava prisotnosti, daljša bolezen itd.), in za katerega vrtec
obračuna plačilo za vsaj en dan v mesecu.
Če je število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je
določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne
vrste oddelka, je lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca dolžna vrtcu zagotavljati sredstva v višini cene programa brez
živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim
številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom.
IV. POSEBNI PRIMERI OBLIKOVANJA CEN
1. Dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami,
vključenega v redni oddelek vrtca
11. člen
Dodatni stroški za otroka s posebnimi potrebami, ki je
vključen v redni oddelek vrtca, se določijo na podlagi odločbe o usmeritvi. Ti stroški so lahko stroški dodatne strokovne
pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški
za pripravo dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja
oddelka z manjšim številom otrok.
Če strokovni delavec izvaja dodatno strokovno pomoč
za več otrok, se strošek za posameznega otroka določi v
sorazmernem deležu, ki ga delavec opravi za tega otroka.
Na enak način se izračunajo tudi stroški za spremljevalca
gibalno oviranih otrok.
Višji stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok se upoštevajo samo v primeru, če vrtec zaradi
vključitve otroka s posebnimi potrebami dejansko oblikuje
oddelek z manjšim številom otrok. Te stroške se izračuna
tako, da se ceno programa na otroka brez stroškov za živila
pomnoži z razliko med povprečnim številom otrok v vseh
istovrstnih oddelkih in dejanskim številom otrok v oddelku, v
katerega je vključen otrok s posebnimi potrebami.

13. člen
Če vrtec v skladu s predpisi oblikuje oddelek otrok
Romov, se pri izračunu cene programa za ta oddelek ne
upošteva višjih stroškov za delovanje takšnega oddelka, ker
se krijejo iz državnega proračuna.
4. Oddelki na območjih s posebnimi razvojnimi
problemi
14. člen
Če vrtec v skladu z zakonodajo na območju s posebnimi razvojnimi problemi oblikuje oddelek z manjšim številom
otrok, se tak oddelek ne šteje kot oddelek z nadstandardom. Razliko zaradi višjih stroškov v takšnem oddelku glede
na stroške enakega programa v drugih istovrstnih oddelkih v
celoti plačuje lokalna skupnost oziroma lokalne skupnosti,
ki so sprejele sklep o delovanju takšnega oddelka. Ta razlika ne sme biti vključena v ceno programa, izračunano po
metodologiji iz tega pravilnika.
5. Cene bolnišničnih oddelkov oziroma plačevanje
stroškov v bolnišnicah regionalnega pomena
15. člen
Sredstva za delovanje oddelkov vrtcev v bolnišnicah,
katerih dejavnost ni namenjena celotni državi, zagotavljajo
lokalne skupnosti, na območju katerih bolnišnica opravlja
svojo dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 28. člena
zakona o vrtcih in v sorazmerju s številom prebivalcev, ki jih
ima posamezna lokalna skupnost. Sredstva za delovanje
teh oddelkov predstavljajo stroški dela za vzgojitelje ter sredstva za igrače in druga didaktična sredstva. Višino obveznosti posamezne lokalne skupnosti se določi s pogodbo med
lokalno skupnostjo ustanoviteljico bolnišničnega oddelka vrtca in lokalno skupnostjo zavezanko.
Sredstva, ki se za delovanje vrtca iz prejšnjega odstavka zagotavljajo iz državnega proračuna v skladu z 29. členom zakona o vrtcih, se pri izračunu cene bolnišničnega
oddelka odštejejo.
6. Stroški izvajanja programa ob sobotah
16. člen
Če vrtec izvaja program tudi ob sobotah, se stroški
izvajanja programa izračunajo le, kadar zaposlenih kljub racionalni organiziranosti ni mogoče prerazporediti v okviru
tedenskega delovnega časa in če nastanejo dodatni stroški.
Stroški izvajanja programa ob sobotah se izračunajo
tako, da se za vsako soboto posebej ugotovijo stroški dela v
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soboto prisotnih delavcev. Te stroške se deli s številom
otrok, prisotnih na posamezno soboto. Dobljenemu znesku
na otroka se dodata 1/22 mesečnega zneska za materialne
in nematerialne stroške na otroka in dnevni stroški živil na
otroka.
Plačilo staršev, katerih otroci obiskujejo vrtec tudi ob
sobotah se določi glede na stroške izvajanja programa ob
sobotah skladno s plačilnim razredom, ki jim je določen za
plačilo v skladu s pravilnikom, ki ureja plačila staršev za
programe v vrtcih, lokalna skupnost zavezanka pa krije razliko do celotnih stroškov izvajanja programa ob sobotah. Če
ni drugih dodatnih stroškov iz prejšnjega odstavka tega člena, plačajo starši samo stroške živil.
V. OBRAČUNAVANJE ODSOTNOSTI OTROK
17. člen
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako
znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike
med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna
skupnost zavezanka.
Če je otrok zaradi bolezni ali drugih razlogov odsoten
dalj časa, lahko pristojni organ lokalne skupnosti iz 20.
člena tega pravilnika določi, da vrtec obračuna plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov za živila še dodatno znižana.
Natančnejša pravila o odsotnosti in obračunavanju cen
programov v času otrokove odsotnosti (npr. razlogih, ki se
štejejo za opravičeno odsotnost, odštevanju zneska za neporabljena živila, prvi dan upoštevanja otrokove odsotnosti)
določi s sklepom lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca.
18. člen
Če lokalna skupnost, ki je v skladu z zakonom zavezanka za plačilo razlike med ceno programa na otroka in
plačilom staršev, staršem prizna popust oziroma nižje plačilo med počitnicami ali iz razloga opravičene odsotnosti,
mora hkrati zagotoviti tudi plačilo celotne razlike med plačilom staršev v času počitniške ali druge odsotnosti otroka in
ceno programa, razen stroškov živil.
VI. NAČIN USKLAJEVANJA CEN PROGRAMOV
19. člen
Uskladitev cen po elementih, ki jih določa ta metodologija, se opravi enkrat letno, glede na letne rasti elementov.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko vrtec
ali pristojni upravni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice
predlaga uskladitev cene, če se v vmesnem obdobju bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev cene.
20. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti mora predlog cen
programov obravnavati in o tem sprejeti ustrezen sklep,
najkasneje v 60 dneh po predložitvi predloga cen. Predlog
cen mora vsebovati izračun cen in obrazložitev, kot je to
določeno v aktih lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca.
V skladu z dogovorom med lokalno skupnostjo ustanoviteljico in vrtcem lahko predlog cen programov pripravi tudi
organ lokalne skupnosti, pristojen za področje predšolske
vzgoje.
21. člen
Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo vsako leto
najkasneje do 1. marca tekočega leta pripravi in lokalnim
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skupnostim posreduje podatke o gibanju in višini materialnih in nematerialnih stroškov ter stroškov živil, ki jih določa
ta pravilnik za preteklo leto, ki je lahko podlaga za sprejemanje ali korekcijo cen programov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Lokalne skupnosti so dolžne določiti cene programov
v skladu s tem pravilnikom najkasneje do 1. 1. 2004.
Če bi se cena posameznega programa, ki je izračunana po tej metodologiji, v primerjavi s ceno, ki je veljala na
dan uveljavitve tega pravilnika, povečala za več kot 10 %, se
oblikovanje cen uveljavi postopno, in sicer:
– v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 se lahko
cena posameznega programa, izračunana po metodologiji v
primerjavi s ceno na dan uveljavitve tega pravilnika poveča
za največ 10 %,
– v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 se lahko
cena posameznega programa poveča za nadaljnjih največ
10 % in
– po 1. 1. 2006 se lahko cena posameznega programa poveča še za morebitno razliko do cene, izračunane po
tej metodologiji.
Lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca v primeru, ko
velja za posamezne programe nižja cena kot bi bila cena,
izračunana po tej metodologiji, zagotavlja vrtcu dodatna sredstva, ki so potrebna za nemoteno izvajanje javne službe in
za zagotavljanje pravic zaposlenih.
23. člen
Pri sklepanju pogodb lokalnih skupnosti z zasebnimi
vrtci, ki jim pripada pravica do financiranja iz proračuna
lokalne skupnosti v skladu z zakonom o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03) se v skladu z 9. členom
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 78/03) obveznost lokalne skupnosti izračuna na
podlagi cene istovrstnega programa v javnem vrtcu na območju lokalne skupnosti, ki je določena v skladu z metodologijo iz tega pravilnika.
Če veljavna cena ni določena v skladu s prejšnjim
odstavkom, se pogodbena obveznost lokalne skupnosti izračuna na podlagi 34. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 12/96 in 44/00), ki je bila podlaga za sklepanje pogodb
pred uveljavitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 78/03).
Če v lokalni skupnosti iz prvega odstavka tega člena
po 1. 9. 2004 veljavne cene programov še vedno niso
določene po tej metodologiji, se pri izračunu obveznosti
lokalne skupnosti do zasebnega vrtca kot osnova uporablja
povprečna cena istovrstnega programa, ki jo izračuna ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0294/2000
Ljubljana, dne 30. septembra 2003.
EVA 2003-3311-0207
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
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Sklep o določitvi seznama medsebojno
zamenljivih zdravil

Na podlagi 117. člena zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02,
13/02-ZKrmi, 67/02) in 2. člena pravilnika o razvrščanju,
predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 59/03) je Urad Republike Slovenije za zdravila sprejel

SKLEP
o določitvi seznama medsebojno zamenljivih
zdravil
1. člen
S tem sklepom se na podlagi mnenja Komisije za zdravila I. določi seznam medsebojno zamenljivih zdravil.
V seznam medsebojno zamenljivih zdravil se uvrstijo
zdravila, ki imajo veljavno dovoljenje za promet v Republiki
Sloveniji na dan 29. 7. 2003 oziroma so lahko v prometu na
podlagi 24. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02ZKrmi, 67/02) in se razvrstijo po skupinah z nelastniškimi
(Generičnimi) imeni ter so bistveno podobna znotraj skupine.
2. člen
Seznam medsebojno zamenljivih zdravil:
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev.
Št. 531-13/03-196
Ljubljana, dne 2. oktobra 2003.
EVA: 2003-2711-0049
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
direktor

4343.

Odločba o ustanovitvi Ustanove PROREC.SI

Na podlagi 3. in 12. člena zakona o ustanovah (Uradni
list RS, št. 60/95) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o
ustanovitvi Ustanove PROREC.SI, s sedežem v Ljubljani,
Dalmatinova 10, minister za zdravje izdaja naslednjo

ODLOČBO
1
S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi
Ustanove PROREC.SI, sestavljenim v obliki notarskega zapisa št. SV 281/03 z dne 19. 9. 2003, s katerim je ustanovitelj Slovensko društvo za medicinsko informatiko, s sedežem na naslovu Vrazov trg 2, Ljubljana, ustanovil ustanovo z
imenom: Ustanova PROREC.SI, s sedežem v Ljubljani, Dalmatinova 10.
2
Namen ustanove je splošnokoristen in trajen in obsega:
promocijo in razvijanje enovitega elektronskega zdravstvenega zapisa, implementacijo evropskih in svetovnih standardov za elektronski zdravstveni zapis, poenotenje pravil pri postavljanju elektronskih zdravstvenih zapisov ter
povezovanje s sorodnimi ustanovami v tujini v smislu nudenja storitev, povezanih z mednarodnim omrežjem zdravstvenih zapisov po celem svetu.
3
Ustanovitveno premoženje znaša 200.000 tolarjev.
4
Oseba, pooblaščena za zastopanje, je Leo Ciglenečki,
direktor prve uprave ustanove.
Št. 5006-16/2002-4
Ljubljana, dne 30. septembra 2003.
EVA 2003-2711-0047
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
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Odločba o ustanovitvi Ustanove Malteški križ

Na podlagi 3. in 12. člena zakona o ustanovah (Uradni
list RS, št. 60/95) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o
ustanovitvi Ustanove Malteški križ, s sedežem v Polzeli, Polzela 148, minister za zdravje izdaja naslednjo

ODLOČBO
1
S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi
Ustanove Malteški križ (uradno prečiščeno besedilo), sestavljenim v obliki notarskega zapisa št. SV 1063/03 z dne
11. 9. 2003, s katerim je ustanovitelj Slovensko Društvo
Suverenega Vojaškega Bolničarskega Reda Vitezov Svetega
Janeza iz Jeruzalema, imenovanega Rodoški, imenovanega
Malteški (skrajšano ime: Slovensko Društvo Suverenega Malteškega Viteškega Reda) s sedežem na naslovu Valvasorjeva
ulica 1, Ljubljana, ustanovil ustanovo z imenom: Ustanova
Malteški križ, s sedežem v Polzeli, Polzela 148.
2
Namen ustanove je splošnokoristen, dobrodelen in trajen in obsega:
– pomoč bolnim, ubogim, pomoči potrebnim, brezdomcem, beguncem in zavrženim otrokom ne glede na razliko v veri, rasi, starosti ali katerokoli drugo osebno okoliščino ter vodenje in izvrševanje karitativnih del za bolne, uboge
in begunce;
– izvajanje prostovoljnih in plačanih bolničarskih del in
uslug, ki vključuje zagotavljanje socialne in zdravstvene pomoči ter pomoči žrtvam izrednih nesreč in vojne ter skrb za
njihovo duhovno dobrobit in krepitev njihove vere v Boga,
še posebej izvedba in podpora romanjem bolnih in prizadetih ter organiziranje počitnic za prizadete in prikrajšane mladostnike; v ta namen bo ustanova sodelovala z že obstoječimi karitativnimi, socialnimi in podobnimi ustanovami;
– organiziranje in pospeševanje katoliškega duhovnega življenja bolnih, ubogih, pomoči potrebnih, brezdomcev,
beguncev in zavrženih otrok.
3
Ustanovitveno premoženje znaša 100.000 tolarjev.
4
Oseba, pooblaščena za zastopanje, je Stanislav Novak, direktor prve uprave ustanove.
Št. 5006-2/2003-4
Ljubljana, dne 25. septembra 2003.
EVA 2003-2711-0046
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
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USTAVNO SODIŠČE
4345.

Odločba o razveljavitvi sodb in vrnitev v novo
odločanje

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. iz Ž. na seji dne 25. septembra 2003

o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 18/2001 z
dne 24. 4. 2001, sodba Višjega delovnega in socialnega
sodišča št. Psp 131/2000 z dne 8. 6. 2000 in sodba
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 451/96 z
dne 19. 1. 2000 se razveljavijo.
2. Zadeva se vrne Delovnemu in socialnemu sodišču v
Ljubljani v novo odločanje.

Obrazložitev
A)
1. Pritožniku, ki je bil gradbeni delavec, nato pa invalidsko upokojen, je bila pravica do varstvenega dodatka priznana od 1. 10. 1986 dalje. Skupnost pokojninskega in
invalidskega zavarovanja je izplačevanje dodatka z dnem
1. 4. 1992 ustavila, ker naj pritožnik ne bi imel stalnega
bivališča v Sloveniji v smislu 200. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92
– v nadaljevanju: ZPIZ), ki je pričel veljati 1. 4. 1992. V
postopku pred sodiščem mu je bila pravica priznana tudi po
navedenem datumu, saj naj bi samo za obdobje dobrih
dveh mesecev ne uspel izkazati svojega bivanja, to pa je
manj kot 6 mesecev, kar je zahteval 200. člen ZPIZ. Vendar
pa je sodišče pravico priznalo le do 23. 2. 1996, ko je
začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
7/96 – ZPIZ-B), ki je pogoje za pridobitev pravice določil
tako, da je stalno prebivališče v Sloveniji opredelil kot pogoj
za pridobitev pravice same. Pritožnik tedaj ni imel stalnega
prebivališča v Sloveniji. Po stališču revizijske sodbe naj bi
zato nižji sodišči tožbeni zahtevek za priznanje pravice tudi
po dnevu uveljavitve ZPIZ-B utemeljeno zavrnili. Pritožnik
naj bi varstveni dodatek spet prejemal od 1. 2. 2000, ker je
3. 11. 1999 pridobil dovoljenje za stalno prebivanje.
2. Pritožnik zatrjuje očitno napačno uporabo materialnega prava, oziroma da ZPIZ-B v povezavi z zakonsko ureditvijo položaja tujcev jemlje pravico do socialne varnosti najbolj ogroženim upokojencem, saj naj po predpisih, ki urejajo
položaj tujcev, dovoljenja za stalno prebivanje ne bi mogli
pridobiti prej kot v osmih letih.
3. Senat Ustavnega sodišča je dne 26. 6. 2003 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. Vrhovno sodišče je sporočilo, da na navedbe ne bo odgovorilo.
B)
4. Po ustaljeni ustavnosodni presoji Ustavno sodišče v
postopku z ustavno pritožbo ne presoja, ali je odločitev
sodišča sama po sebi pravilna, temveč izpodbijano odločbo
preizkusi le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice in temeljne svoboščine. Pritožnik izpodbija odločbe sodišč, ki temeljijo na stališču, da nov zakonski pogoj za
priznanje pravice do varstvenega dodatka k pokojnini učinkuje tudi na zatečene primere po prejšnjih predpisih priznane pravice.
5. ZPIZ je s prehodno določbo 292. člena uredil položaj uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavaro-
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vanja, ki so jih uveljavili do 31. 3. 1992. Določil je, da se te
pravice od 1. 4. 1992 zagotavljajo najmanj v obsegu, določenem s predpisi, ki so bili v veljavi do navedenega dne.
ZPIZ je začel veljati 1. 4. 1992, z njegovo uveljavitvijo pa je
prenehal veljati Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sprejet leta 1983 (Uradni list SRS, št. 27/83 in
nasl. – v nadaljevanju: ZPIZ83), ki je varstveni dodatek
urejal v 30. členu. Po tem členu so imeli pravico do varstvenega dodatka uživalci starostne, invalidske in družinske pokojnine, ki niso dosegali zneska najnižje pokojnine za polno
pokojninsko dobo, če skupaj z družinskimi člani niso imeli
drugih dohodkov, ki bi zadoščali za preživetje. Pravica do
varstvenega dodatka je pomenila trajno pravico, saj je prenehala le, če niso bili več izpolnjeni premoženjski pogoji na
strani upravičenca, ali v času bivanja v tujini, če ni bilo z
mednarodnimi sporazumi določeno drugače in je upravičenčeva odsotnost trajala več kot 6 mesecev (91. člen
ZPIZ83).
6. Ko je ZPIZ-B več let kasneje določil stalno prebivališče v Republiki Sloveniji kot enega od pogojev za pridobitev
pravice do varstvenega dodatka, nova ureditev zaradi že
navedene določbe 292. člena ZPIZ ni posegla v razmerja,
ki so nastala po prejšnji ureditvi. Če bi v navedena razmerja
posegla, bi bila lahko v neskladju z načelom zaupanja v
pravo, če v zakonodajnem postopku za poseg v to pridobljeno pravico ne bi bili izkazani razumni razlogi. Iz zakonodajnega gradiva za prvo obravnavo predloga ZPIZ-B takšni
razlogi niso razvidni, saj je v obrazložitvi navedeno le, da je
varstveni dodatek socialnovarstvena pravica, ki naj bi jo bila
skladno z ustavnimi načeli Republika Slovenija dolžna zagotoviti le svojim državljanom in osebam z dovoljenim stalnim
prebivanjem (Poročevalec DZ, št.16/94). Ustavno sodišče
je v odločbi št. U-I-57/00 z dne 22. 5. 2003 (Uradni list
RS, št. 63/03 in OdlUS XII, 47) opozorilo na nujnost upoštevanja razlik pri zakonskem urejanju pravic, ki izboljšujejo
socialno stanje upravičencev, zlasti na opredeljenost takšne
pravice kot zavarovani primer v pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, v zvezi s katerim je zavarovanec plačeval prispevke. Varstveni dodatek po ZPIZ98 je takšen primer, zato
navedeno utemeljevanje spremembe zakonske določbe z
obveznostjo države le do državljanov in oseb z dovoljenim
stalnim prebivanjem ne more pomeniti razumnega razloga.
7. Z ZPIZ-B dodanega pogoja za priznavanje pravice
do varstvenega dodatka zato ni mogoče upoštevati pri odločanju o pravici do varstvenega dodatka upravičencev, ki so
to pravico pridobili pred njegovo uveljavitvijo. ZPIZ-B v prehodnih določbah namreč položaja upravičencev do te pravice, priznane pred uveljavitvijo ZPIZ-B, ni posebej uredil,
oziroma jim pravice ni odvzel. Zato je šteti, da jim gre ta na
podlagi 292. člena ZPIZ tudi po uveljavitvi ZPIZ-B. Z razlago, po kateri spremenjeni pogoji za pridobitev pravice učinkujejo tudi na že po prejšnjih predpisih pridobljene pravice,
so sodišča določbi dala pomen, ki iz Zakona samega ne
izhaja. Pritožniku je bila s tem kršena pravica do enakega
varstva pravic po 22. členu Ustave.
8. Glede na ugotovljeno kršitev 22. člena Ustave je
Ustavno sodišče izpodbijane sodbe razveljavilo in vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v novo odločanje.
C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Uradni list Republike Slovenije
Št. Up-360/01-13
Ljubljana, dne 25. septembra 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić
zanjo Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

4346.

Odločba o ugotovitvi neskladnosti dela Zakona
o graditvi objektov z Ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in v
postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Vladimirja Palčeca iz Maribora, na seji dne 25. septembra 2003

o d l o č i l o:
1. Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02)
je iz razlogov, navedenih v 14. točki obrazložitve te odločbe,
v neskladju z Ustavo.
2. Državni zbor mora neskladnost iz prejšnje točke
odpraviti najkasneje v šestih mesecih po objavi te odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti 26. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št.
40/94, 59/96, 45/99 in 52/2000) se ustavi.
4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega odstavka 45. člena, 108., 110. in 113. člena ter
prvega in drugega odstavka 125. člena in prvega odstavka
189. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
110/02) se zavrne.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik je izpodbijal določbe 26. in 76.a ter 76.b
člena Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO), ker
naj bi bile v neskladju z 42., 49. in s 74. členom Ustave.
Neustavnost izpodbijanih določb naj bi bila v predpisovanju
obveznega članstva v Inženirski zbornici Slovenije (v
nadaljevanju: IZS) ter določanju obvezne članarine brez vnaprej določenih kriterijev. Po vložitvi pobude je bil sprejet nov
Zakon o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1). Pobudnik je z vlogo z dne 15. 7. 2003 izjavil, da umika pobudo
za oceno ustavnosti 26. člena ZGO, da pa vztraja pri oceni
ustavnosti 76.a in 76.b člena ZGO, saj tudi novi ZGO-1
ureja obvezno članstvo v IZS v členih 45, 108 in 110 na
enak način, kot je bilo to urejeno doslej. V prvem odstavku
189. člena pa celo določa globo za neplačevanje članarine,
kar naj bi kršilo 25. člen Ustave.
2. Državni zbor oziroma njegov Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je očitke o neustavnosti določb ZGO,
ki predpisujejo obvezno članstvo in obvezno plačevanje članarine, zavrnil kot neutemeljene. Navedel pa je, da je ureditev glede določanja višine članarine pomanjkljiva, kot to
zatrjuje pobudnik, in da bi kazalo te določbe v novem zakonu, ki je bil tedaj v zakonodajnem postopku, dopolniti.
B)–I
3. Pobudnik je umaknil pobudo za začetek postopka
za oceno ustavnosti 26. člena ZGO, zato je Ustavno sodišče v tem delu postopek ustavilo (3. točka izreka). Pobudni-

Št.

97 / 10. 10. 2003 / Stran 13777

kovo vlogo, v kateri vztraja pri presoji 76.a in 76. b člena
ZGO, ker naj bi ZGO-1 v izpodbijanih členih ohranil določbe
o obveznem članstvu in obveznem plačevanju članarine, je
Ustavno sodišče štelo za pobudo za začetek postopka za
presojo 45., 108. in 110. člena, 113. in 125. člena ter
prvega odstavka 189. člena ZGO-1.
4. Razširjene pobude Ustavno sodišče ni pošiljalo v
odgovor Državnemu zboru, ker se izpodbijane določbe
ZGO-1 o obveznem članstvu, obveznem plačevanju članarine in načinu določanja višine članarine ne razlikujejo bistveno od istovrstnih določb v ZGO. Ker gre za bistveno enako
ureditev po obeh zakonih in ker so tudi navedbe pobude in
razširjene pobude enake, na navedbe v pobudi zoper ZGO
pa je Državni zbor odgovoril, je Ustavno sodišče štelo, da
mu je bila s tem zagotovljena možnost izjave po četrtem
odstavku 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Zato je Ustavno
sodišče razširjeno pobudo v delu, kot je razviden iz izreka
odločbe, sprejelo in takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari
sami.
B)–II
5. Iz zelo pavšalno obrazložene pobude je mogoče
razbrati, da pobudnik nasprotuje obveznemu članstvu v IZS.
Kot ustavno sporne navaja določbe 108. in 110. člena ZGO1. Vendar navedena člena ne urejata članstva v IZS niti
plačevanja članarine. V 108. členu je določena ustanovitev
IZS in cilji, zaradi katerih se ustanavlja, 110. člen pa določa
naloge IZS. V čem naj bi bila ta dva člena v neskladju z
Ustavo, ne navaja. Zato je Ustavno sodišče pobudo za presojo navedenih členov ZGO-1 zavrnilo (4. točka izreka).
6. Obvezno članstvo urejata 113. člen ter drugi odstavek 125. člena ZGO-1. Iz pobude je mogoče skleniti, da
pobudnik očita navedenim določbam neskladje z 42. in
49. členom Ustave. Neskladje z navedenimi členi Ustave pa
očita tudi določbi drugega odstavka 45. člena ZGO-1.
7. Ustavno sodišče je že večkrat presojalo, ali zakonsko predpisano obvezno članstvo v določeni obliki združevanja pomeni poseganje v svobodo združevanja iz drugega
odstavka 42. člena Ustave (odločba št. U-I-290/96 z dne
11. 6. 1998, Uradni list RS, št. 49/98 in OdlUS VII,124,
odločba št. U-I-305/94 z dne 3. 4. 1997, Uradni list RS, št.
23/97 in OdlUS VI, 44, odločba št. U-I-137/93 z dne 2. 6.
1994, Uradni list RS, št. 42/94 in OdlUS III, 62, sklep št.
U-I-48/92 z dne 11. 2.1993, Uradni list RS, št. 12/93 in
OdlUS II, 15 ter odločba št. U-I-283/99 z dne 20. 3. 2003,
Uradni list RS, št. 33/03 in OdlUS XII, 19). Sprejelo je
stališče, da zbornice oziroma druge oblike združevanja, ki
so ustanovljene z zakonom za izvrševanje javnih pooblastil
in predvsem zaradi izvrševanja določenih nalog v javnem
interesu, ne pomenijo posega v svobodo združevanja, ki jo
zagotavlja 42. člen Ustave. Obvezno članstvo v njih ne posega v pravico prizadetih oseb, da se svobodno združujejo,
ki je na splošno zagotovljena v drugem odstavku 42. člena
Ustave. Gre za združenja javnopravne narave. Kriteriji za
razlikovanje med javnopravnimi in zasebnopravnimi oblikami
združevanj, kot jih je opredelilo Ustavno sodišče v navedenih odločbah, so: združenje mora biti ustanovljeno z zakonom kot oseba javnega prava in mora imeti javna pooblastila, v okviru katerih odloča o pravicah in obveznostih članov.
ZGO-1 opredeljuje Inženirsko zbornico kot združenje javnopravne narave – ustanovljena je z zakonom (108. člen), ima
lastnost osebe javnega prava (109. člen) in ima javna pooblastila (drugi odstavek 110. člena, zlasti točke 8 do 11).
Glede na navedeno ni mogoče pričakovati drugačne odločitve, zato je Ustavno sodišče pobudo v tem delu zavrnilo (4.
točka izreka).
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8. Določbe o obveznem članstvu naj bi bile v povezavi
z drugim odstavkom 45. člena v neskladju tudi z 49. členom Ustave. Drugi odstavek 45. člena določa kot enega od
pogojev za opravljanje nalog odgovornega projektanta tudi
vpis v ustrezen imenik, ki ga vodi IZS. Vodenje imenika
pooblaščenih inženirjev opravlja IZS kot javno pooblastilo. V
imenik se lahko vpiše vsak, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje (drugi odstavek 126. člena ZGO-1). O vpisu v
imenik izda IZS potrdilo. Če IZS vpis zavrne, mora izdati
odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba (prvi odstavek
128. člena ZGO-1). Z dnem vpisa v imenik pridobi posameznik status pooblaščenega inženirja (drugi odstavek 128.
člena ZGO-1). Drugi odstavek 45. člena pa določa, kdo je
lahko imenovan za odgovornega projektanta po prvem odstavku 45. člena ZGO-1. Ta določba ne pogojuje statusa
odgovornega projektanta s članstvom v IZS, temveč z vpisom v poseben imenik. Res pa je, da ZGO-1 določa obvezno članstvo v IZS za odgovorne projektante (drugi odstavek
113. člena v povezavi s prvim odstavkom 125. člena). Vendar to ne predstavlja kršitve 49. člena Ustave, kot to meni
pobudnik. Pogoj za opravljanje določenega dela je izpolnjevanje predpisanih pogojev, kar se ugotavlja ob vpisu v ustrezen imenik pri IZS. Vpis v ustrezen imenik pomeni, da posameznik izpolnjuje predpisane pogoje in da lahko opravlja z
zakonom določene naloge, saj z vpisom pridobi status pooblaščenega inženirja (drugi odstavek 129. člena ZGO-1).
Očitki o kršitvi 49. člena Ustave so očitno neutemeljeni
(4. točka izreka).
9. Določba prvega odstavka 189. člena ZGO-1 ne
izključuje pravice do pravnega sredstva zoper odločbo o
prekršku, zato so očitku o neskladju s 25. členom Ustave
očitno neutemeljeni (4. točka izreka).
B)–III
10. Pobudnik pavšalno navaja, da so določbe o članarini nedoločne, saj niso določeni niti kriteriji za določitev
višine članarine. Financiranje IZS določa 136. člen ZGO-1.
Glede določanja članarine, ki jo je dolžan plačevati njen
član s prvim dnem v mesecu, ki sledi včlanitvi, pooblašča v
celoti Skupščino IZS. Članarino določi Skupščina IZS za
vsako leto posebej na podlagi letnega programa dela (drugi
odstavek 136. člena). Način plačevanja članarine se uredi s
Statutom IZS (tretji odstavek 136. člena).
11. Ustavno sodišče je že večkrat poudarilo, da določitev obvezne članarine ni ustavno sporna. Prav tako ni ustavno sporno, če zakonodajalec prepusti določitev njene konkretne višine organom zbornice. Vendar pa ponovno
poudarja, da kljub avtonomiji Zbornice članarina ni izgubila
značaja javne dajatve. Te se po Ustavi smejo določati samo
z zakonom (147. člen). Ustavno sodišče je že odločilo, da
mora biti že iz zakona, ki dajatev uvaja, in ne šele iz podzakonskega predpisa, razvidno in predvidljivo, kaj država zahteva od davkoplačevalca (primerjaj odločbo št. U-I-296/95
z dne 27. 11. 1997, Uradni list RS, št. 82/97 in OdlUS VI,
157 ter odločbo št. U-I-290/96).
12. Članarina, ki so jo IZS dolžni plačevati njeni člani,
je namenjena izključno financiranju dejavnosti IZS. IZS je
bila ustanovljena zato, da opravlja naloge, ki so v javnem
interesu. Dobro opravljanje teh nalog koristi tudi članom
IZS. Z obstojem in dejavnostjo IZS je članom dana tudi
možnost, da uporabljajo individualizirane storitve, ki jih je
IZS prav zato, ker obstaja, sposobna nuditi neposredno
zainteresiranim osebam.
13. Že iz povedanega izhaja, da zakon pri določanju
višine članarine ne more biti nevezan. Njena višina mora biti
v sorazmerju s tistim obsegom dejavnosti IZS, zaradi katerega je članstvo obvezno. Ta zahteva ne izključuje določitve
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pavšalnega zneska članarine in ne preprečuje, da zbornični
organi ne bi smeli upoštevati plačilne zmogljivosti posameznega zavezanca.
14. Ker gre za javno dajatev, bi moralo biti v zakonu
določeno, kateri obseg dejavnosti in katere dejavnosti IZS
se financirajo s članarino. To je potrebno tudi zato, ker iz
136. člena ZGO-1 izhaja, da IZS določena opravila, ki jih
opravlja kot javna pooblastila, ter nekatere druge dejavnosti
(npr. opravljanje strokovnih izpitov, vodenje disciplinskih postopkov), vsaj delno posebej zaračunava. Poleg tega bi moral biti določen tudi nadzor države nad določanjem članarine. ZGO-1 bi moral opredeliti tudi merila za določitev višine
članarine, ne pa da to prepušča IZS. ZGO-1 je iz teh razlogov v neskladju s 147. členom Ustave (1. točka izreka).
15. Ker gre v konkretni zadevi za primer, ko zakonodajalec določenega vprašanja, ki bi ga moral urediti, ni uredil,
razveljavitev ni možna. Zato je Ustavno sodišče sprejelo
ugotovitveno odločbo (48. člen ZUstS). Ustavno sodišče je
odločilo, da mora Državni zbor odpraviti ugotovljene neskladnosti najpozneje v šestih mesecih po objavi te odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije, kar je po njegovem mnenju zadosten rok (2. točka izreka).
C)
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
6. člena, drugega odstavka 26. člena ter 48. člena ZUstS v
sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice
in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-152/00-23
Ljubljana, dne 25. septembra 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić
zanjo Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

4347.

Odločba o ugotovitvi, da je četrti odstavek
80. člena Zakona o varnosti cestnega prometa v
neskladju z Ustavo in razveljavitev prvega stavka
prvega odstavka 3. člena, prvega odstavka
8. člena ter prvega odstavka 10. člena v delu, ki
se nanaša na starost vozil, Pravilnika o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok, z odloženim
rokom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobude družb I & I, Avtobusni
prevozi, d.d., Koper, Integral Avtobusni promet in turizem
Zagorje, d.o.o., Zagorje, Integral Jesenice, d.o.o., Jesenice, Alpetour Potovalna agencija, d.d., Kranj, Izletnik Celje, d.d., Celje, Integral Notranjska, d.o.o., Cerknica, Certus, d.d., Maribor, Avtobusni promet Murska Sobota, d.d.,
Murska Sobota, Avrigo, d.d., Nova Gorica, Integral Brebus, d.o.o., Brežice in KAM-BUS, d.d., Kamnik, na pobude samostojnih podjetnikov Mirttours, Peter Mirt, s.p.,
Blanca, Potovalna agencija Myland, Milan Padežnik, s. p.,
Zreče, Avtobusni prevozi, Božidar Bračun, s.p., Veliki Kamen, ter na pobudo Draga Švajgra iz Krškega, na seji dne
25. septembra 2003
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o d l o č i l o:
1. Četrti odstavek 80. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in
67/02) je v neskladju z Ustavo.
2. Prvi stavek prvega odstavka 3. člena in prvi odstavek 8. člena ter prvi odstavek 10. člena v delu, ki se nanaša
na starost vozil, Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
(Uradni list RS, št. 78/99 in 58/2000), se razveljavijo.
3. Zakonodajalec mora protiustavnost, ugotovljeno v
prvi točki izreka, odpraviti v roku šestih mesecev od dneva
objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. Razveljavitev iz druge točke začne učinkovati z dnem
odprave protiustavnosti, ugotovljene v prvi točki izreka.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnice, gospodarske družbe, navajajo, da je
določba četrtega odstavka 80. člena Zakona o varnosti
cestnega prometa (v nadaljevanju: ZVCP) tako splošna, da
dopušča določanje kakršnihkoli posebnih pogojev za vozila
in voznike, ki vozijo skupine otrok. Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo
skupine otrok (v nadaljevanju: Pravilnik), naj bi kot podzakonski predpis le razčlenjeval okvirno določene zakonske
pogoje in jih ne bi smel samostojno določati. Zato menijo,
da je s četrtim odstavkom 80. člena ZVCP kršeno načelo
zakonitosti (120. in 153. člen Ustave). Nadalje navajajo, da
uveljavitev posebnih pogojev, določenih v izpodbijanih določbah Pravilnika, ne bo prispevala k večji varnosti otrok pri
vožnjah z avtobusi. Poudarjajo, da do prometnih nesreč ne
prihaja zaradi starosti avtobusov, temveč da k večji varnosti
prispeva visoka stopnja vzdrževanja vozil. Varnost otrok naj
bi se zagotovila z doslednim izvajanjem tehničnih pregledov
in z izločanjem neustreznih vozil. Uveljavitev izpodbijanih
določb Pravilnika naj bi prizadela pravice in položaj številnih
družb in njihovih delavcev. Izpodbijane določbe Pravilnika
naj bi po podatkih, dobljenih pri Gospodarski zbornici Slovenije, prizadele 40 % avtobusov (od števila 1900). Brez
dela bi ostalo tudi veliko voznikov, povečali bi se stroški
poslovanja in v nekaterih primerih bi lahko prišlo do stečaja.
Poudarjajo tudi, da bo uveljavitev izpodbijanih določb Pravilnika otežila prevoze otrok na krajših razdaljah v naseljih.
Pobudnice so predlagale začasno zadržanje izvrševanja prvega odstavka 3. člena Pravilnika v delu, ki se nanaša na
starost vozil, ter prvega odstavka 10. člena v delu, ki določa, da se določba prvega odstavka 3. člena, ki se nanaša
na dovoljeno starost vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok,
prične uporabljati 1. 9. 2001.
2. Samostojna podjetnika Peter Mirt in Milan Padežnik
izpodbijata poleg četrtega odstavka 80. člena ZVCP in prvega odstavka 3. člena ter prvega odstavka 10. člena Pravilnika še prvi odstavek 8. člena. Smiselno navajata enake
razloge kot gospodarske družbe, navedene v prejšnji točki.
V zvezi z izpodbijanim prvim odstavkom 8. člena pa poudarjata, da tudi ta določba ne temelji na Zakonu in je vsebinsko
sporna, ker ne prispeva k večji varnosti otrok. Poudarjata,
da izpodbijane določbe ne kršijo le načela zakonitosti, temveč v nasprotju s tretjim odstavkom 15. člena Ustave posegajo tudi v ustavne pravice, zlasti v svobodo podjetništva in v
pravico do svobode dela.
3. Samostojni podjetnik Božidar Bračun izpodbija le
prvi odstavek 8. člena Pravilnika, ker meni, da izpodbijana
določba v nasprotju z Ustavo posega v ustavno pravico do
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svobode dela. Opozarja, da je izpodbijana določba neživljenjska, saj ne dovoljuje prevoza skupine otrok vozniku, ki
ima dolgoletne vozniške izkušnje, tako kot on sam. Štirinajst
let je vozil kamion in občasno 6 let prevažal otroke z minibusom z 18 sedeži, od leta 2000 pa kot samostojni podjetnik
opravlja prevoze v mednarodnem in notranjem prometu.
Kljub vsem navedenim izkušnjam ne izpolnjuje pogojev za
vožnjo skupine otrok.
4. Pobudnik Drago Švajger izpodbija prvi odstavek
8. člena iz razloga, ker iz besedila ni razvidno, kaj se šteje
za neprekinjeno poklicno vožnjo avtobusa, ki je kot pogoj
določena za vožnjo skupine otrok z avtobusom, ki ima več
kot 16 sedežev. Navaja, da ima 13 let delovnih izkušenj kot
voznik avtobusa, ker pa je zaradi prenehanja zaposlitve oziroma štirimesečne brezposelnosti prekinil poklicno vožnjo
avtobusa, ne izpolnjuje navedenega pogoja. Meni, da izpodbijana določba posega v pravico iz 49. člena Ustave in
predlaga, naj jo Ustavno sodišče razveljavi.
5. Državni zbor na pobude za začetek postopka za
oceno ustavnosti četrtega odstavka 80. člena ZVCP ni odgovoril.
6. Ministrstvo za notranje zadeve v odgovoru navaja,
da so otroci, to je osebe do 14. leta starosti, v cestnem
prometu med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci,
predvsem kot potniki v motornih vozilih. Zato je v prvem
odstavku 80. člena ZVCP določeno, da morajo biti otroci v
cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči
drugih udeležencev, v četrtem odstavku pa je Ministru za
notranje zadeve naloženo, da določi posebne – zahtevnejše
pogoje. Nasprotni udeleženec meni, da je s tem zakonodajalec že določil okvire, v katerih mora podzakonski predpis
določiti te pogoje. Zato naj bi bilo pooblastilo, določeno v
četrtem odstavku 80. člena ZVCP, zadostno. Izpodbijani
podzakonski akt naj bi le razčlenjeval in konkretiziral norme,
ki izhajajo iz Zakona. Poudarja, da so pri preverjanju in
usklajevanju mnenj o izvajanju Pravilnika sodelovali Odbor
avtobusnih prevoznikov Obrtne zbornice Slovenije, Sekcija
za javni prevoz potnikov v cestnem prometu Gospodarske
zbornice in Združenje ravnateljev osnovnih šol Slovenije.
Prav zaradi navedenih usklajevanj naj bi prišlo do spremembe Pravilnika v tem smislu, da se je povečala največja starost avtobusov za prevoz otrok iz osmih na dvanajst let;
prevladalo je stališče, da so tudi avtobusi, starejši od osmih
let, dovolj varni, če so dobro vzdrževani in tehnično brezhibni. Vendar pri starejših avtobusih, starih več kot 12 let,
zgolj tehnična brezhibnost in vzdrževanost ne zadostuje za
varno vožnjo. Utrujenost materiala, ki je na tehničnem pregledu ni mogoče ugotoviti, lahko v vsakem trenutku, zlasti
ob večjih obremenitvah, povzroči okvaro vozila.
Določba prvega odstavka 8. člena Pravilnika, ki določa vozniške izkušnje voznika za prevoz skupine otrok, naj bi
bila vnesena na predlog Gospodarske zbornice Slovenije.
Pri tem nasprotni udeleženec pojasnjuje, da je treba pri
razlagi pogoja, ki zahteva najmanj tri leta neprekinjenih izkušenj z vožnjo avtobusa, upoštevati možne prekinitve zaradi
dopustov, bolezni, poškodb ali drugega objektivnega razloga, ki lahko trajajo tudi več mesecev, zlasti če je voznik že
pred tem več kot tri leta poklicno vozil avtobus.
B)
7. S sklepoma št. U-I-146/01 z dne 13. 9. 2001 in z
dne 28. 2. 2002 je Ustavno sodišče zavrnilo predloge za
zadržanje izvrševanja izpodbijane določbe ZVCP in izpodbijanih določb Pravilnika.
8. Ustavno sodišče je zaradi skupnega obravnavanja in
odločanja vse navedene pobude združilo in jih sprejelo. Ker
so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena Zako-
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na o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanjem o
stvari sami.
9. ZVCP v posebnem poglavju ureja varstvo drugih
udeležencev v cestnem prometu. Na prvem mestu ureja
varstvo otrok. V prvem odstavku določa, da morajo biti otroci kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev. Drugi odstavek 80. člena ZVCP omogoča, da se v varstvo otrok,
posebno večjega števila otrok na enem mestu lahko vključijo tudi šole, organizirane skupine staršev in druge institucije. Tretji odstavek 80. člena ZVCP ureja, kdaj smejo otroci
samostojno sodelovati v prometu in obveznosti staršev, posvojiteljev, skrbnikov in rejnikov pri tem (npr. obvezno spremstvo na poti v vrtec in v prvi razred osnovne šole, kdo je
lahko spremljevalec). ZVCP v določbi 80. člena ne ureja
prevozov otrok v motornih ali drugih vozilih, temveč je to
urejeno v drugih posebnih določbah. Tako npr. sedemnajsti
odstavek 89. člena ureja vožnjo otrok v osebnih avtomobilih
in določa, da morajo biti otroci, mlajši od 12 let in manjši od
150 cm, zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi, ki so
primerni otrokovi telesni rasti in telesni masi; šesti odstavek
90. člena dovoljuje prevoz otroka, starega do 8 let, če je na
kolesu pritrjen poseben sedež za otroka (izrecno določa,
kako mora biti narejen) in kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti prilagojene velikosti otroka.
ZVCP pa ne vsebuje določb, s katerimi bi urejal prevoze več
otrok (t.i. skupine otrok), temveč v četrtem odstavku 80.
člena pooblašča Ministra za notranje zadeve, da predpiše
posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki,
ki vozijo take skupine.
10. Na podlagi navedenega pooblastila je Minister za
notranje zadeve izdal izpodbijani Pravilnik, v katerem je določil posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati za prevoz skupine otrok tako vozilo samo kot tudi voznik Določil je, da je
skupina otrok organizirana skupina 5 ali več otrok, ki predstavlja večino potnikov v vozilu (prvi odstavek 2. člena). Za
organizirano skupino otrok se ne šteje skupina otrok, sestavljena v zasebnem krogu (družina, sorodniki, prijatelji,
znanci). Člen 3 Pravilnika določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati vozilo, s katerim se v javnem prevozu ali prevozu za
lastne potrebe vozi skupina otrok. Pobudniki izpodbijajo
pogoj, določen v prvem stavku prvega odstavka 3. člena, to
je, da vozilo, v katerem se vozi skupina otrok, ne sme biti
starejše od 12 let. Člen 8 Pravilnika v prvem odstavku zahteva, da ima voznik, ki vozi skupino otrok, poleg splošnih
pogojev, ki veljajo za vsakega voznika, najmanj tri leta veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil ustrezne
kategorije. Z avtobusom, ki ima več kot 16 sedežev, pa sme
voziti samo voznik, ki najmanj tri leta neprekinjeno poklicno
vozi avtobus.
11. Načela pravne države (2. člen Ustave) zahtevajo,
da se pravna razmerja med državo in državljani urejajo z
zakoni. Eno od načel pravne države je, da so zakonske
norme jasne in nedvoumne. Z njim se ne določa samo
okvira in podlage upravnopravnega delovanja izvršilne oblasti, temveč zagotavlja tudi, da je to delovanje za državljane
znano, pregledno in tudi predvidljivo, kar povečuje njihovo
pravno varnost. Zato mora biti pooblastilo za izdajo podzakonskega predpisa v zakonu opredeljeno z ustreznimi merili
in kriteriji. Določitve teh kriterijev in meril pa zakonodajalec
ne sme prepustiti podzakonskemu predpisu (odločba št.
U-I-313/98 z dne 16. 3. 2000, Uradni list RS, št. 33/2000
in OdlUS IX, 60). Načelo delitve oblasti (drugi odstavek
3. člena Ustave) izključuje možnost, da bi upravni organi
samostojno urejali zakonsko materijo in zato zakonsko pooblastilo ne sme vsebovati pooblastil, na podlagi katerih bi
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izvršilni predpisi lahko vsebovali določbe, za katere ni podlage že v zakonu. Tudi načelo vezanosti delovanja upravnih
organov na Ustavo in zakone ali legalitetno načelo (drugi
odstavek 120. člena Ustave) zahteva, da so upravni organi
pri svojem delu vezani na okvir, ki ga določata Ustava in
zakon in nimajo pravice izdajati predpisov brez vsebinske
podlage v zakonu (odločba št. U-I-58/98 z dne 14. 1. 1999,
Uradni list RS, št. 7/99 in OdlUS VIII, 2). Izpodbijano zakonsko pooblastilo bi moralo vsebovati bistvene kriterije in
merila, na podlagi katerih naj bi se s podzakonskim aktom
natančneje določili navedeni posebni pogoji. Tako bi Zakon
moral določati, da se kot kriterij lahko določi tudi starost
vozila in ne samo njegova (višja) tehnična brezhibnost, kot
tudi, da se za prevoz skupine otrok mora predpisati večja
poklicna izkušenost voznikov. Pooblastilo, vsebovano v četrtem odstavku 80. člena ZVCP, vsega tega ne vsebuje in
predstavlja t.i. golo pooblastilo za izdajo podzakonskega
akta, v katerem je določitev posebnih pogojev v celoti prepuščena podzakonskemu aktu. Iz navedenih razlogov je
Ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo.
12. Pri presoji o skladnosti Pravilnika z Ustavo in z
ZVCP se je Ustavno sodišče omejilo na izpodbijani določbi
prvega stavka prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka
8. člena Pravilnika. Tako kot je že ugotovljeno v prejšnji
točki obrazložitve, navedeni določbi nimata vsebinske podlage v Zakonu. Navedbe nasprotnega udeleženca, da navedena posebna pogoja izhajata že iz samega Zakona, ni
mogoče upoštevati. Tako je ZVCP, in ne podzakonski akt,
določil, da je starost vozil upoštevana pri opravljanju tehničnih pregledov. Drugi odstavek 188. člena ZVCP namreč
določa, da se tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil,
starejših od 12 let, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov za prevoz potnikov in avtobusov za prevoz
potnikov za lastne potrebe, opravljajo vsakih šest mesecev.
Tretji odstavek 153. člena Ustave določa, da morajo biti
podzakonski predpisi v skladu z Ustavo in z zakoni. Člen 74
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 83/03 – ZDU-1UPB1) določa, da je pravilnik predpis ministra, ki ga lahko
izda za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov Državnega zbora ter predpisov in aktov Vlade; pravilnik lahko
izda le, če tako določa zakon ali uredba ali če minister
oceni, da je izdaja pravilnika potrebna za namene izvrševanja zakonov in drugih navedenih predpisov. Kot je razvidno,
minister lahko izda pravilnik tudi brez izrecnega zakonskega
pooblastila, vendar to ne pomeni, da pravilnik lahko samostojno in neodvisno od zakona ureja določena vprašanja, ki
niso povezana z izvrševanjem vprašanj, ki jih že ureja zakon,
oziroma vsebuje kriterije in merila za njegovo izvrševanje.
Nasprotni udeleženec v odgovoru ni navedel, katere naj bi
bile tiste določbe Zakona, ki bi dajale vsebinsko podlago za
ureditev, ki jo vsebujeta izpodbijani določbi Pravilnika, Ustavno sodišče pa jih tudi ni našlo. Pogoja, določena v prvem
odstavku 3. člena in prvem odstavku 8. člena Pravilnika,
nimata vsebinske podlage v Zakonu, določena sta povsem
samostojno, kar je glede na naravo pravilnika kot podzakonskega predpisa v neskladju z drugim odstavkom 120. člena
Ustave.
13. Ustavno sodišče je izpodbijani določbi Pravilnika
zaradi neskladnosti z drugim odstavkom 120. člena Ustave
razveljavilo (2. točka izreka). Pri tem se ni spuščalo v vprašanje ustreznosti ukrepov, predpisanih v Pravilniku za zagotovitev varnega prevoza otrok. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo tako neustavnost četrtega odstavka 80. člena ZVCP
kot neustavnost in nezakonitost izpodbijanih določb Pravilnika, se tudi ni spuščalo v obravnavanje utemeljenosti navedb
pobudnikov o neskladnosti izpodbijanih določb Pravilnika z
49. in s 74. členom Ustave.
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14. Določbi prvega stavka prvega odstavka 3. člena in
prvega odstavka 8. člena Pravilnika določata pogoja, ki
vendarle zagotavljata večjo varnost prevozov skupin otrok.
Ker bi s takojšnjo razveljavitvijo ne veljal noben pogoj, zaradi
česar bi lahko nastale težko popravljive posledice za varnost
otrok, je Ustavno sodišče odločilo, da začne razveljavitev
učinkovati z dnem, ko bo zakonodajalec uskladil ugotovljeno neustavnost četrtega odstavka 80. člena ZVCP (4. točka
izreka).
15. Ustavno sodišče je razveljavilo z odložnim rokom
tudi prvi odstavek 10. člena Pravilnika v delu, v katerem
določa, da se določba prvega odstavka 3. člena, ki se
nanaša na določeno starost vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok, prične uporabljati 1. 9. 2001. Kot je razvidno, gre
za prehodno določbo, ki določa uveljavitev pogoja glede
starosti vozil za prevoz skupine otrok in predstavlja vsebinsko del določbe prvega stavka prvega odstavka 3. člena.
Zato jo je Ustavno sodišče iz enakih razlogov razveljavilo.
C)
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena in tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi:
predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in
Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-146/01-32
Ljubljana, dne 25. septembra 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić
zanjo Namestnik predsednice
dr. Janez Čebulj l. r.

4348.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča in sodbe Upravnega sodišča

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi A. A. A. iz Ž. na seji dne 25. septembra 2003

o d l o č i l o:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 51/2003-2 z dne
2. 4. 2003 in sodba Upravnega sodišča št. U 1598/200015 z dne 20. 11. 2002 se razveljavita.
2. Zadeva se vrne Upravnemu sodišču v novo odločanje.

Obrazložitev
A)
1. Upravno sodišče je s sodbo št. U 1598/2000-15 z
dne 20. 11. 2002 ugodilo tožbi Notarske zbornice Slovenije in odpravilo odločbo Ministrice za pravosodje št. 165-075/00 z dne 25. 8. 2000, s katero je ta odločila, da za
notarja na prvo prosto notarsko mesto v Mariboru imenuje
A. A. A. Ustavni pritožnik se je zoper odločitev Upravnega
sodišča pritožil, vendar je Vrhovno sodišče s sodbo št. I Up
51/2003-2 z dne 2. 4. 2002 pritožbo ustavnega pritožnika
zavrnilo in potrdilo sodbo Upravnega sodišča. Ustavni pritožnik očita tej sodbi kršitev pravice do enakega varstva
pravic (22. člen Ustave), ki v primeru izpodbijanja posamič-
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nih aktov konkretizira splošnejšo človekovo pravico do enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave), kršitev prvega odstavka 15. člena Ustave, po katerem se človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo
neposredno na podlagi Ustave, kršitev pravice iz 23. člena
Ustave, da o njegovih pravicah odloča brez nepotrebnega
odlašanja neodvisno in nepristransko sodišče, kršitev pravice iz tretjega odstavka 49. člena Ustave, da je vsakomur
pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto in kršitev 26. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list SFRJ, MP, št. 7/71 – v nadaljevanju: Pakt) ter kršitev določbe o pravni državi (2. člen
Ustave) in določbe o usklajenosti pravnih aktov (153. člen
Ustave).
2. Pritožnik navaja, da je Vrhovno sodišče njegove
pritožbe v treh primerih reševalo časovno vedno in dosledno v njegovo škodo. Tako naj bi v upravnem sporu št. U
754/95 o njegovi pritožbi odločilo šele po štirih letih in
osmih mesecih, v upravnem sporu št. I Up 790/99 (imenovanje notarke B. B.) po treh letih in osmih mesecih, v
obravnavani zadevi pa je odločilo prej kot v štirih mesecih
(ker naj bi bila odločitev v interesu Notarske zbornice oziroma države). Prepričan je, da v “njegovih notarskih sporih” sodišče ne odloča nepristransko in brez nepotrebnega odlašanja. Pristranskost naj bi se kazala v hitrosti
odločanja sodišč, kadar gre za interese nasprotne stranke, in počasnosti, ko gre za interese ustavnega pritožnika.
Meni, da je Vrhovno sodišče zlorabilo oblast, ker ni odločalo v skladu s sodnim redom, tako kot v drugih istovrstnih
zadevah ustavnega pritožnika. Poleg tega naj bi v obravnavanem postopku sodišče brez soglasja tožene in prizadete
stranke dovolilo subjektivno spremembo tožbe. Izrecnemu
ugovoru ustavnega pritožnika navkljub naj bi namreč štelo,
da je tožena stranka Ministrica za pravosodje, čeprav je
bila tožba vložena zoper Ministrstvo za pravosodje. Dalje
zatrjuje, da izpodbijana sodba ni ustrezno obrazložena, saj
Vrhovno sodišče ni zavzelo stališča do njegovih pritožbenih navedb o aktivni legitimaciji tožeče stranke Notarske
zbornice Slovenije. Meni, da izpodbijana sodba napačno
enači postopek rednega imenovanja notarjev po Zakonu o
notariatu (Uradni list RS, št. 13/94 in nasl. – v nadaljevanju: ZN) z odpravo posledic kršitve človekovih pravic (četrti odstavek 15. člena Ustave). Tudi glede neposredne rabe
Ustave naj bi Vrhovno sodišče ne zavzelo nobenega stališča. Prav tako naj ne bi odgovorilo na vprašanje, kako je
mogoče brez obravnave ugotoviti nespornost dejanskega
stanja, ko gre za okoliščine, ki jih pred tem ni ugotavljal
noben organ. Pritožnik poudarja, da vse od leta 1994 do
danes ni dobil priložnosti, da bi bil slišan, saj nobeno
sodišče ni ugodilo njegovi zahtevi po razpisu obravnave.
Ustavnemu sodišču predlaga, naj ugotovi, da v obravnavanem primeru Vrhovno sodišče ni odločilo v običajnem roku
ter da izpodbijano sodbo spremeni tako, da se z njo tožba
Notarske zbornice Slovenije zavrže. Predlaga tudi izdajo
začasne odredbe.
B)–I
3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up395/03 z dne 8. 7. 2003 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo ter do končne odločitve Ustavnega sodišča zadržal
izvršitev sodbe Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbo Upravnega sodišča in odločbo Ministrice za pravosodje. Ker s samim zadržanjem odločb ne bi bilo mogoče preprečiti nastanka škodljivih posledic, je do odločitve Ustavnega sodišča
zadržal tudi postopek za imenovanje notarja na prosto notarsko mesto s sedežem v Mariboru. V skladu z določbo
56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.
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15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je bila ustavna pritožba
poslana Vrhovnemu sodišču, ki nanjo ni odgovorilo.
B)–II
4. Po ustaljeni ustavnosodni presoji Ustavno sodišče v
postopku z ustavno pritožbo ne presoja, ali je odločitev
sodišča sama po sebi pravilna, temveč izpodbijano odločbo
preizkusi le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice in temeljne svoboščine. Pritožnik med drugim
zatrjuje kršitev 22. člena Ustave, ki jo utemeljuje tudi z
dejstvom, da Upravno sodišče ni izvedlo predlagane glavne
obravnave.
5. Ustavno sodišče je zavzelo stališče glede obveznosti glavne obravnave v upravnem sporu v odločbi št. Up197/02 z dne 3. 4. 2003 (Uradni list RS, št. 36/03 in
OdlUS XII, 56).
6. V obravnavanem primeru je Notarska zbornica Slovenije vložila tožbo zoper odločbo Ministrice za pravosodje,
s katero je ta odločila, da za notarja na prvo prosto notarsko
mesto v Mariboru imenuje ustavnega pritožnika. Ustavni pritožnik je kot prizadeta stranka v upravnem sporu v odgovoru
na tožbo Notarske zbornice Slovenije zahteval, naj sodišče
opravi javno obravnavo. V odgovoru na tožbo je oporekal
aktivni legitimaciji Notarske zbornice Slovenije in pasivni
legitimaciji Ministrstva za pravosodje, nasprotoval navedbam in stališčem nasprotne stranke glede postopka imenovanja notarja ter predstavil svoje videnje dejanskih in pravnih
okoliščin primera. Upravno sodišče ni sledilo predlogu ustavnega pritožnika, naj opravi glavno obravnavo, temveč je
odločitev sprejelo na seji. V obrazložitvi sodbe je navedlo:
“Sodišče je odločilo brez glavne obravnave, ki jo je predlagala stranka z interesom, saj gre v obravnavani zadevi le za
presojo postopka imenovanja notarja, dejansko stanje glede okoliščin, ki so bile podlaga obravnavane odločitve, pa
med strankama ni bilo sporno.” Očitek glede izvedbe glavne obravnave je ustavni pritožnik neuspešno uveljavljal tudi v
pritožbi zoper sodbo Upravnega sodišča. Vrhovno sodišče
je namreč v izpodbijani sodbi soglašalo s sodiščem prve
stopnje, da je odločilo brez glavne obravnave, ki jo je predlagala stranka, “saj gre v obravnavani zadevi le za pravno
presojo postopka imenovanja notarja”. Glede na stališče
Ustavnega sodišča v odločbi št. Up-197/02 je takšna razlaga določbe 50. člena ZUS, kakršno sta sprejeli sodišči v
izpodbijanih sodbah, očitno napačna. V primeru, kadar
stranka glavno obravnavo izrecno zahteva, jo mora sodišče
prve stopnje opraviti. Ustavno sodišče je zato sodbi Vrhovnega in Upravnega sodišča razveljavilo in zadevo vrnilo v
novo odločanje Upravnemu sodišču.
7. Ker je Ustavno sodišče ustavni pritožbi ugodilo že iz
tega razloga, se ni bilo treba spuščati v presojo drugih
zatrjevanih kršitev.
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj,
Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnica Milojka Modrijan in sodnik Jože Tratnik sta bila pri odločanju v tej zadevi izločena.
Št. Up-395/03-12
Ljubljana, dne 25. septembra 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.
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4349.

Odločba o neskladnosti razlage četrtega
odstavka 108. člena Zakona o obrambi z Ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Draga Šmajdka iz Ljubljane, na seji dne
18. septembra 2003

o d l o č i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega odstavka 108. člena Zakona o obrambi (Uradni list
RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 47/02) se zavrne.
2. Četrti odstavek 108. člena Zakona o obrambi ni bil
v neskladju z Ustavo, če se je razlagal tako, kot je navedeno
v obrazložitvi te odločbe.
3. Pokojnina iz drugega odstavka108. člena Zakona o
obrambi, o kateri do začetka učinkovanja te odločbe ni bilo
pravnomočno odločeno, se odmeri na način iz 2. točke
izreka.
4. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije mora odmeriti pokojnino upravičencem do pokojnine
iz 108. člena, ki niso zajeti v prejšnji točki izreka, v skladu s
to odločbo. Pravica do tako odmerjene pokojnine gre od
prvega dne naslednjega meseca po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik izpodbija 108. člen Zakona o obrambi (v
nadaljevanju: ZObr) v delu, v katerem ureja pokojninsko
osnovo in odmero pokojnine delavcem, ki so pridobili varstvo zatečenih statusnih, socialnih in drugih pravic po
14. členu Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I – UZITUL) s pristopom v Teritorialno obrambo Republike Slovenije, pa jih v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona ni bilo mogoče razporediti na delo
oziroma jim zagotoviti druge ustrezne zaposlitve izven državne uprave. Po drugem odstavku navedenega člena ZObr se
jim pokojnina odmeri v višini 85 % pokojninske osnove, ki jo
predstavlja posameznikova povprečna mesečna plača v zadnjem koledarskem letu oziroma primerljiva plača za zaposlenega delavca v Teritorialni obrambi z enako izobrazbo kot
delavca, ki je bil zaposlen brez razporeditve do upokojitve,
če je to zanj ugodneje. Po četrtem odstavku istega člena
pokojnino odmeri in izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod). Pobudnik meni, da ZObr dopušča arbitrarno uporabo določbe,
ker ne opredeljuje, ali se uporabljeni pojem plače nanaša
na bruto ali na neto plačo. Pokojninsko osnovo, ki mu jo je
Minister za obrambo določil na podlagi povprečne mesečne
plače (bruto) z odločbo, s katero je odločil tudi o prenehanju delovnega razmerja, je Zavod namreč ob uporabi
44. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in nasl. – v nadaljevanju:
ZPIZ92) preračunal v neto plačo na način, ki je po navedenem zakonu določen za preračunavanje valoriziranega najugodnejšega desetletnega povprečja delavčeve plače. Tako
odmerjena pokojnina naj bi bila nižja od pokojnine, odmerjene po splošnih predpisih, kljub upoštevanju manjkajoče
delovne dobe. Obravnavani delavci naj bi bili v neenakopravnem in slabšem položaju v primerjavi z drugimi delavci,
ki so postali presežni delavci, pri čemer naj ne bi bila neskladna z Ustavo drugačna ureditev pravnega položaja presežnih delavcev iz 108. člena ZObr sama po sebi, temveč

Uradni list Republike Slovenije
poseganje te drugačne ureditve v pridobljene pravice, varovane s 14. členom UZITUL. Izpodbijana ureditev naj bi bila v
neskladju z 2. členom, z drugim odstavkom 14. člena in z
drugim odstavkom 155. člena Ustave.
2. Mnenja in pojasnila k pobudi so podali Sekretariat
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljevanju: Sekretariat), Vlada in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod). Sekretariat poudarja, da je izpodbijani zakon na novo uredil koncept,
vrsto, organizacijo in obseg obrambe države. Temu je prilagojena tudi določba 108. člena, ki je prehodne narave.
Starostna upokojitev delavcev, ki so prestopili v Teritorialno
obrambo, je po njej možna le, če ni možna prerazporeditev
delavca. ZObr je v tem delu v primerjavi z Zakonom, ki sicer
določa pogoje za upokojitev, specialen zakonski predpis.
Po navedbi Sekretariata v primeru odmere pokojnine vsak
zakon napotuje na uporabo splošnega zakona, ki določa
tudi celoten postopek odmere pokojnine. ZPIZ92 je določal
v 44. členu, da se za izračun pokojninske osnove vzamejo
neto plače. Zakona naj bi bila medsebojno usklajena. Sekretariat meni, da izpodbijana določba ni v neskladju z načelom pravne in socialne države (2. člen Ustave), ker ne
dopušča arbitrarnega odločanja o pravici, saj je ta decidirano omejena. Določba naj tudi ne bi bila v neskladju z drugim
odstavkom 14. člena Ustave, saj enakost pred zakonom
pomeni le enakost subjektov v enakem dejanskem stanju,
slednje pa naj bi bilo lahko v določenem razponu, odvisno
od tega, v čas katere zakonodaje je umeščeno.
3. Vlada pojasnjuje, da je izpodbijana določba v vsebinskem smislu sicer pomenila določen odmik od splošnih
pogojev za upokojitev, vendar je imela oporo v 169. in
170. členu tedaj veljavnega ZPIZ92, ki sta za posamezne
kategorije zavarovancev dopuščala pridobivanje in uveljavljanje pravice do pokojnine tudi pod ugodnejšimi pogoji, če
je tako določal poseben zakon. Z izpodbijano določbo se je
uredil položaj oseb, ki so leta 1991 prestopile iz nekdanje
JLA v tedanjo Teritorialno obrambo Republike Slovenije, kot
tudi pripadnikov stalne sestave Teritorialne obrambe na dan
18. 7. 1991. V smislu navedenega pravnega izhodišča je
bila z izpodbijano določbo drugega odstavka 108. člena
ZObr določena drugačna osnova za odmero pokojnine, kot
je bila določena po splošnih predpisih. Pri tem je Zakon
posebej upošteval skupino delavcev, ki pred njegovo uveljavitvijo ni bila razporejena na konkretno dolžnost v Slovenski
vojski. Tem se je za pokojninsko osnovo lahko štela tudi
povprečna primerljiva plača zaposlenega delavca v Teritorialni obrambi z enako izobrazbo, če je bila ugodnejša od
njegove povprečne mesečne plače v zadnjem koledarskem
letu. Sam način odmere pokojnine oziroma v tem okviru
izračunavanja pokojninske osnove naj ne bi bil predmet
ZObr, temveč ustreznih določb tedaj veljavnega ZPIZ92.
Zato naj v praksi ne bi moglo priti do različnega obravnavanja upravičencev.
4. Zavod pojasnjuje, da pri nastajanju sporne zakonske določbe ni sodeloval in mu ni znano, ali so bile predhodno opravljene kakšne računske primerjave pokojninskih
osnov, izračunanih po splošnih predpisih, in pokojninske
osnove, kakršno določa ZObr. V preteklih obdobjih veljavne
enake ali podobne ureditve (npr. Zakon o notranjih zadevah,
Zakon o nosilcih partizanskega znaka 1941), ki so določale
zgolj enoletno povprečje kot pokojninsko osnovo, so v praksi v večini primerov pomenile višjo pokojninsko osnovo od
pokojninske osnove, izračunane po splošnih predpisih ob
upoštevanju povprečja letnih plač iz daljšega časovnega
obdobja. Do manj ugodnih rezultatov je prihajalo le izjemoma, na primer zaradi daljših bolniških odsotnosti, zaradi
katerih plača in nadomestila plače niso odražala razmer iz
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predhodnih obdobij. Zavodu ni znano, zakaj je pobudnik v
koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine prejel najnižjo plačo v primerjavi z valoriziranimi plačami iz preteklih koledarskih let. Pokojnina, izračunana iz pokojninske
osnove po splošnih predpisih, bi bila v njegovem primeru
ugodnejša od pokojnine po ZObr. V zvezi z vprašanjem, ali
služi za določitev pokojninske osnove bruto plača ali neto
plača, ker ZObr tega ne konkretizira, Zavod meni, da je
smiselno uporabiti splošno ureditev. Splošno ureditev naj bi
bilo treba uporabiti tudi glede načina usklajevanja tako določenih pokojnin, saj če bi splošne predpise uporabili zgolj
takrat, ko bi bili za upravičenca ugodni, sicer pa ne, bi to
pomenilo arbitrarnost odločanja. Ker ZObr sam nima določb o usklajevanju pokojnin, naj bi bilo treba ravnati s
pokojnino, odmerjeno pobudniku po določbah ZObr, tako,
kot s pokojnino, odmerjeno po splošnih predpisih. Po
161. členu ZPIZ92 je moral Zavod pokojnino ob odmeri
preračunati z odstotkom, izračunanim ob upoštevanju povprečja plač zaposlenih v državi za oktober 1990, povečanim
za odstotek vseh uskladitev pokojnin od 1. 1. 1991 do
decembra v koledarskem letu pred letom uveljavitve pravice
do pokojnine, in dejanskim povečanjem plač v navedenem
koledarskem letu. Za pokojnine, uveljavljene leta 1996, je
imel tak preračun za posledico znižanje pokojnin za 10,58
%. Tak preračun naj bi bil utemeljen ne samo pri pokojninah, odmerjenih po splošnih predpisih, temveč tudi pri pokojninah, pri katerih je bila pokojninska osnova določena
brez uporabe valorizacijskih količnikov. Tudi v teh primerih
naj bi namreč lahko nastale med pokojninami, uveljavljenimi
v različnih obdobjih, občutnejše razlike, pogojene z dejstvom, da so se že odmerjene pokojnine od tako določene
pokojninske osnove uskladile manj, kot se je zvišala pokojninska osnova pozneje upokojenega. Zavod pojasnjuje tudi,
da se glede na 177. člen ZPIZ-1 zavarovanec, ki izpolni
pogoje za pridobitev več pokojnin iz obveznega zavarovanja
v Republiki Sloveniji, lahko po lastni izbiri odloči, katero od
pokojnin bo užival. Tako lahko izbira tudi upravičenec do
pokojnine po ZObr.
B)
5. Ustavno sodišče izpodbijanega drugega odstavka
108. člena ZObr ni ponovno presojalo, saj pobudnik ne
navaja novih razlogov, ki bi lahko privedli do spremembe
stališča, zavzetega v odločbi št. U-I-12/95 z dne 20. 11.
1997 (Uradni list RS, št. 76/97 in OdlUS VI, 152). Sprejelo
pa je pobudo v delu, ki se nanaša na četrti odstavek
108. člena ZObr. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega
odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS), je takoj tudi odločalo o stvari sami.
6. Izpodbijani 108. člen je v ZObr uvrščen kot prehodna določba. Njegov četrti odstavek je v povezavi z drugim
in tretjim odstavkom namenjen le pričakovani skupini nekaj
več kot sto oseb, ki so zaradi prestopa v Teritorialno obrambo pridobile posebno varstvo zatečenih statusnih, socialnih
in drugih pravic, ali pa so bile pripadnice Teritorialne obrambe na dan 18. 7. 1991, pa jih niti v določenem obdobju po
uveljavitvi ZObr ni bilo mogoče razporediti na delo. Četrti
odstavek 108. člena določa, da pokojnino (ki gre upravičencu po drugem odstavku istega člena), odmeri in izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Pobudnik ob svoji odločbi o prenehanju delovnega razmerja
in o pravici do pokojnine, izdani na podlagi drugega odstavka 108. člena Zakona, zatrjuje zlasti, da pooblastilo Zavodu, naj odmeri pokojnino, ne vsebuje tudi pooblastila za
preračun s to odločbo ugotovljene pokojninske osnove iz
letnega povprečja bruto plač, v pokojninsko osnovo, ugo-
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tovljeno iz povprečja neto plač, in za odmero pokojnine od
takšne nižje osnove, oziroma za uporabo načina odmere
pokojnine, kot je (bila) urejena v ZPIZ92. Vprašanje, ki ga je
treba presoditi, se zato nanaša zlasti na jasnost zakonske
norme glede obsega pooblastila, ki ga četrti odstavek
108. člena ZObr daje Zavodu kot nosilcu in izvajalcu obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, urejenega
v ZPIZ92, in na ustavno skladnost iz tega izhajajočih razlag,
ki so nastale pri izvajanju Zakona.
7. Ustava nalaga državi, da ureja obvezno pokojninsko
zavarovanje ter skrbi za njegovo delovanje (drugi odstavek
50. člena Ustave). Ko je bila z ZObr uveljavljena posebna
ureditev prenehanja delovnega razmerja s pravico do pokojnine, je tedaj veljavni ZPIZ92 v četrtem odstavku 39. člena
ZPIZ92 določal, da zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine, ko dopolni pokojninsko dobo 40 let (moški)
oziroma 35 let (ženska) in starost 58 let (moški) oziroma 53
let (ženska). V obdobju od leta 1993 do leta 1998 je bil
pogoj starosti izpolnjen ob starostih, ki so se postopoma
višale od 55,5 leta (moški) oziroma 50,5 leta (ženska) v
smeri prej navedenih starosti. Zakon je urejal tudi možnost
predčasne pokojnine ob enakih starostnih pogojih in do pet
let krajši pokojninski dobi v posebej določenih primerih
(40. člen). Med temi primeri je bilo sprva navedeno tudi
prenehanje delovnega razmerja iz operativnih razlogov po
predpisih o delovnih razmerjih, po uveljavitvi ZPIZ92-C (Uradni list RS, št. 54/98) avgusta 1998 pa predčasne pokojnine iz navedenega razloga ni bilo več mogoče uveljaviti.
ZPIZ92 je v 169. členu tudi določal, da posamezne kategorije zavarovancev lahko v primerih in na način, določen v
zakonu, izjemoma pridobivajo in uveljavljajo pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. V 170. členu je bilo posebej urejeno tudi zagotavljanje sredstev, ki izhajajo iz uresničevanja navedenega 169. člena. Po tretjem odstavku
navedenega 170. člena se v primeru, ko zavarovanec ne
izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po
splošnih predpisih, celotna sredstva za to pokojnino zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
8. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-12/95 med
drugim ugotovilo, da je delavcem, ki jih zajema drugi odstavek 108. člena ZObr, z njim zagotovljena pravica do upokojitve pod ugodnejšimi pogoji. Delavcu na podlagi drugega
odstavka 108. člena Zakona delovno razmerje ne preneha
zaradi dopolnitve pogojev za polno starostno upokojitev,
temveč mu je pravica do pokojnine priznana kot posebna
pravica zaradi prenehanja delovnega razmerja po odločitvi
Ministra za obrambo – smiselno zaradi presežkov delavcev.
Problem upokojitev (tedanjih pobudnikov) je bil povezan z
nerazporeditvijo na konkretno delovno mesto, kar je imelo
za posledico drugačno določitev plače, kot je veljala za
delavce Teritorialne obrambe, ki so tudi dejansko delali.
9. Organi, ki so v okviru svojih pristojnosti izvrševali
drugi in četrti odstavek 108. člena ZObr, so sprejemali
različne razlage teh določb. Ministrstvo za obrambo je delavcu z odločbo priznalo pravico do pokojnine v višini 85 %
pokojninske osnove, ki jo predstavlja delavčeva povprečna
mesečna plača v zadnjem koledarskem letu, in ugotovilo
znesek takšne plače. Iz elektronske baze podatkov Vrhovnega sodišča je razvidno, da 108. člen ZObr to razlaga
tako, da iz njega izhaja, da se ob izpolnjevanju zahtevanih
pogojev pod posebnimi (ugodnejšimi) pogoji upokojijo tudi
tisti delavci TO, ki sicer ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev
pravice do pokojnine. Zato je zanje Zakon določil, kako se
jim oblikuje pokojninska osnova in v kakšnem odstotku od
pokojninske osnove se odmeri pokojnina. Ker ne izpolnjujejo splošnih pogojev za priznanje pravice do pokojnine po
določbah ZPIZ92, zanje poleg posebej določenih pogojev,
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ni mogoče upoštevati splošnih pogojev za izračun pokojninske osnove (Sodba VIII Ips 37/2002 z dne 17. 12. 2002).
Izhodišče za odmero pokojnine osebam iz ZObr predstavlja
pokojninska osnova, izračunana od povprečnih plač v zadnjem koledarskem letu, torej ne v katerihkoli zaporednih
desetih letih zavarovanja po 1. 1. 1970, kot to določa prvi
odstavek 43. člena ZPIZ92. Pogoji za uveljavitev pravice so
zato ugodnejši, kot jih določa ZPIZ92. Po stališču Vrhovnega sodišča to ne pomeni, da je upravičencem zagotovljena
tudi ugodnejša višina pokojnine. Z ZObr ni bila izključena
uporaba 44. člena ZPIZ92, s katerim se za izračun pokojninske osnove vzamejo plače oziroma osnove, od katerih so
bili plačani prispevki, zmanjšani za davke in prispevke, ki se
obračunavajo in plačujejo od plače po povprečni stopnji v
Republiki Sloveniji, ki jo določi predstojnik republiškega
upravnega organa, pristojnega za finance (Sodba VIII Ips
43/2000 z dne 3. 10. 2000).
10. Zavod je pojasnil, da je enoletno povprečje plač,
določeno kot pokojninska osnova v drugih zakonih, v praksi
v večini primerov pomenilo višjo pokojnino. Do manj ugodnih rezultatov naj bi prihajalo le izjemoma, ko posamezniku
niso bili izplačani določeni dodatki k plači, ali pa njegovi
prejemki niso odražali razmer iz predhodnih obdobij zaradi
daljših bolezenskih odsotnosti z dela v obdobju, ki je bilo
relevantno za odmero pokojninske osnove. Obravnavana
ureditev ZObr je bila sprejeta izključno zaradi znane skupine
oseb, ki v določenem obdobju pred upokojitvijo niso bile
razporejene na delo (zaradi česar so prejemale nižje prejemke, ki niso odražali razmer iz preteklih obdobij). Zakonodajalec bi zasledoval nedopusten cilj, če bi se opredelil za
znižanje ravni socialne varnosti prav teh oseb. Vendar mu
zasledovanja takšnega cilja ni mogoče očitati. V zakonodajnem postopku je bilo poudarjeno, da iz več razlogov ne bi
bilo sprejemljivo, da bi Zakon uvajal upokojevanje pod ugodnejšimi pogoji kot sistem, zato so bili ugodnejši pogoji
sprejeti s prehodno določbo Zakona le kot enkratno dejanje
za omenjeno skupino oseb.
11. Upravičencem do pokojnine po določbah
108. člena ZObr je delovno razmerje lahko prenehalo le v
razmeroma kratkem časovnem okviru v katerem so s tem,
ko jih v šestih mesecih po uveljavitvi Zakona ni bilo mogoče
razporediti na delo oziroma jim zagotoviti druge ustrezne
zaposlitve niti izven državne uprave, izpolnili pogoj za prenehanje delovnega razmerja s pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. Drugim delavcem na tej pravni podlagi delovno razmerje ne more (več) prenehati in tudi pravice do
pokojnine na tej pravni podlagi ne morejo pridobiti. Ustavno
sodišče zato četrtega odstavka 108. člena ZObr, ki pooblašča Zavod za odmero in izplačevanje pokojnine, ni razveljavilo. Presodilo je, da je treba iz pravnega reda izključiti le
razlago, ki ne sledi namenu, da pomeni upokojitev po ZObr,
vključno z višino pokojnine, za upravičenca večjo ugodnost.
12. Dejstva, da je delavcu delovno razmerje prenehalo
po odločitvi ministra, ni mogoče šteti za ugodnost. Zato
večje ugodnosti, kadar delavec zaradi administrativne upokojitve ni mogel doseči pogojev za starostno upokojitev, ne
more pomeniti le možnost pridobiti pravico do pokojnine ob
krajši delovni dobi in ne glede na starost, temveč tudi možnost uveljaviti takšno pokojnino, ki se po višini najmanj izenači s pokojnino, ki bi mu šla, če bi v zatečenem delovnem
razmerju dosegel pogoje za upokojitev po splošni ureditvi,
torej ob upoštevanju dosežene pokojninske dobe in pokojninske osnove, od katere se je po ZPIZ92 odmerjala starostna pokojnina. Da se razumevanje večje ugodnosti v obravnavanem primeru nanaša tudi na višino pokojnine, izhaja iz
zakonodajalčeve opredelitve, da posebej določi tudi odstotek odmere pokojnine od pokojninske osnove. Z razlago
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obravnavanega četrtega odstavka 108. člena ZObr, kot so
jo zavzela sodišča in pred njimi tudi Zavod, to ni zagotovljeno. Očitno je, da razlaga pojma “odmeriti pokojnino” iz
četrtega odstavka 108. člena ZObr, pri kateri se z odločbo
ministra določena pokojninska osnova zmanjša na način, ki
ga določa 44. člen ZPIZ92, ne omogoča izpolnitve namena
drugega odstavka 108. člena ZObr. Ob tem je treba posebej opozoriti, da ZObr pokojninsko osnovo opredeljuje kot
povprečno mesečno plačo v zadnjem koledarskem letu in
ob tem ne predvideva posebnega izračuna pokojninske
osnove, kot je bilo določeno v ZPIZ92. Sodišča so z razlago
četrtemu odstavku 108. člena ZObr dala vsebino, ki je z
vidika ustavne pravice do socialne varnosti po 50. členu
Ustave nesprejemljiva. Razlaga obravnavane zakonske določbe je torej zato, ker ne omogoča izpolnitve namena Zakona, v neskladju z 2. členom Ustave. V primerjavi uporabljenih razlag obravnavane določbe zato le odmera pokojnine
od pokojninske osnove na način, za katerega se je opredelil
minister za obrambo, uresničuje namen zakonodajalca.
13. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-161/92 z dne
30. 6. 1994 (Uradni list RS, št. 44/94 in OdlUS III, 84)
zavzelo stališče, da “… morajo ugodnosti, ki jih zakonodajalec glede upokojevanja določi članom zakonodajnega
telesa, imeti tehtne in razvidne razloge, biti morajo po
svoji teži v mejah tehtnosti teh razlogov in v sprejemljivem razmerju s splošno ureditvijo pravic do pokojnine, z
dotedanjo ureditvijo enakega posebnega področja in s
splošnimi družbenimi razmerami, da bi ne nasprotovale
določbi 2. člena Ustave o Republiki Sloveniji kot pravni in
socialni državi.” Ustavno sodišče od navedenega stališča
ne odstopa in je za zakonodajalca še naprej obvezujoče. V
obravnavani zadevi je ob splošnem razumevanju plače kot
bruto plače (če se predpis izrecno ne opredeli za neto
plačo) presodilo le, katera od v praksi izoblikovanih razlag
pojma “odmeriti pokojnino” je v skladu z Ustavo, ker osebam, katerih položaj je bil posebej varovan z UZITUL, ob
administrativni upokojitvi zagotavlja pokojnino, ki ni manj
ugodna od starostne pokojnine, ki bi jo dosegli, če ne bi bili
upokojeni na navedeni način.
14. ZPIZ92 je posebej urejal tudi usklajevanje pokojnin. Ker je ZObr določil le nekatere posebne pogoje v zvezi
s pridobitvijo pravice do pokojnine ter določil pokojninsko
osnovo in odstotek odmere pokojnine od te osnove, ni posegel v splošno ureditev usklajevanja pokojnin. Za usklajevanje pokojnin, odmerjenih od pokojninske osnove po ZObr, in za njihovo izplačevanje se zato v celoti uporablja
splošna ureditev.
15. Četrti odstavek 108. člena ZObr vsebuje določbo,
ki je smiselno nadaljevanje drugega odstavka 108. člena
ZObr, ta pa je bil že izčrpan, saj je bil relevanten za upokojitev in odmero pokojnin le pri delavcih, ki jim je delovno
razmerje prenehalo v razmeroma kratkem času po uveljavitvi
Zakona. Ustavno sodišče navedenega četrtega odstavka
zato ni razveljavilo, temveč je z interpretativno odločbo iz
pravnega reda izločilo le tisto od njegovih razlag, ki ni v
skladu z Ustavo. Zaradi izločitve navedene z Ustavo neskladne razlage se pokojnine, ki se določajo po 108. členu
ZObr, lahko odmerijo le z neposrednim upoštevanjem pokojninske osnove, ki jo predstavlja delavčeva povprečna
mesečna plača v zadnjem koledarskem letu oziroma primerljiva plača za zaposlenega delavca v tedanji Teritorialni
obrambi z enako izobrazbo kot jo je imel delavec, ki je bil
zaposlen brez razporeditve do upokojitve, če je to zanj ugodneje.
16. Učinke odločbe Ustavnega sodišča, s katero je
bil razveljavljen zakon, določa 44. člen ZUstS. Razveljavljeni zakon ali del zakona se po navedeni določbi ne upo-
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rablja za razmerja, nastala pred dnem, ko je razveljavitev
začela učinkovati, če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno. Smiselno se določba uporablja tudi v primeru drugih načinov odločitve. V točkah 3 in 4 izreka je
določen način njene izvršitve. Če naj odločitev velja samo
za primere, ki do objave odločbe v Uradnem listu še niso
bili pravnomočno končani, bi to povzročilo veliko neenakost med posameznimi zavarovanci znotraj skupine, ki jih
zajema 108. člen ZObr. V primeru odločitve iz 2. točke
izreka bi uporaba navedene določbe pomenila, da odločb
Zavoda, ki so postale pravnomočne, ne bi bilo mogoče
spremeniti in da bi nekateri zavarovanci še naprej prejemali nižje pokojnine, odmerjene na protiustavni zakonski podlagi. Takšno stanje bi bilo v neskladju z ustavnim načelom
enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave in bi kršilo
tudi pravico do socialne varnosti iz 50. člena Ustave. Da bi
preprečilo takšne učinke svoje odločitve, je Ustavno sodišče na podlagi pooblastila, ki ga ima po drugem odstavku
40. člena ZUstS, določilo način izvršitve svoje odločbe.
Pri tem je upoštevalo že navedene posebnosti tega primera, ki izhajajo iz UZITUL. Podobno je Zavodu naložilo izvršitev odločbe tudi z odločbo št. U-I-29/96 z dne 8. 1. 1998
(Uradni list RS, št. 7/98 in OdlUS VII, 3).
C)
17. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena, drugega odstavka 26. člena in drugega odstavka
40. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam
Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-61/00-19
Ljubljana, dne 18. septembra 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE
4350.

Sklep o dopolnitvi in spremembi sklepa o
glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev

Na podlagi prvega odstavka 7. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
58/02 in 85/02) ter v skladu z 2. točko sklepa o izdaji
bankovcev za 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 in 10
tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92 in 12/95), izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o dopolnitvi in spremembi sklepa o glavnih
znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev
1
V sklepu o glavnih znamenjih bankovca za 10.000
tolarjev (Uradni list RS, št. 12/95, 53/00, 74/01 in 48/03)
se spremeni 3.b) točka tako, da se:
– na koncu prvega odstavka doda stavek »V levem,
zgornjem delu krizanteme je iridescentna zaščita.«;
– v tretjem odstavku besede »dr. Franceta Arharja«
nadomestijo z besedami »Mitje Gasparija«;
– v tretjem odstavku se besedilo »15. januar 2000«
nadomesti z besedilom »15. januar 2003«.
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2
Te dopolnitve in spremembe sklepa začnejo veljati z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4352.

Št. 74
Ljubljana, dne 2. oktobra 2003.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

4351.

Sklep o dajanju bankovca za 10.000 tolarjev v
obtok

Na podlagi prvega odstavka 9. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
58/02 in 85/02), 2. člena zakona o denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91-I in 33/92) in na
podlagi 1. točke sklepa o izdaji bankovcev za 5000, 1000,
500, 200, 100, 50, 20 in 10 tolarjev (Uradni list RS, št.
45/92 in 12/95), izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o dajanju bankovca za 10.000 tolarjev v obtok
1
Banka Slovenije bo preko depotnih bank v Republiki
Sloveniji dne 13. oktobra 2003 dala v obtok bankovec za
10.000 tolarjev z znamenji, ki so določena s sklepom o
glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev (Uradni list
RS, št. 12/95, 53/00, 74/01, 48/03 in 97/03).
2
Bankovci za 10.000 tolarjev, ki so bili izdani na podlagi
sklepa o dopolnitvi sklepa o izdaji bankovcev za 5000,
1000, 500, 200, 100, 50, 20 in 10 tolarjev (Uradni list RS,
št. 45/92 in 12/95) in so bili dani v obtok s sklepom o
glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev (Uradni list
RS, št. 12/95, 53/00, 74/01 in 48/03) ter v skladu s
sklepom o izročitvi bankovca za 10.000 tolarjev v obtok
(Uradni list RS, št. 14/95), s sklepom o izročitvi bankovca
za 10.000 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št. 53/00), s
sklepom o izročitvi bankovca za 10.000 tolarjev v obtok
(Uradni list RS, št. 74/01) in s sklepom o dajanju bankovca
za 10.000 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št. 48/03),
ostanejo še naprej zakonito plačilno sredstvo.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 75
Ljubljana, dne 2. oktobra 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

Splošni akt o postopku in kriterijih za določitev
operaterja s pomembno tržno močjo

Na podlagi 67. člena in četrtega odstavka 110. člena
zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01 in
110/02) izdaja direktor Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o postopku in kriterijih za določitev operaterja
s pomembno tržno močjo
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt določa način, po katerem Agencija za
telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije
odloči, da ima posamezen operater pomembno tržno moč.
2. člen
(pojmi)
Pojmi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak
pomen, kot je določen v zakonu o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01 in 110/02; v nadaljnjem besedilu:
zakon).
3. člen
(operater s pomembno tržno močjo)
Operater s pomembno tržno močjo je vsak operater, ki
izvaja javne telekomunikacijske storitve na območju Republike Slovenije na podlagi veljavnega dovoljenja ali obvestila
in mu je Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) na
podlagi 67. člena zakona z odločbo po uradni dolžnosti ali
na predlog operaterja določila, da ima za določeno obdobje
na določenem storitvenem segmentu pomembno tržno moč.
4. člen
(storitveni segment trga)
(1) Storitveni segment trga je določen del trga na celotnem območju Republike Slovenije na katerem se ugotavlja pomembna tržna moč operaterja.
(2) Storitveni segmenti trga iz prejšnjega odstavka tega
člena so:
1. telekomunikacijske storitve na mobilnih javnih radijskih omrežjih,
2. telekomunikacijske storitve na fiksnih javnih telefonskih omrežjih,
3. storitve zakupljenih vodov.
5. člen
(postopek določanja pomembne tržne moči operaterja)
Postopek določanja pomembne tržne moči se začne
po uradni dolžnosti ali na predlog operaterja s sklepom
direktorja, v katerem se določi storitveni segment, besedilo
vprašalnika, na podlagi katerega bo agencija odločila o pomembni tržni moči operaterja in obdobje, za katerega se
zahteva podatke.
6. člen
(kriteriji za določitev operaterja s pomembno tržno močjo)
Kriteriji za določitev operaterja s pomembno tržno močjo so glavni kriterij in dodatni kriteriji, ki jih agencija upora-
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bi, če odloči, da ima pomembno tržno moč tudi operater z
manj kot 25% določenega tržnega deleža oziroma da operater z več kot 25% tržnega deleža nimajo pomembne tržne
moči.
7. člen
(glavni kriterij)
(1) Glavni kriterij je skupni prihodek operaterja v obravnavanem obdobju, ki se sestoji iz elementov, opisanih za
vsak storitveni segment trga posebej in prikazanih v vprašalniku iz 5. člena tega splošnega akta.
(2) Skupni prihodek posameznega operaterja se sešteje s prihodki ostalih operaterjev in predstavlja skupni prihodek vseh operaterjev na določenem storitvenem segmentu trga.
(3) Skupni prihodek posameznega operaterja na določenem storitvenem segmentu trga se primerja s celotnim
prihodkom vseh operaterjev na istem storitvenem segmentu
trga. Na podlagi tega se izračuna njegov tržni delež, ki je
merilo za določitev operaterja s pomembno tržno močjo.
8. člen
(dodatni kriteriji)
Dodatni kriteriji so:
1. operaterjeva možnost vplivanja na tržne pogoje;
2. obseg operaterjevega poslovanja v primerjavi z velikostjo trga;
3. obvladovanje sredstev operaterja za dostop do končnih uporabnikov;
4. dostop operaterja do finančnih virov;
5. izkušnje operaterja pri zagotavljanju proizvodov in
storitev.
9. člen
(operaterjeva možnost vplivanja na tržne pogoje)
Pri dodatnem kriteriju možnost vplivanja na tržne pogoje agencija upošteva naslednja merila:
1. tržni delež in rast števila uporabnikov in naročnikov
operaterja v primerjavi z rastjo celotnega trga Republike
Slovenije (število uporabnikov, število naročnikov, število
predplačnikov);
2. strateško povezovanje operaterja (kapitalske povezave, poslovno povezovanje);
3. tržne aktivnosti operaterja (izdatki za oglaševanje,
število promocijskih akcij, število oglasov).
10. člen
(obseg operaterjevega poslovanja v primerjavi z velikostjo
trga)
Pri dodatnem kriteriju obseg operaterjevega poslovanja v primerjavi z velikostjo trga agencija upošteva naslednja
merila:
1. tržni delež in gibanje skupnega prihodka iz naslova
storitvenega segmenta trga in primerjava z tržnim deležem
in gibanjem skupnega prihodka vseh operaterjev na istem
storitvenem segmentu trga (skupni prihodek, sestavljen iz
prodaje posameznih telekomunikacijskih storitev, brez vključenega davka na dodano vrednost);
2. tržni delež in promet (trajanje) v medomrežnih povezavah za operaterja in primerjava s tržnim deležem in prometom v medomrežnih povezavah vseh operaterjev v Republiki Sloveniji skupaj ter ugotavljanje deleža (trajanje
posameznih telekomunikacijskih storitev v 000 minutah, prenos podatkov po zakupljenih vodih);
3. tržni delež in trajanje prometa znotraj omrežja operaterja;
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4. gibanje cen za posamezne telekomunikacijske storitve po obdobjih.
11. člen
(obvladovanje operaterjevih sredstev za dostop do končnih
uporabnikov)
Pri dodatnem kriteriju obvladovanje operaterjevih sredstev za dostop do končnih uporabnikov agencija lahko upošteva naslednja merila:
1. število končnih uporabnikov;
2. pokritost s signalom operaterja na obravnavanem
storitvenem segmentu trga v odstotkih in število baznih postaj, ki jih uporablja;
3. število in vrsto sklenjenih pogodb o medomrežnem
povezovanju z drugimi operaterji;
4. število in vrsto sklenjenih pogodb o gostovanju pri
drugih operaterjih;
5. vrsto prodajnih paketov operaterjev in promocijske
akcije operaterja;
6. število sklenjenih pogodb za zakup vodov, ki jih ima
operater;
7. število zakupljenih vodov, ki jih ima operater;
8. število prostih kapacitet za zakup vodov.
12. člen
(dostop operaterja do finančnih virov)
Pri dodatnem kriteriju dostop operaterja do finančnih
virov agencija upošteva naslednja merila:
1. možnost pridobitve finančnih virov (bonitetna ocena
operaterja);
2. na podlagi Slovenskih Računovodskih Standardov
pregled zadnjih revidiranih računovodskih izkazov operaterja.
13. člen
(izkušnje operaterja pri zagotavljanju proizvodov in storitev)
Pri dodatnem kriteriju izkušnje operaterja pri zagotavljanju proizvodov in storitev agencija upošteva naslednja
merila:
1. čas delovanja operaterja na obravnavanem storitvenem segmentu trga oziroma na celotnem trgu v dnevih;
2. izkušnje operaterja in/ali obvladujoče družbe na storitvenem segmentu trga oziroma na celotnem trgu (poslovne
povezave, število pogodb o poslovnem sodelovanju);
3. analizo kapitalskih in poslovnih povezav operaterja
pri njegovem nastopu na celotnem trgu (število in vrsta poslovnih in kapitalskih partnerjev, vrsta obvladujoče družbe in
njena kapitalska in poslovna povezovanja).
14. člen
(obdobje trajanja določitve pomembne tržne moči)
V odločbi iz 3. člena tega splošnega akta agencija
določi čas, za katerega je operater določen kot operater s
pomembno tržno močjo. Ta čas ne sme biti daljši od enega
koledarskega leta.
15. člen
(začetek veljavnosti tega splošnega akta)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-59/2002/9
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
Nikolaj Simič l. r.
Direktor
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Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za
september 2003

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za september 2003
Cene življenjskih potrebščin in cene na drobno so bile
septembra 2003 v primerjavi z avgustom 2003 višje za
0,3%.
Št. 941-04-15/03
Ljubljana, dne 2. oktobra 2003.
Mag. Irena Križman l. r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

OBČINE

CELJE
4354.

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva
1, Celje, skladno s 97. čl enom energetskega zakona
objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore
Občina Celje
– obračun po merilcih
– variabilni del cene
– priključna moč – fiksni
del cene

8,097 SIT/KWh
367,880 SIT/KW/mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
občini Celje za variabilni del cene, velja od 11. 8. 2003 in
za priključno moč od 1. 10. 2003.

Občina Štore
– obračun po merilcih
– variabilni del cene
9,703 SIT/KWh
– priključna moč – fiksni
del cene
366,140 SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v
Občini Štore za variabilni del cene, velja od 11. 8. 2003 in
za priključno moč od 1. 10. 2003.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno po uredbi o oblikovanju cen pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
(Uradni list RS, št. 37/03).
Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 2. oktobra 2003.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l. r.
Direktor
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DOBREPOLJE
4355.

Odlok o predkupni pravici Občine Dobrepolje

Na podlagi drugega odstavka 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) in 29.
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, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 51/02)
ter 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št.
37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 10. redni seji
dne 30. 9. 2003 sprejel

ODLOK
o predkupni pravici Občine Dobrepolje
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine
Dobrepolje na nepremičninah znotraj celotnega območja poselitve v občini, na vseh poplavnih površinah in na območju
obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na delu teh območij.
2. člen
Območja naselij predkupne pravice določa ta odlok v
skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Dobrepolje za obdobje 1986-2000, dopolnitev 1996, odlok
352-2/96, (Uradni list RS, št. 11/98 in 40/98) in zajemajo
vsa območja poselitve. Določena so v grafičnem delu prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine na načrtih PKN in TTN v merilu 1:5000.
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno
pravico, če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni
interes.
3. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka,
lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah, na katerih je obstoječa in predvidena gradnja infrastrukturnih omrežij in objektov.
4. člen
Predkupno pravico v imenu občine uveljavlja občinska
uprava.

DOBRNA
4356.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

Kraj in čas javne obravnave o javno razgrnjenem
predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Občine Dobrna (Prostorski
plan Občine Dobrna) – spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin Občine Dobrna, dopolnitev
2003

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o urejanju prostora (ZUreP-1), (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03),
Občina Dobrna objavlja

KRAJ IN ČAS JAVNE OBRAVNAVE
o javno razgrnjenem predlogu odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje Občine Dobrna (Prostorski plan
Občine Dobrna) – spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin Občine Dobrna,
dopolnitev 2003
I
Javna obravnava o javno razgrnjenim predlogu odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Občine Dobrna (prostorski plan Občine Dobrna) – spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Občine Dobrna,
dopolnitev 2003, javna razgrnitev traja od 27. 9. 2003 do
27. 10. 2003 v prostorih Občine Dobrna, bo potekala v
ponedeljek, dne 13. 10. 2003, ob 16. uri v Glasbeni učilnici Osnovne šole Dobrna.
II
Obvestilo o kraju in času javne obravnave se objavi v
Uradnem listu RS in na krajevno običajen način.
Št. 350-03-0003-140/2003-1
Dobrna, dne 19. septembra 2003.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35001-1/ 03
Videm, dne 30. septembra 2003.
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KAMNIK
4357.

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta B 25 – Fructal

Na podlagi 27. in 34. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01, 68/03),
je župan Občine Kamnik dne 6. 10. 2003 sprejel
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PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B 25
– Fructal
1. člen
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje B-25 Fructal
Občinski svet občine Kamnik je na 30. seji dne
25. 9. 2002 sprejel odlok o zazidalnem načrtu za območje B-25 Fructal (Uradni list RS, št. 90/02). Dokument je
temeljna strokovna podlaga sprememb in dopolnitev. Med
drugim določa mejo območja, funkcijo območja s pogoji
za izrabo, pogoje za oblikovanje območja, objektov in naprav ter drugih posegov v prostor; pogoje za izvedbo prometnega, komunalnega in energetskega omrežja; etapnost
izvedbe posegov ter obveznosti lastnikov zemljišč in izvajalcev.
Poleg veljavnega zazidalnega načrta so izhodišča za
pripravo sprememb in dopolnitev še:
Dolgoročni plan občine Kamnik za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 3/89 – popravek 16/89), sklep
o sprejetju družbenega plana Občine Kamnik za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 31/86), odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje
1986–1990 – dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02),
odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov s
spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).
2. člen
Skrajšani postopek
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se bodo
pripravljale in sprejemale po skrajšanem postopku.
Glavni razlog za spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta je samo sprememba dispozicije, oblike in etažnosti
objektov za podjetje »Meso Kamnik d.d.«. Vsi ostali elementi zazidalnega načrta se ne spreminjajo.
Pobudnik za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta je Občina Kamnik, ki želi po skrajšanem postopku
sprejeti dokument in tako omogočiti perspektivnemu podjetju čim hitrejšo preselitev iz obstoječe neustrezne lokacije
na novo lokacijo.
3. člen
Predvidene spremembe in program na delu zazidalnega načrta B-25 Fructal, ki se spreminja.
V kompleks sprememb bo zajeto območje znotraj meje
zazidalnega načrta na JV strani ureditvenega območja, kjer
je bila po veljavnem zazidalnem načrtu predvidena dejavnost podjetja »Meso Kamnik d.d.« znotraj istih parcel.
Spremenila se bo tlorisna zasnova in etažnost objektov, ki jo pogojujejo tudi novi predpisi pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/02) in je bil sprejet mesec
dni po sprejetju odloka o ZN B25 Fructal. Investitor se je
tudi odločil izločiti iz novega programa trgovino za prodajo
lastnih izdelkov.
Prometna in komunalna ureditev ter odmiki od sosednjih meja ter maksimalni višinski gabariti se ne spreminjajo.
4. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje B-25 Fructal in način pridobitve
strokovnih rešitev.
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Za organizacijo priprave sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega načrta se kot nosilec določi oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik. Strokovna rešitev
se izdela na podlagi idejne tehnološke rešitve uporabnika
prostora glede na njegove spremenjene potrebe ter se le te
uskladi z ostalimi izhodišči ZN.
5. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti:
Organi, organizacije in skupnosti, ki oblikujejo pogoje
in usmeritve ter končna mnenja na predlog sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta B-25 Fructal, so:
– Občina Kamnik Oddelek za okolje in prostor ter Oddelek za gospodarske javne službe,
– Adriaplin d.o.o.,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d.,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Ljubljana okolica,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
OE Ljubljana, izpostava Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana okolica,
– Direkcija Republike Slovenije za ceste, izpostava
Ljubljana,
– Republiška veterinarska uprava, veterinarska inšpekcija, izpostava Ljubljana.
Organi, organizacije in skupnosti iz tega člena morajo
podati svoje pogoje in usmeritve za pripravo predloga v 15
dneh od prejema priprave programa sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ter svoja končna mnenja na dopolnjeni predlog v 15 dneh od prejema zahteve.
6. člen
Določitev vsebine in obsega potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv.
– Nova tehnološka rešitev in temu ustrezna idejna dispozicija objektov;
– Uskladitev elaborata »Presoja vplivov na okolje« s
tehnološkimi spremembami.
7. člen
Določitev rokov sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta B-25 Fructal:
S tem programom priprave se določijo naslednji okvirni roki:
– pridobitev pogojev in usmeritev od nosilcev urejanja
prostora in izdelava osnutka – oktober 2003,
– javna razgrnitev in javna razprava v novembru 2003,
– priprava stališč do pripomb in predlogov in njihov
sprejem v novembru 2003,
– izdelava dopolnjenega predloga in pridobitev soglasij – v decembru 2003,
– sprejem predloga na občinskem svetu – januar
2004.
8. člen
Predvideni stroški priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B-25 Fructal za sprejem:
Po pogodbi z naročnikom Meso Kamnik stroški bremenijo naročnika – Meso d.d.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave.
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Št. 35005-3/2000
Kamnik, dne 6. oktobra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

KOMEN
4358.

Dopolnitev programa priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000,
dopolnjen 1989 (urbanistična zasnova za
naselji Štanjel in Kobdilj)

Na podlagi drugega odstavka 27. člena v povezavi z
58. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in popr. 8/03) in 16. člena statuta Občine Komen,
je župan Občine Komen sprejel

DOPOLNITEV PROGRAMA
PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje
1986–2000, dopolnjen 1989 (urbanistična
zasnova za naselji Štanjel in Kobdilj)
1. Uvodna določila
S tem aktom se dopolni program priprave sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Sežana za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989 –
urbanistična zasnova za naselji Štanjel in Kobdilj, (Uradni list
RS, št. 105/00).
2. Namen, cilji in vsebina prostorskega akta
Vsebina dopolnitev v 2. členu programa priprave se
smiselno dopolni oziroma nadomesti in glasi:
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje
1986–2000, dopolnjen 1989 se nanaša na spremembe in
dopolnitve prostorskega akta zaradi urbanistične zasnove
naselij Štanjel in Kobdilj. Te spremembe in dopolnitve se
pripravijo v skladu z 58. členom zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) in navodilom o
vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št.
20/85).
Namen izdelave prostorskega akta je z urbanistično
zasnovo opredeliti dolgoročni prostorski razvoj naselij Štanjel in Kobdilj. Pri tem je potrebno upoštevati pereče demografske in socialne probleme (rapidno upadanje števila prebivalcev, praznjenje naselja, propadanje stavbnega fonda in
odprtih površin) in v skladu z usklajenimi možnostmi za
njihovo razrešitev določiti ustrezen scenarij dolgoročnega
razvoja Štanjela in Kobdilja.
Z urbanistično zasnovo je potrebno dopolniti strategijo
dolgoročnega prostorskega razvoja naselij s podrobnejšo
opredelitvijo namenske rabe prostora, organizacije dejavnosti na območju obeh naselij ter dolgoročnega razvoja infrastrukturnih omrežij. Potrebno je opredeliti urejanje posameznih morfoloških in funkcionalnih enot na območju Štanjela
in Kobdilja z rešitvami funkcionalne in oblikovne skladnosti
posameznih območij, ohranjanja arhitekturne identitete naselij ter razporeditve dejavnosti v prostoru, vključno z območji širitve naselij. Poseben poudarek naj bo dan koncep-
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tu prenove starega jedra naselja Štanjel, ki spada med najpomembnejšo kulturno dediščino v državi.
V urbanistični zasnovi bo potrebno tudi dopolniti ureditveno območje urbanistične zasnove z vključitvijo primarne namenske rabe zaradi povezave z zelenim sistemom
naselij Štanjela in Kobdilja, rekreacijske površine na prostem in varstva kulturne krajine v neposredni bližini naselja
Štanjela.
Dopolniti bo potrebno tudi zasnovo infrastrukturnih sistemov in prostorskih ureditev pomembnih za urejanje prostora v naseljih in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter usmeritve za varstvo okolja, ohranjanje narave in
varstvo kulturne dediščine.
Pri izdelavi urbanistične zasnove je treba upoštevati
naslednja že izdelana strokovna gradiva in projekte:
– Program celostnega razvoja podeželja CRPOV za naselja: Hruševica, Kobjeglava, Kobdilj, Lukovec in Štanjel v
Občini Komen, Razvojna agencija ROD.
– Regionalni razvojni program za južno Primorsko 2002
– 2006, Koper, september 2002.
– Regionalni inovativni program razvoja podeželja za
območje zgornje vipavske doline in komenskega krasa, Občine: Vipava, Ajdovščina, Komen, oktober 2001.
– Pilotni projekt Kras, Skupen razvojni program Kraške
regije, 2002.
– Pilotni projekt Kras, september 2002, Izvedbeni del
Skupnega razvojnega programa 2003 – 2006 občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana ter kraškega dela
občin Koper in Miren-Kostanjevica.
– Phare program prekomejnega sodelovanja Slovenija
– Italija 1995, Projekt Štanjel. Zaključno poročilo (RECRegionalni center za okolje, 1999).
– Smernice za izdelavo lokalnega razvojnega načrta za
Štanjel in Kobdilj, 2002.
– Marco Pozzetto, 1998, Maks Fabiani. MGS Press
Trieste.
– Arhitekturni popis hiš v starem Štanjelu, Oktober
1998. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
– Štanjel – Programska zasnova za naselje Štanjel,
junij 1999. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
– Štanjel – širše območje, konservatorske smernice
za varovanje kulturne dediščine.
– Štanjel – ožje območje: konservatorski program, marec 1999, ZVNKD Nova Gorica.
– Digitalni topografski načrt.
– Digitalni katastrski načrt, ortografija in 3D model.
– Arheološke raziskave SV stolpa v Štanjelu, maj 1999
Goriški muzej.
– Štanjel – gradnja infrastrukture-kulturnovarstveni pogoji (ZVNKD Gorica, junij 2000).
– Komunalna infrastruktura na širšem območju Štanjela 2000, Sežana, Kras projektiranje in inženiring.
– Štanjel – Grad (EŠD 7244), konservatorski program
(Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica,
december 2001).
– Revitalizacija Štanjelskega gradu 2002, Komen, Občina Komen.
– Trije trgi, 2001, Občina Komen, Uniarh d.o.o.
– Vesna Škabar, 2001 Štanjel – San Daniele del Carso, Conservacione e progetto.
– Načrt kanalizacije in komunalne čistilne naprave, Odvajanje in čiščenje odpadnih vod naselij Štanjel in Kobdilj
2001, Sežana Krasinvest.
– V smeri razvojnega načrta dediščine Štanjela, april
2002, Mednarodni konzervatorski center Raymond Lemaire, Katoliška univerza Leuven.
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– Kras med Štanjelom in Devinom, ureditev vinotek in
informacijskih centrov v Štanjelu in Devinu.
– Strokovne podlage za varstvo kulturne dediščine Občina Komen.
– Štanjel in Kobdilj – strokovne podlage za urbanistično zasnovo. Pilotni projekt Kras, delavnica, avgust 2002.
V postopku priprave mora pripravljavec zagotoviti izdelavo dodatnih strokovnih podlag na katerih bodo temeljile
rešitve urbanistične zasnove:
– analizo izkoriščenosti obstoječih urbanih površin v
naseljih,
– analiza razvojnih možnosti naselij v obravnavanem
območju z variantnimi predlogi želenega razvoja naselij,
– dopolnitev analize morfoloških, okoljskih in oblikovalskih značilnosti, prevladujoče namenske rabe in notranjih
funkcionalnih povezav in soodvisnosti med dejavnostmi v
naseljih,
– analiza obstoječega stanja prometa na območju obdelave v povezavi s širšim območjem in idejne rešitve nove
prometne ureditve,
– dopolnitev idejnih rešitev nove energetske in komunalne infrastrukture naselij,
– dopolnitev idejne rešitve oblikovanja krajine,
– variantne rešitve urbanistične zasnove.
V postopku priprave mora izdelati Zavod za varstvo
kulturne dediščine – Gorica, strokovne podlage za varstvo
kulturne dediščine v skladu z 41. členom zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in Zavod za
varstvo narave – izpostava Gorica izdelati naravovarstvene
smernice v skladu s 97. in 98. členom zakona o ohranjanju
narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02).
V postopku priprave urbanistične zasnove se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
3. Organizacija priprave prostorskega akta
V 3. členu programa priprave se v zadnjem odstavku
spremeni zadnji del stavka, ki glasi »… in končno izdelavo
urbanistične zasnove šele v letu 2004«.
4. Sodelujoči organi in organizacije
Besedilo 4. člena programa priprave se nadomesti z
naslednjim besedilom:
Seznam sodelujočih organov, organizacij in skupnosti
(v nadaljevanju: nosilci urejanja prostora) v 4. členu programa priprave, ki sodelujejo pri pripravi prostorskega akta se
nadomesti z naslednjim seznamom:
1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS
za prostorsko planiranje – za področje poselitve,
2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Sektor za upravljanje z vodami – za področje
upravljanje z vodami,

Uradni list Republike Slovenije
3. Ministrstvo za okolje prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Sektor za varstvo narave – za področje ohranjanja narave,
4. Ministrstvo za okolje prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Sektor za varstvo okolja – za področje sanacije naravnih virov in varstvo okolja,
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za
energetiko – za področje energetike,
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Področje kmetijstva – za področje kmetijstva,
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Sektor za gozdarstvo – za področje gozdarstva,
8. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino – za področje kulturne dediščine,
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za
rudarstvo – za področje rudarstva,
10. Ministrstvo za promet – za področje prometa,
11. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo – za področje obrambe,
12. Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska uprava
Sežana, Urad za informiranje policije, skupina za državno
mejo in tujce,
13. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega
trga – za področje blagovne rezerve,
14. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS, Enota Postojna,
15. Zavod za gozdove RS, Območna enota Sežana –
za področje gozdarstva,
16. Zavod za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica –
za področje kulturne dediščine,
17. Zavod za varstvo narave Nova Gorica – za področje
varstva naravnih vrednot,
18. Direkcija RS za ceste – za področje državnih javnih cest,
19. Direkcija RS za železniški promet – za področje
železnic,
20. Urad RS za letalstvo – za področje zračnega prometa,
21. ELES, Elektro Slovenija d.o.o. – za področje elektroenergetike,
22. Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana,
23. JP Kraški vodovod Sežana,
24. Elektro Primorska, PE Gorica,
25. Telekom Slovenije, PE Koper,
26. Občina Komen – za področje občinskih javnih cest
in javne gospodarske infrastrukture lokalnega pomena.
Za dopolnjenim seznamom se doda naslednji odstavek:
V primeru, da se v postopku izdelave prostorskega
akta ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi nosilci urejanja
prostora, ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena, se
jih naknadno vključi v postopek.
5. Terminski plan
Besedilo 5. člena programa priprave se nadomesti z
naslednjim besedilom:
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Roki izdelave urbanistične zasnove so:

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

KLJUČNI SKLOPI AKTIVNOSTI

ZAČETEK

KONEC

IZVAJALCI

Dopolnitev programa priprave urbanistične zasnove
Objava dopolnitve programa priprave v Uradnem listu RS
Analiza in ovrednotenje do sedaj izdelanih strokovnih podlag
Dopolnitev smernic s strani pristojnih nosilcev urejanja
prostora
Dopolnitev strokovnih podlag
Izdelava urbanistične zasnove z variantnimi rešitvami
Izbira variantne rešitve urbanistične zasnove
Ponovna javna razgrnitev in javna obravnava predloga
urbanistične zasnove
Izdelava dopolnjenega predloga usklajenega s stališči
do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu
predlogu urbanistične zasnove
Potrditev urbanistične zasnove na Občini Komen
Potrditev urbanistične zasnove na MOPE
Sprejem urbanistične zasnove – občinski svet
Objava urbanistične zasnove

avgust 2003
september 2003
september 2003

september 2003
oktober 2003
oktober 2003

Občina Komen
Občina Komen
Izdelovalec

oktober 2003
oktober 2003
januar 2004
marec 2004

november 2003
januar 2004
marec 2004
april 2004

Nosilci urejanja prostora
Izdelovalec
Izdelovalec
Občina Komen in izdelovalec

maj 2004

maj 2004

Občina Komen

junij 2004

junij 2004

Občina Komen in izdelovalec

junij 2004
september 2004
oktober 2004
november 2004
november 2004

julij 2004
september 2004
oktober 2004
november 2004
november 2004

Izdelovalec
Občina Komen
MOPE
Občina Komen
Občina Komen

Št. 41412-01/03-9
Komen, dne 26. septembra 2003.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

LJUTOMER
4359.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu za Dom starejših občanov v
Ljutomeru

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) 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 spremembah
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
za Dom starejših občanov v Ljutomeru
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za Dom starejših
občanov v Ljutomeru, ki ga je izdelal ZEU – Družba za
načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota v juliju 2003.
2. člen
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Občani in organizacije lahko podajo

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. 10. 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 29. septembra 2003.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.
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NOVO MESTO
4360.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v
letih 1986–2002 – dopolnitev 2001/2 (za
zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto)

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št.110/02 in 8/03) in Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št.68/01 in 44/02 je Občinski svet Mestne
občine Novo mesto na 40. seji dne 11. 7. 2002 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Mestne občine Novo mesto,
dopolnjen v letih 1986–2002 – dopolnitev
2001/2 (za zunajmestni prostor
Mestne občine Novo mesto)
ter sprejel sklep, da se objavi usklajeni del odloka, za
kar sta bila pridobljena sklepa Vlade Republike Slovenije, št.
350-00/2001-139 z dne 12. 8. 2003 in št.
350-00/2001-146 z dne 23. 9. 2003
1. člen
(Uvodne določbe)
(1) Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski
list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter
Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96,
21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99,
92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01,
4/02, 22/02, 35/02, 69/02, 92/02 in 46/03); (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan) in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88,
6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92,
23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93,
60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95,
11/96, 16/96, 32/96; 21/97, 80/97, 39/98, 59/98,
21/99, 59/99, 63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01,
49/01, 68/01, 72/01, 4/02, 22/02, 35/02, 69/02,
92/02 in 46/03); (v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan),
ki se nanašajo na:
1. spremembo namenske rabe prostora:
1.1 določitev novih gradbenih parcel na podlagi pobud
zasebnikov, lokalnih skupnosti ter občine:
– s spremembo 1. območja kmetijskih zemljišč;
– s spremembo 2. območja kmetijskih zemljišč;
– s spremembo gozdnih zemljišč;
1.2 določitev novih kmetijskih zemljišč na podlagi pobud zasebnikov s spremembo gozdnih zemljišč:
– s spremembo v 1. območje kmetijskih zemljišč;
– s spremembo v 2. območje kmetijskih zemljišč;
2. spremembe in dopolnitve nosilcev planiranja, ki so
na podlagi strokovnih podlag direktno vnesene v spremembe
planov;
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3. spremembe opredelitev načinov urejanja prostora;
4. določitev programskih zasnov prostorsko izvedbenih
načrtov (v nadaljnjem besedilu PIN oziroma občinski lokacijski načrt).
(2) Območje urejanja je v tem odloku določeno z mejo
Mestne Občine Novo mesto, iz katere so izvzeta območja
Urbanistične zasnove Novega mesta ter območja Krajevne
skupnosti Stopiče in Krajevne skupnosti Dolž.
(3) Kartografski del in kartografska dokumentacija, ki je
priložena k odloku, prikazujeta vse spremembe in dopolnitve
planskih aktov, navedenih v prvem odstavku tega člena.
2. člen
Naselja v Krajevnih skupnostih Bela Cerkev na Dolenjskem, Birčna vas, Bučna vas, Brusnice, Gabrje, Gotna vas,
Ločna – Mačkovec, Mali Slatnik, Otočec, Podgrad, Prečna,
Straža, Šmarjeta, Uršna sela, Prečna, Šmihel, Stopiče se
uredijo, kot sledi:
(1) v delu, ki opredeljuje zasnovo poselitve z določitvijo
območij, ki so dolgoročno predvidena za razširitev zazidljivih
zemljišč (po ZUreP-1 poselitvenih območij), in sicer (ureditvena območja naselij se prikaže v kartografskem delu dokumenta):
– naselje Bela Cerkev; UO Bela Cerkev;
– naselje Birčna vas; UO Birčna vas I, UO Birčna vas II,
UO Birčna vas III, UO Birčna vas IV;
– naselje Boričevo;UO Boričevo;
– naselje Brezje; UO Brezje;
– naselje Brezovica; UO Brezovica I, UO Brezovica II,
UO Brezovica III;
– naselje Črešnjice; UO Črešnjice;
– naselje Daljni Vrh; UO Daljni Vrh I, UO Daljni Vrh II;
– naselje Dobovo; UO Dobovo;
– naselje Dol pri Šmarjeti; UO Dol pri Šmarjeti;
– naselje Dolenja vas; UO Dolenja vas;
– naselje Dolenje Grčevje; UO Dolenje Grčevje;
– naselje Dolenje Kamenje; UO Dolenje Kamenje;
– naselje Dolenje Karteljevo; UO Dolenje Karteljevo;
– naselje Dolenje Kronovo; UO Dolenje Kronovo I, UO
Dolenje Kronovo II;
– naselje Dolenji Suhadol; UO Dolenji Suhadol I, UO
Dolenji Suhadol III;
– naselje Dolnje Mračevo; UO Dolnje Mračevo;
– naselje Draga; UO Draga;
– naselje Drganja sela; UO Drganja sela I, UO Drganja
sela II, UO Drganja sela IV;
– naselje Družinska vas; UO Družinska vas I, UO Družinska vas II;
– naselje Gabrje; UO Gabrje I;
– naselje Gorenja vas pri Šmarjeti; UO Gorenja vas pri
Šmarjeti I, UO Gorenja vas pri Šmarjeti II;
– naselje Gorenje Grčevje; UO Gorenje Grčevje;
– naselje Gorenje Kamence; UO Gorenje Kamence;
– naselje Gorenje Kamenje; UO Gorenje Kamenje;
– naselje Gorenje Karteljevo; UO Gorenje Karteljevo I,
UO Gorenje Karteljevo II;
– naselje Gorenje Kronovo; UO Gorenje Kronovo;
– naselje Gorenje Mračevo; UO Gorenje Mračevo I;
– naselje Gorenje, Dolenje Lakovnice; UO Gorenje, Dolenje Lakovnice;
– naselje Gorenji Suhadol; UO Gorenji Suhadol;
– naselje Gradenje; UO Gradenje I, UO Gradenje II;
– naselje Grič pri Klevevžu; UO Grič pri Klevevžu I, UO
Grič pri Klevevžu II, UO Grič pri Klevevžu III;
– naselje Gumberk; UO Gumberk (povečava UO glede
na pozitivne vloge)
– naselje Herinja vas; UO Herinja vas I, UO Herinja
vas II;
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– naselje Hudo; UO Hudo;
– naselje Jama; UO Jama;
– naselje Jelše pri Otočcu; UO Jelše pri Otočcu I, UO
Jelše pri Otočcu II;
– naselje Jugorje; UO Jugorje;
– naselje Jurka vas; UO Jurka vas;
– naselje Jurna vas; UO Jurna vas I, UO Jurna vas II,
UO Jurna vas III;
– naselje Konec; UO Konec;
– naselje Koroška vas; UO Koroška vas II, UO Koroška
vas III, UO Koroška vas IV;
– naselje Križe; UO Križe;
– naselje Kuzarjev Kal; UO Kuzarjev Kal;
– naselje Laze; UO Laze;
– naselje Leskovec; UO Leskovec I, UO Leskovec II,
UO Leskovec III;
– naselje Lešnica; UO Lešnica;
– naselje Loke; UO Loke;
– naselje Lutrško selo; UO Lutrško selo;
– naselje Mala Strmica; UO Mala Strmica;
– naselje Male Brusnice; UO Male Brusnice;
– naselje Mali Cerovec; UO Mali Cerovec;
– naselje Mali Podljuben; UO Mali Podljuben;
– naselje Mihovec; UO Mihovec;
– naselje Orešje; UO Orešje I, UO Orešje II, UO Orešje
III, UO Orešje IV;
– naselje Otočec; UO Otočec I, UO Otočec II, UO Otočec III;
– naselje Paha; UO Paha;
– naselje Petane; UO Petane;
– naselje Petelinjek; UO Petelinjek I, UO Petelinjek II,
UO Petelinjek III;
– naselje Podgora; UO Podgora I, UO Podgora II;
– naselje Podgrad; UO Podgrad, UO Rekreacijski park
Podgrad;
– naselje Potok; UO Potok I, UO Potok II;
– naselje Potov vrh; UO Potov vrh;
– naselje Prapreče pri Straži; UO Prapreče pri Straži;
– naselje Pristava; UO Pristava I, UO Pristava II;
– naselje Radovlja; UO Radovlja I, UO Radovlja III;
– naselje Rajnovšče; UO Rajnovšče;
– naselje Rakovnik pri Birčni vasi; UO Rakovnik pri Birčni vasi;
– naselje Ratež; UO Ratež I, UO Ratež II;
– naselje Rumanja vas; UO Rumanja vas;
– naselje Sela; UO Sela I;
– naselje Sela pri Ratežu; UO Sela pri Ratežu;
– naselje Sela pri Štravberku; UO Sela pri Štravberku I,
UO Sela pri Štravberku II;
– naselje Sela pri Zburah; UO Sela pri Zburah;
– naselje Sevno; UO Sevno I, UO Sevno II;
– naselje Stranska vas; UO Stranska vas I, UO Stranska
vas II, UO Stranska vas III, UO Stranska vas IV;
– naselje Straža; UO Straža I, UO Straža II, UO Straža
III, UO Straža IV, UO Straža V, UO Straža VI, UO Straža –
parkirišče;
– naselje Strelac; UO Strelac I;
– naselje Škrjanče pri Novem mestu; UO Škrjanče pri
Novem mestu I, UO Škrjanče pri Novem mestu II;
– naselje Šmarješke Toplice; UO Šmarješke Toplice I,
UO Šmarješke Toplice II, UO Šmarješke Toplice III, UO Šmarješke Toplice IV, UO Šmarješke Toplice VI;
– naselje Šmarjeta; UO Šmarjeta;
– naselje Travni Dol; UO Travni Dol;
– naselje Uršna sela; UO Uršna sela I, UO Uršna sela III,
UO Uršna sela IV, UO Uršna sela V, UO Uršna sela VI;
– naselje Vavta vas; UO Vavta vas;
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– naselje Velike Brusnice; UO Velike Brusnice;
– naselje Veliki Cerovec; UO Veliki Cerovec I, UO Veliki
Cerovec II;
– naselje Veliki Podljuben; UO Veliki Podljuben II;
– naselje Veliki Slatnik; UO Veliki Slatnik;
– naselje Vinica pri Šmarjeti; UO Vinica pri Šmarjeti;
– naselje Vinja vas; UO Vinja vas;
– naselje Vrh pri Ljubnu; UO Vrh pri Ljubnu I, UO Vrh pri
Ljubnu II;
– naselje Vrh pri Pahi; UO Vrh pri Pahi;
– naselje Zalog; UO Zalog I, UO Zalog II;
– naselje Zbure; UO Zbure, UO Zbure – Zaboršt;
– naselje Žaloviče; UO Žaloviče;
– naselje Ždinja vas; UO Ždinja vas II, UO Ždinja vas IV,
UO Ždinja vas V;
– naselje Žihovo selo; UO Žihovo selo;
(2) na območjih, ki jih ta predlog odloka opredeljuje po
naslednjem vrstnem redu, in sicer:
1. kot programske zasnove za (območja programskih
zasnov se prikažejo v kartografskem delu in kartografski dokumentaciji dokumenta):
– ureditveni načrt Bela Cerkev;
– ureditveni načrt Družinska vas;
2. kot spremembo namenske rabe za potrebe gradnje
infrastrukturnih, gospodarskih, stanovanjskih ter drugih objektov (območja namenske rabe se prikažejo v kartografskem
delu in kartografski dokumentaciji dokumenta):
– v naselju BELA CERKEV
List DKN Novo mesto 20
– predl. št. 1-02c, 1-02d, 1-05, 1-09c; stanovanjska
gradnja;
– predl. št. 1-09a; širitev pokopališča;
– predl. št. 1-09b; prometne površine;
– v naselju BIRČNA VAS
List DKN Semič 06
– predl. št. 2-09a, 2-09b; prometne površine;
– predl. št. 2-07, 2-08a – parc. št. 1286/7, 1287/1,
1287/4, 2-09c; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 2-05a; gostišče;
– v naselju BREZOVICA
List DKN Novo mesto 19
– predl. št. 8-02, 8-04, 8-14, del 8-15, 8-18, 8-21,
8-22ar, 8-22br, 8-22cr, del 8-22dr; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 8-01; kmečki turizem;
-v naselju ČREŠNJICE
List DKN Novo mesto27
– predl. št. 16-05; kmečki turizem
– v naselju DOBOVO
List DKN Novo mesto 29
– predl. št. 21-01; stanovanjska gradnja;
– v naselju DOLENJA VAS
List DKN Novo mesto 28
– predl. št. 23-01; stanovanjska gradnja in gospodarski
objekt;
– v naselju DOLENJE GRČEVJE
List DKN Novo mesto 27
– predl. št. 26-01; zidanica;
– predl. št. 26-02; stanovanjska gradnja;
– v naselju DOLENJE KRONOVO
List DKN Novo mesto 19
– predl. št. 29-01u; zdraviliški kompleks v parkovni ureditvi;
List DKN Novo mesto 19, 20
– predl. št. 29-02; pomožni objekt;
– v naselju DOLENJE LAKOVNICE
List DKN Semič 07
– predl. št. 30-01; stanovanjska gradnja;
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– v naselju DRGANJA SELA
List DKN Semič 04
– predl. št. 46-02; stanovanjska hiša z delavnico;
– predl. št. 46-03; širitev pokopališča;
– predl. št. 46-04; hiša s hlevom;
List DKN Semič 14
– predl. št. 46-05a, 46-05b; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 46-K1; vodohran;
– v naselju DRUŽINSKA VAS
List DKN Novo mesto 19
– predl. št. 47-24a, 47-24b; stanovanjska gradnja;
List DKN Novo mesto 19, 20
– predl. št. 47-17, stanovanjska gradnja;
List DKN Novo mesto 20
– predl. št. 47-01, 47-03, 47-14, 47-16a, 47-16b, stanovanjska gradnja;
– predl. št. 47-15, 47-18; gospodarski objekt;
– v naselju GABRJE
List DKN Novo mesto 50
– predl. št. 49-09, 49-11, 49-16b, 49-16f, 49-16h,
49-16j; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 49-16a – parc. št. 1749/1, 1749/2,
1750/2, 1751/1, 49-16e; stanovanjska gradnja in male gospodarske enote;
– predl. št. 49-16c; centralne dejavnosti in stanovanjska gradnja;
– predl. št. 49-16i; centralne dejavnosti in parkovna
ureditev;
– predl. št. 49-16k; centralne dejavnosti;
– predl. št. 49-16l; stanovanjska gradnja in servisna
dejavnost;
– v naselju GORENJA VAS PRI ŠMARJETI
List DKN Novo mesto 9
– predl. št. 54-02; kmečki turizem;
– predl. št. 54-04, 54-03; stanovanjska gradnja;
naselje GORENJE KAMENCE
List DKN Novo mesto 26
– predl. št. 57-11–parc. št. 2436, 57-12; stanovanjska
gradnja;
– v naselju GORENJE KAMENJE
List DKN Novo mesto 26
– predl. št. 58-07; stanovanjska gradnja;
– v naselju GORENJE KARTELJEVO
List DKN Novo mesto 16
– predl. št. 59-02; poslovna stavba;
– predl. št. 59-01; stanovanjska gradnja;
– v naselju GORENJE LAKOVNICE
List DKN Semič 06, 07
– predl. št. 61-01; stanovanjska gradnja;
List DKN Semič 07
– predl. št. 61-03; stanovanjska gradnja;
List DKN Semič 16
– predl. št. 61-06; lovska koča;
– v naselju GRIČ PRI KLEVEVŽU
List DKN Novo mesto 09
– predl. št. 76-01; stanovanjska gradnja;
– v naselju GUMBERK
List DKN Novo mesto 39
– predl. št. 77-01 in 77-02; parkirišče za kamione gradbeno mehanizacijo in avtomehanična delavnica;
– predl. št. 77-07; separacija in obdelava kamnov in
peskov;
– v naselju JAMA
List DKN Semič 06
– predl. št. 89-01, 89-02, 89-03; stanovanjska gradnja;
– v naselju JELŠE PRI OTOČCU

Uradni list Republike Slovenije
List DKN Novo mesto 28
– predl. št. 92-01; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 92-04; širitev kmetije
– v naselju JURKA VAS
List DKN Novo mesto 44
– predl. št. 95-02; stanovanjska gradnja;
– v naselju JURNA VAS
List DKN Semič 17
– predl. št. 96-03b; mizarska delavnica;
– v naselju KOROŠKA VAS
List DKN Semič 17
– predl. št. 101-06; stanovanjska gradnja;
– v naselju LAZE
List DKN Semič 25
– predl. št. 106-01, 106-02, 106-05; stanovanjska
gradnja;
– v naselju LJUBEN
List DKN Semič 15
– predl. št. 205-K2; vodohran;
– v naselju LOKE
List DKN Novo mesto 44
– predl. št. 110-01; stanovanjska gradnja;
– v naselju LUTRŠKO SELO
List DKN Novo mesto 29
– predl. št. 113-01, 113-02; stanovanjska gradnja;
– v naselju MALE BRUSNICE
List DKN Novo mesto 39
– predl. št. 117-02; stanovanjska gradnja in gospodarski objekt;
– v naselju MALI CEROVEC
List DKN Semič 08
– predl. št. 119-01, 119-02–parc. št. 308; stanovanjska gradnja;
– v naselju OTOČEC
List DKN Novo mesto 28
– predl. št. 138-05, 138-10; centralne dejavnosti;
List DKN Novo mesto 29
– predl. št. 138-01t; stanovanjska gradnja, gospodarski
objekt in parkirišče;
– v naselju PAHA
List DKN Novo mesto 28
– predl. št. 139-01, 139-02; stanovanjska gradnja;
– v naselju PETANE
List DKN Semič 05
– predl. št. 141-01v; stanovanjska gradnja in gospodarski objekt;
– v naselju PETELINJEK
List DKN Novo mesto 38
– predl. št. 142-07; poslovno-stanovanjski objekt;
– predl. št. 142-01, 142-02, 142-03, 142-04, 142-05,
142-08, 142-09, 142-11, 142-12a, 142-12b, 142-12c,
142-12d, 142-12e, 142-12f, 142-12g, 142-12h – parc. št.
1260/2, 1261, 2188/1; stanovanjska gradnja;
– v naselju PODGORA
List DKN Novo mesto 34, 35
– predl. št. 146-08c; prometne površine;
– predl. št. 146-08b; prostor za javne prireditve na prostem;
– v naselju PODGRAD
List DKN Semič 18
– predl. št. 148-05b, stanovanjska gradnja in zelene
površine;
– predl. št. 148-05c; stanovanjska gradnja in male gospodarske enote;
– predl. št. 148-04; športni kompleks;
– predl. št. 148-05a; parkirišče;
– predl. št. 148-06a, 148-06b, 148-06c; cestišče;
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– predl. št. 148-06e; javni športni park;
– v naselju POTOK
List DKN Novo mesto 44
– predl. št. 155-07, 155-09; stanovanjska gradnja;
– v naselju PRAPREČE
List DKN Novo mesto 44
– predl. št. 158-01, 158-02; stanovanjska gradnja;
– v naselju POTOV VRH
List DKN Novo mesto 38
– predl. št. 156-01; gospodarski objekt;
– v naselju PREČNA
List DKN Novo mesto 35
– predl. št. 159-02; razširitev poslovnih prostorov;
– v naselju PRISTAVA
List DKN Semič 17
– predl. št. 161-03; gospodarski objekt;
– v naselju RATEŽ
List DKN Novo mesto 39
– predl. št. 165-01, 165-14c, 165-14d; stanovanjska
gradnja;
– predl. št. 165-07; dvorišče;
– predl. št. 165-14a, 165-14e, 165-14g; centralne dejavnosti in stanovanjska gradnja;
– predl. št. 165-04 – parc. št. 3501/8 – parkirišče;
– v naselju RADOVLJA
List DKN Novo mesto 09
– predl. št. 162-08; stanovanjska gradnja;
– v naselju RUMANJA VAS
List DKN Novo mesto 43
– predl. št. 168-10; garaža;
– v naselju SELA PRI RATEŽU
List DKN Novo mesto 39
– predl. št. 174-02; stanovanjska gradnja;
– v naselju SEVNO
List DKN Novo mesto 27
– predl. št. 180-01; stanovanjska gradnja;
– v naselju STRANSKA VAS
List DKN Semič 06
– predl. št. 190-06, 190-07, 190-08, 190-09,
190-10b; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 190-11; gospodarski objekt;
– v naselju STRAŽA
List DKN Novo mesto 44
– predl. št. 191-01, 191-02, 191-16, 191-18, 191-25;
stanovanjska gradnja;
– predl. št. 191-22 (delno); sanacija degradiranega območja s parkiriščem za kamione;
List DKN Novo mesto 43
– predl. št. 191-23a, 191-23b, 191-23c; stanovanjska
gradnja;
– predl. št. 191-24a; gozd /odprte površine v urbanem
prostoru;
– predl. št. 191-08, 191-09; stanovanjska gradnja;
– v naselju SUHOR
List DKN Novo mesto 35
– predl. št. 193-03; stanovanjska gradnja;
– v naselju ŠKRJANČE PRI NOVEM MESTU
List DKN Novo mesto 46
– predl. št. 197-03; hladilnica za sadje;
– v naselju ŠMARJEŠKE TOPLICE
List DKN Novo mesto 19
– predl. št. 198-02, 198-03, 198-04, 198-05, 198-07,
198-13b, 198-14, 198-15, 198-20, 198-27; stanovanjska
gradnja;
– predl. št. 198-28dr; centralne dejavnosti;
– predl. št. 198-28er; stanovanjska gradnja in počitniške kapacitete;
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– predl. št. 198-09bu; zdraviliški kompleks;
– predl. št. 198-29e, 198-29f, , 198-29i; centralne dejavnosti in stanovanjska gradnja;
– predl. št. 198-09au; urbana zelena površina s stavbno infrastrukturo;
– predl. št. 198-29b (198-28b)*; infrastruktura in urbane zelene površine;
– predl. št. 198-30a, 198-30b; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 198-30d–parc. št. 1126/1, 198-30e,
198-30f; stanovanjska gradnja in male gospodarske enote;
– predl. št. del 198-28 cr, – centralne dejavnosti;
(Opomba: * oznaka v oklepaju pomeni oštevilčenje predloga, kot izhaja iz mnenja za področje usmerjanja poselitve
št. 352-11-20/00 z dne 11. 7. 2002);
– v naselju ŠMARJETA
List DKN Novo mesto 09
– predl. št. 199-09k; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 199-09a; parkirišče s parkovno ureditvijo ob
pokopališču ;
– predl. št. 199-09c – parc. št. 1912/1, 1914/1,
1914/2, 1914/3; centralne dejavnosti;
– predl. št. 199-09i, 199-09j; stanovanjska gradnja in
male gospodarske enote;
– predl. št. 199-09e; urbana parkovna ureditev;
– predl. št. 199-01; industrijska cona;
List DKN Novo mesto 19
– predl. št. 199-09m; bencinski servis s parkovno ureditvijo;
– v naselju TRŠKA GORA
List DKN Novo mesto 27
– predl. št. 204-06; zidanica;
– predl. št. 204-15; kmečki turizem;
– predl. št. 204-01, 204-02; stanovanjska gradnja;
– v naselju URŠNA SELA
List DKN Semič 15
– predl. št. 205-02; poslovna stavba;
– predl. št. 205-04, 205-06, 205-07, 205-11f,
205-11g, 205-11h; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 205-03; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 205-K2; voda;
– predl. št. 205-11a, 205-11b, 205-11c; prometne površine;
– v naselju VAVTA VAS
List DKN Novo mesto 43
– predl. št. 206-01; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 206-03; funkcionalna zemljišča domačij;
– v naselju VELIKE BRUSNICE
List DKN Novo mesto 39
– predl. št. 207-10f; stanovanjska gradnja;
List DKN Novo mesto 39, 40
– predl. št. 207-04bs; stanovanjska gradnja;
List DKN Novo mesto 40
– predl. št. 207-01, 207-06, 207-10h–parc. št. 140/1;
stanovanjska gradnja;
– predl. št. 207-05; centralne dejavnosti in stanovanjska gradnja;
– predl. št. 207-10a; prometne površine;
– predl. št. 207-10c – parc. št. 725 (delno), 731/6
(delno); stanovanjska gradnja, prometne površine, proizvodna dejavnost;
– v naselju VELIKI PODLJUBEN
List DKN Semič 05
– predl. št. 212-02; stanovanjska gradnja;
– v naselju VINJI VRH
List DKN Novo mesto 20
– predl. št. 220-02; zidanica;
– v naselju VRH PRI LJUBNU
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List DKN Novo mesto 45
– predl. št. 225-01; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 225-02; gospodarski objekt;
– v naselju ZBURE
List DKN Novo mesto 09, 49
– predl. št. 236-03a; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 236-03b, 236-03d, 236-03e, 236-03g;
centralne dejavnosti in stanovanjska gradnja;
– predl. št. 236-04; širitev kmetije;
– v naselju ŽALOVIČE
List DKN Novo mesto 18
– predl. št. 237-02, 237-04, 237-05; stanovanjska
gradnja;
– predl. št. 237-01; stanovanjska gradnja;
– v naselju ŽDINJA VAS
List DKN Novo mesto 27
– predl. št. 238-08; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 238-14a; stanovanjska gradnja in gospodarski objekti;
– predl. št. 238-05, 238-07; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 238-14e, 238-14g; stanovanjska gradnja in
male gospodarske enote;
3. kot spremembo namenske rabe območij gozdnih
zemljišč v kmetijska zemljišča:
– v naselju GOLUŠNIK
List DKN Novo mesto 27
– predl. št. 53-01; druga kmetijska zemljišča;
– v naselju RATEŽ
List DKN Novo mesto 39
– predl. št. 165-10; najboljša kmetijska zemljišča;
– v naselju RUMANJA VAS
List DKN Novo mesto 43
– predl. št. 191-06; druga kmetijska zemljišča;
4. kot predlogi, ki se nanašajo na opredelitev območij
za rekreacijo v naravnem okolju in se jim ohrani prvotna
namenska raba, ki pa je podrejena rekreaciji in športnim
aktivnostim v naravnem okolju, kar je potrebno navesti v tekstualnem delu odloka in prikazati na karti »Zasnove rekreacije
v naravnem okolju«, ki je del kartografskega dela prostorskih
sestavin planskih aktov, in sicer:
– v naselju BELA CERKEV
List DKN Novo mesto 20
– predl. št. 1-09d, 1-09e; športne aktivnosti v parkovni
ureditvi;
– v naselju BIRČNA VAS
List DKN Semič 6
– predl. št. 2-06; nogometno igrišče;
– v naselju MALE BRUSNICE
List DKN Novo mesto 39
– predl. št. 117-04; smučišče;
– v naselju ŠMARJETA
List DKN Novo mesto 09
– predl. št. 199-02; nogometno igrišče;
– v naselju ZBURE
List DKN Novo mesto 20
– predl. št. 236-03h; prostor za javne prireditve na prostem;
(3) pod pogoji, ki izhajajo iz mnenj oz. stališč:
– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št.
352-90/99/16 z dne 20. 8. 2002, Agencije RS za okolje,
Sektorja za varstvo narave, št. 35001-45/02 z dne 24. 6.
2003, stališča Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave,
Območne enote Novo mesto, št. 6-III-201/2-O-02/AŠP z
dne 2. 7. 2002 ter z dne 7. 11. 2002, in Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, št. NM-56/2002-MS z dne
28. 6. 2002:
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1. programske zasnove za:
– zazidalni načrt Birčna vas – sever;
– ureditveni načrt Birčna vas;
– ureditveni načrt Dolenja Straža;
– ureditveni načrt Gabrje;
– ureditveni načrt Otočec;
– ureditveni načrt Petelinjek;
– ureditveni načrt Podgrad;
– ureditveni načrt Ratež;
– ureditveni načrt Straža;
– ureditveni načrt Šmarjeta /Orešje;
– ureditveni načrt Šmarješke Toplice – zahod;
– ureditveni načrt Šmarješke Toplice/Brezovica;
– ureditveni načrt Uršna sela;
– ureditveni načrt Vavta vas;
– ureditveni načrt Velike Brusnice;
– ureditveni načrt Veliki Cerovec;
– ureditveni načrt Zbure;
– ureditveni načrt Sanacija kamnoloma v rekreacijski
park Podgrad;
– ureditveni načrt Zdraviliško – hotelski kompleks in
Toplice;
2. sprememba namenske rabe za potrebe gradnje infrastrukturnih, gospodarskih, stanovanjskih ter drugih objektov:
– v naselju BELA CERKEV
List DKN Novo mesto 20
– predl. št. 1-03; parkirišče za kamione
– v naselju DRUŽINSKA VAS
List DKN Novo mesto 20
– predl. št. 47-02; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 47-19; garaže, parkirišče;
– v naselju GABRJE
List DKN Novo mesto 50
– predl. št. 49-15; parkirišče z obračališčem;
– v naselju GABRJE
List DKN Novo mesto 40
– predl. št. 49-16m, 49-16n – stanovanjska gradnja;
– v naselju KUZARJEV KAL
List DKN Novo mesto 35
– predl. št. 104-01; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 104-02; preselitev kmetije;
– v naselju OREŠJE
List DKN Novo mesto 10
– predl. št. 135-02; gospodarski objekti z bivalnimi prostori;
– v naselju OTOČEC
List DKN Novo mesto 28
– predl. št. 138-11a; promet, centralne dejavnosti, prometne in zelene površine;
– predl. št. 138-11b; pokopališče s parkiriščem;
– predl. št. 138-11e; urbane zelene površine s podzemno infrastrukturo;
– v naselju PODRGRAD
List DKN Semič 18
– predl. št. 148-02; poslovilna vežica;
– v naselju POTOK
List DKN Novo mesto 44
– predl. št. 155-05, 155-06 – parc. št. 1485/1; stanovanjska gradnja;
– vnaselju RATEŽ
List DKN Novo mesto 39
– predl. št. 165-05; poslovni objekt;
– predl. št. 165-14h; parkirišče;
– v naselju SELA
List DKN Novo mesto 20
– predl. št. 170-01, 170-02; stanovanjska gradnja;
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– v naselju STRAŽA
List DKN Novo mesto 44
– predl. št. 191-03, 191-04, 191-23d, 191-23e; stanovanjska gradnja;
– v naselju ŠMARJEŠKE TOPLICE
List DKN Novo mesto 19
– predl. št. 198-09cu; zdraviliški kompleks;
– predl. št. 198-29g; centralne dejavnosti in stanovanjska gradnja;
– predl. št. 198-29c; infrastruktura in urbane zelene
površine;
– predl. št. 198-08 – parc. št. 962/1; centralne dejavnosti in stanovanjska gradnja;
– v naselju VAVTA VAS
List DKN Novo mesto 43
– predl. št. 206-04; širitev pokopališča
– v naselju VELIKE BRUSNICE
List DKN Novo mesto 39, 40
– predl. št. 207-04ds–parc. št. 895, 896, 900; 207-10i
– parc. št. 245/2, 3772; centralne dejavnosti in stanovanjska gradnja;
List DKN Novo mesto 40
– predl. št. 207-10b – parc. št. 851; stanovanjska gradnja, prometne površine, proizvodna dejavnost;
– v naselju ZBURE
List DKN Novo mesto 20
– predl. št. 236-01; prostor za javne prireditve na prostem.
(4) Predlogi, ki se nanašajo na opredelitev gradbenih
parcel, na katerih so bili zgrajeni objekti pred letom 1967
oziroma, na katerih so zgrajeni objekti, za katere so bila
izdana gradbena dovoljenja, niso predmet ugotavljanja usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih
aktov Republike Slovenije:
– v naselju BREZJE
List DKN Novo mesto 39, 40
– predl. št. 6-01; stanovanjska gradnja;
– v naselju BREZOVICA
List DKN Novo mesto 19
– predl. št. del 8-15, del 8-22dr; stanovanjska gradnja;
– predl. št. del 8-22dr; cestišče;
– v naselju ČREŠNJICE
List DKN Novo mesto 28
– predl. št. 16-04, stanovanjska gradnja
– v naselju DOLENJI SUHADOL
List DKN Novo mesto 50
– predl. št. 35-02; stanovanjska gradnja;
– v naselju DALJNI VRH
List DKN Novo mesto 25
– predl. št. 18-01; gospodarski objekt;
– v naselju GORENJE KAMENCE
List DKN Novo mesto 26
– predl. št. 57-01, 57-03, 57-05, 57-06, 57-14b; stanovanjska gradnja;
– v naselju DOLENJA STRAŽA
List DKN Novo mesto 44
– predl. št. 191-07R; stanovanjska gradnja;
– v naselju DRUŽINSKA VAS
List DKN Novo mesto 19
– predl. št. 47-25p; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 47-22; stanovanjska gradnja;
List DKN Novo mesto 20
– predl. št. 47-13; stanovanjska gradnja in poslovni objekt;
– vnaselju DOLENJE KAMENJE
List DKN Novo mesto 26
– predl. št. 27-01 – parc. št. 327/2; stanovanjska gradnja;
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– predl. št. 27-02; stanovanjska gradnja in kmetijski
gospodarski objekti;
– v naselju GORENJE KAMENJE
List DKN Novo mesto 16, 26
– predl. št. 58-04, 58-06; stanovanjska gradnja;
– v naselju GORENJE KARTELJEVO
List DKN Novo mesto 15
– predl. št. 59-05a (delno); stanovanjski objekt;
– v naselju GABRJE
List DKN Novo mesto 50
– predl. št. 49-08; stanovanjska gradnja;
– v naselju KOGLO
List DKN Novo mesto 08
– predl. št. 242-01; stanovanjska gradnja;
– v naselju KOROŠKA VAS
List DKN Semič 08, 17, 18
– predl. št. 101-07; stanovanjska gradnja;
– v naselju KOTI
List DKN Novo mesto 17
– predl. št. 102-01; stanovanjska gradnja;
– v naselju KRIŽE
List DKN Novo mesto 49
– predl. št. 103-02; stanovanjska gradnja;
– v naselju LAZE
List DKN Semič 25
– predl. št. 106-06; stanovanjska gradnja;
– v naselju LUTRŠKO SELO
List DKN Novo mesto 29
– predl. št. 113-03t; stanovanjska gradnja, gospodarski
objekt in parkirišče;
– v naselju NOVO MESTO
List DKN Novo mesto 37
– predl. št. 132-15; garaža;
– predl. št. 132-18; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 132-04; gospodarski objekt s stanovanjem;
– v naselju OREŠJE
List DKN Novo mesto 10
– predl. št. 135-03, 135-06; stanovanjska gradnja in
gospodarski objekt;
– v naselju PETANE
List DKN Semič 05
– predl. št. 141-02; stanovanjska gradnja in gospodarski objekt;
– v naselju PODGORA
List DKN Novo mesto 34
– predl. št. 146-03; širitev kmetije;
List DKN Novo mesto 34, 35
– predl. št. 146-08a; hangar za letala in pomožni prostori letališča;
– v naselju POTOK
List DKN Novo mesto 44
– predl. št. 155-04; stanovanjska gradnja;
– v naselju PREČNA
List DKN Novo mesto 35
– predl. št. 159-03; stanovanjska gradnja;
– v vnaselju RADOVLJA
List DKN Novo mesto 09
– predl. št. 162-06, 162-10; stanovanjska gradnja;
– v naselju RUMANJA VAS
List DKN Novo mesto 43
– predl. št. 168-01; stanovanjska gradnja;
– v naselju SREDNJE GRČEVJE
List DKN Novo mesto 27
– predl. št. 184-03; gospodarski objekt;
– v naselju STRAŽA
List DKN Novo mesto 44
– predl. št. 191-15; stanovanjska gradnja;
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– v naselju ŠMARJEŠKE TOPLICE
List DKN Novo mesto 19
– predl. št. 198-25; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 198-28ar, 198-28br, del 198-28cr; cesti-

šče;
– v naselju TRŠKA GORA
List DKN Novo mesto 27
– predl. št. 204-07; zidanica
– predl. št. 204-09; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 204-08; stanovanjska gradnja;
– v naselju URŠNA SELA
List DKN Semič 15
– predl. št. 205-01; prizidek
– predl. št. 205-10; kmetija;
– predl. št. 205-12 (205-R1)*; stanovanjska gradnja in
kmetijski gospodarski objekti;
(Opomba: * oznaka v oklepaju pomeni oštevilčenje predloga, kot izhaja iz dopolnilnega mnenja za področje kmetijstva, št. 352-80/99/18 z dne 10. 10. 2002);
– v naselju VINJI VRH
List DKN Novo mesto 20
– predl. št. 220-04; stanovanjska gradnja;
– v naselju ŽDINJA VAS
List DKN Novo mesto 26
– predl. št. 238-11, 238-12; kmetija;
List DKN Novo mesto 27
– predl. št. 238-09; stanovanjska gradnja;
– predl. št. 238-10, 238-13; kmetija.
3. člen
(Spremembe in dopolnitve nosilcev planiranja, ki so
na podlagi strokovnih podlag direktno vnešene
v spremembe planov)
(1) Zasnova varstva narave
Cilji varstva narave:
– trajna ohranitev in vzdrževanje naravnih vrednot ter
preprečevanje njihove ogroženosti;
– preprečevanje posegov, s katerimi bi se spremenile
lastnosti naravnih vrednot;
– zagotavljanje javne dostopnosti naravnih vrednot (če
to ni v nasprotju s predpisanim varstvenim režimom) in omogočanje njihovega raziskovanja in preučevanja.
Mestna občina Novo mesto bo ob sodelovanju države
aktivno vključevala varstvo narave v urejanje prostora z ukrepi, ki bodo zagotovili njeno ohranitev in vzdrževanje, primerno
rabo, ohranitev biotske raznovrstnosti ter kvalitetnega življenskega okolja.
Pri načrtovanju posegov v prostor in urejanju prostora v
vplivnih območjih naravnih vrednot bo občina upoštevala Zakon o ohranjanju narave, Uradni list RS, št. 56/99 (v nadaljevanju: ZON), predvsem naslednje usmeritve in pogoje:
– biotsko raznovrstnost, naravne vrednote in zavarovana
območja je potrebno aktivno vključevati v urejanje prostora,
upoštevati pri določanju rabe prostora, pri izkoriščanju naravnih dobrin in pri oblikovanju ukrepov varstva dediščine (6.
člen ZON);
– vsi posegi v prostor se morajo planirati, načrtovati in
izvajati tako, da ne okrnijo narave;
– načrtovanje posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi naravnih značilnosti prostora;
– v največji meri se varujejo naravne vrednote na mestu
samem;
– v postopkih načrtovanja, rabe in izkoriščanja naravnih
dobrin in urejanja prostora mora državni ali lokalni organ
izvesti tisto odločitev, ki ob približno enakih učinkih izpolnjuje
merilo najmanjšega možnega poseganja v naravo in v primeru
alternativnih tehničnih možnosti za izvedbo posega ne okrni
narave;
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– nosilec posega v naravo ali izvajalec dejavnosti mora
delovati tako, da v čim manjši meri posega v naravo ter po
zaključku posega ali dejavnosti približa stanje v naravi tistemu
stanju, ki je bilo pred posegom oziroma dejavnostjo (96. člen
ZON);
– vsakdo, ki posega v naravo oziroma v habitat populacij
rastlinskih in živalskih vrst, mora uporabljati načine, metode
in tehnične pripomočke, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega
stanja vrste (16. člen ZON);
– posegi v naravo, ki lahko ogrozijo biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje in za katere
ni potrebno pridobiti dovoljenja po predpisih o urejanju prostora in po drugih predpisih, se opravljajo na podlagi dovoljenja za poseg v naravo (104. člen ZON); dovoljenje za poseg v
prostor se izda na podlagi naravovarstvenega soglasja;
– pri določitvi pogojev za neposredne posege v prostor
je potrebno upoštevati tudi varstvene režime za zavarovana
območja, varstvene in razvojne usmeritve ter naravovarstvene
pogoje za posamezne zvrsti naravnih vrednot;
– kot poseben naravovarstveni pogoj pri vseh zvrsteh
naravnih vrednot je obvezna pridobitev naravovarstvenega soglasja oziroma ocene ogroženosti, možnost pridobitve morebitnih novih raziskav flore in favne in morebiten predhodni
terenski ogled oziroma terenski nadzor.
Varstveni režimi so določeni z odloki o zavarovanju. Opisi varstvenih režimov za posamezne zvrsti naravnih vrednot
(površinske geomorfološke, podzemne geomorfološke, hidrološke, dendrološke) so podani v Strokovnih podlagah za
varstvo naravne dediščine za območje Krajevnih skupnostih
Bela Cerkev na Dolenjskem, Birčna vas, Bučna vas, Brusnice, Gabrje, Gotna vas, Ločna–Mačkovec, Mali Slatnik, Otočec, Podgrad, Prečna, Straža, Šmarjeta, Uršna sela, Regrča
vas, ki jih je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine Novo mesto, januarja 2001. Opisi so sestavina
tega plana. Podrobnejše usmeritve ter merila in pogoje za
urejanje prostora v območjih naravnih vrednot opredeli pristojna varstvena služba.
Seznami naravne dediščine so priloženi grafičnemu delu odloka.
(2) Zasnova varstva kulturne dediščine
– Zasnovo varstva kulturne dediščine predstavljajo enote pomembnejše kulturne dediščine in pomembnejša območja kulturne dediščine kot republiško obvezno izhodišče.
Pomembno kulturno dediščino varujemo optimalno v
njenem vplivnem območju, kar predstavlja poleg fizične ohranitve tudi ohranitev skladne krajinske podobe v vplivnem območju, ohranitev funkcionalnih navezav in celovitosti.
Zasnovo varstva kulturne dediščine predstavlja tudi druga kulturna dediščina, registrirana po predpisih o kulturni
dediščini, in je obvezna sestavina prostorskih planskih in
izvedbenih aktov. Seznam in kartni prikaz kulturne dediščine,
kakor tudi varstvene usmeritve za posamezne zvrsti dediščine, se nahajajo v Strokovnih podlagah varstva kulturne dediščine (ZVNKD Novo mesto, september 2000), ki so sestavni
del tega plana.
Na območjih kulturne dediščine je pri pripravi prostorskih aktov občin treba obvezno upoštevati:
– zasnovo varstva kulturne dediščine iz izbranega registra kulturne dediščine,
– načela celotnega varstva je treba upoštevati pri prostorskem planiranju in urbanističnem načrtovanju,
– načrtovanje posegov mora temeljiti na predhodni analizi kulturnih značilnosti prostora,
– v največji možni meri je treba varovati dediščino na
mestu samem,
– načrtovati posege in dejavnosti v prostoru na način,
da ne prizadenejo varovanih vrednot materialne substance
dediščine,

Uradni list Republike Slovenije
– posegi v prostor naj prispevajo k trajni ohranitvi dediščine in povečanju njene vrednosti,
– ohraniti kulturno raznovrstnost in kulturno identiteto
slovenskega nacionalnega prostora,
– na območjih kulturne dediščine ima obnova in ohranjanje dediščine prednost pred novogradnjami.
Cilji varstva kulturne dediščine so:
– vzdrževanje in obnavljanje kulturne dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti,
– zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za neposredno vključevanje kulturne dediščine v prostor in aktivno
življenje,
– zagotavljanje javne dostopnosti kulturne dediščine ter
omogočanje njenega raziskovanja in preučevanja,
– preprečevanje posegov, s katerimi bi se spremenile
lastnosti, vsebina, oblika in s tem vrednost kulturne dediščine.
Mestna občina Novo mesto bo ob sodelovanju države
aktivno vključevala kulturno dediščino v urejanje prostora z
ukrepi, ki bodo zagotovili ohranitev dediščine in njeno vzdrževanje, njeno primerno rabo in ohranjanje kulturne identitete.
Seznami dediščine so priloženi grafičnemu delu odloka.
(3) Področje prenosa električne energije
Za vsak poseg v koridorje prenosnih objektov je potrebno pridobiti pisno soglasje GJS Prenos električne energije.
(4) Področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina
Za nov dolgoročni republiški prostorski plan do leta
2020 so 14. 5. 2002 s strani Geoplina predlagane spremembe, med drugim tudi z izbrisom predhodno predvidenega plinovoda Novo mesto-Postojna. Geoplin je predložil dopolnitev z mednarodnim plinovodom Madžarska-Italija, ki naj
bi predvidoma potekal tudi skozi Mestno občino Novo mesto
in s plinovodom Novo mesto-Metlika (hrvaška meja). Trase
teh plinovodov še niso detajlno obdelane, v času vključevanja
v prostor in v času projektiranja bomo trase prilagodili predmetnim predvidenim občinskim planskim posegom.
(5) Ureditev prostora za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Za obrambo so perspektivna naslednja območja:
– območja izključne rabe: letališče Prečna, Poganski
boršt, Jedinščica, vojašnica Novo mesto, Pri turnu, Trška
gora
– območja nadzorovane rabe: Poganski boršt.
(6) Zračna plovba
Območje izključne rabe letališča in območja omejitev v
širšem območju športnega letališča Novo mesto se določi
tako, kot je prikazano v kartografskem delu in kartografski
dokumentaciji dokumenta.
Določitev programskih zasnov PIN
4. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta
Bela Cerkev)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava območje naselbinskega
telesa zgodovinskega središča Bele Cerkve, ki leži med cestama Sela–Draga in magistralno cesto Novo mesto–Obrežje v
smeri vzhod–zahod, na diagonalni cesti Dolenje Kronovo–Vinji
vrh. Obseg območja je razviden iz karte 3 : Območje urejanja v
merilu 1:5000. V naravi so v območju urejanja (v nadaljevanju
tudi OU) pozidana in nepozidana stavbna zemljišča. Poleg tega
so tudi javne ceste ter kmetijske in gozdne površine znotraj ali
na robovih naselbinske strukture, ki po veljavnem prostorskem
planu spadajo v 1. ali 2. območje kmetijskih zemljišč in se v
tem postopku spreminjajo v območje stavbnih zemljišč. Površina območja urejanja znaša 8,95 ha.
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(2) Namen urejanja prostora z URN
Cilj ureditve po predmetnem dokumentu je revitalizacija
središča naselja v lokalno pomembno vas z urbanimi sestavinami. Prenova naj zagotovi razvoj naselja v skladu z značajem, pomenom, arhitekturnimi, urbanistično/ruralnimi, naravnimi in ustvarjenimi ter drugimi prostorskimi kvalitetami.
Dokument naj:
– zagotovi izrabo prostih kapacitet,
– ureja javni prostor naselja v skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi zahtevami,
– spodbuja uveljavljanje novih vsebin v starem jedru,
– zagotovi prenovo infrastrukture, vključno z opredelitvijo novega/razširitvijo obstoječega pokopališča.
(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Prostor naselja je znotraj meje urejanja namenjen:
– središče ob osrednjem trgu: razvoju terciarnih in kvartarnih dejavnosti, dopolnilno bivanju v samem središču ob
osrednjem trgu. Dopolnilne in nove prostorske kapacitete se
zagotavljajo predvsem s prenovo stavbne strukture ter preureditvami prostorov GE in javnih prostorov;
– sklop S od središča: razvoju terciarnih dejavnosti
(predvsem ob osrednjih strukturnih oseh) in bivanju (predvsem izven območja osi). Dopolnilne in nove prostorske kapacitete se zagotavljajo s prestrukturiranjem obstoječe strukture in dopolnilnimi gradnjami;
– JZ sklop: novim stanovanjem in malim gospodarskim
enotam, ki so po značaju in merilu združljive s kvalitetnim
bivalnim okoljem; ob glavni osi tudi terciarne dejavnosti. Prostorske zmogljivosti se zagotavljajo s prenovo, adaptacijo in
novogradnjo stavbne strukture;
– SZ sklop: razširitvi pokopališča, izgradnji poslovilnega
objekta in parkirišča, prenova obstoječega pokopališča s cerkvijo;
– J sklop: urbanim zelenim površinam z elementi rekreativnega parka in prezentacijo naravne in kulturne dediščine;
– V sklop: izgradnji novih stanovanj z visoko drevesno
vegetacijo–gručo dreves na V robu. Centralne dejavnosti so
organizirane v Šmarjeti (10 km).
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
1. Javni prostor
Prenova javnega prostora naj obsega:
– redefinicijo celotne obstoječe mreže poti in cest naselja v ulično mrežo urbano–podeželskega okolja ob ohranitvi
hierarhičnih razmerij t.i. izvorne ulične mreže, s poudarkom
na krepitvi središčnosti glavnega trga ter glavnih dveh strukturnih osi in redefiniranju povezav med jedrom in križiščem na
severu;
– vzpostavitev nove ulične mreže za aktiviranje ugotovljenih prostih kapacitet, na V in JZ;
– razvoj obstoječih zastavkov javnih prostorov (obstoječe ceste, poti…) naj se poleg funkcionalne prenove razširi in
(pre)uredi v javne oblikovane prostore. Izgradnja javne infrastrukture naj se izvede s parcelacijo, s tehničnimi in oblikovnimi rešitvami, ki so v skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi zahtevami. V sklopu javnega prostora se opredelijo
tudi zelene površine in drevesna vegetacija v urbanem okolju,
še posebej na najpomembnejših javnih lokacijah.
Ureditev parkovne ureditve na jugu naj zagotovi ohranitev in prezentacijo ugotovljene dediščine, ohranitev in razvoj
vloge in pomena predmetnih gozdnih površin v kulturni krajini
ter prostorsko artikuliran stik bodoče avtoceste in J, V meje
naselja.
2. Posebna stavbna struktura
Kot posebna stavbna struktura se v sklopu tega dokumenta oblikuje zgolj poslovilna stavba na pokopališču. Oblikovana naj bo tako, da razvija harmoničnost Z meje naselbinskega telesa in bo višinsko povsem podrejena mejni stavbni
strukturi.
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3. Tematska stavbna struktura
Sanacije, adaptacije, nadomestne in novogradnje naj se
oblikujejo v skladu z naslednjimi merili:
– v stavbni strukturi, izpeljani iz avtohtonih urbanističnih
in arhitekturnih tipov, ki je prilagojena konkretnim prostorskim
kontekstom po vrsti in merilu;
– razvija naj se višinska homogenost tematske stavbne
strukture znotraj merila, ki ga postavljajo najvišje, kvalitetne
stavbe okoli središča, z zniževanjem do zgolj pritličja ob mejah naselbinskega telesa ter zastavljena enovitost krajine streh
– z oblikami streh, površinskimi strukturami in koloritom;
– meje naselbinske strukture naj se razvijajo v skladu z
ugotovljenimi kvalitetnimi principi, z razvojem kvalitet in sanacijo problemov ter obravnavajo v skladu z njihovim pomenom;
– pri umeščanju programov je pomembno upoštevati
hierarhijo in ugotovljene značaje posameznih lokacij, po načelu, da se pomembnejši programi lahko umeščajo le na
pomembne lokacije in obratno; za pomembnost je kriterij
urbano–tvornost programa/stavbe;
– stavbe ob strukturnih oseh in središčnih prostorih naj
se organizirajo v skladu z ugotovljenimi kvalitetnimi, predvsem
izvornimi principi; oblikovane naj bodo tako, da sooblikujejo
javni vaški prostor; pri kvalitetnih arhitekturah je potrebno
zagotoviti prednost prenovam pred nadomestnimi gradnjami;
– stavbna struktura naj bo locirana na ugotovljene in
novo opredeljene gradbene linije ali druge oblike organiziranja razmerij javni/interni prostor gradbenih enot, v skladu z
merili po posameznih delih naselja.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: priključevanje na regionalne in magistralne prometnice, prvenstveno z novim priključkom na
bodočo avtocesto, do izgradnje pa po obstoječi priključni
cesti iz smeri Kronovega, sekundarno iz smeri Sel in Drage;
organizacija motornega prometa znotraj meje ureditvenega
načrta v razmerju do oblikovanega uličnega/vaškega javnega
prostora s poudarkom na peš prometu in selektivnih omejitvah tovornega prometa;
– vodovod: priključitev na obstoječi prenovljeni vod v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod v troprekatnih nepropustnih greznicah brez izpustov, s pogodbeno
urejenim praznjenjem pooblaščene komunalne službe; ureditev odvodnjavanja z vseh javnih in drugih utrjenih površin ter
streh, z zbiranjem in predpisanim očiščenjem (z lovilci olj,
usedalniki) ter ponikovanjem meteornih voda v samostojnem
sistemu; odvajanje gospodarskih odplak v ločene nepropustne greznice brez iztokov, na praznjenje;
– električna energija: izgradnja nadomestne TP na novi
lokaciji, napajanje iz RP Kronovo/Bršljin;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN;
– ogrevanje: kurišča na zemeljski plin, lahko kurilno olje,
utekočinjeni naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom.
Vsa javna in prenovljena infrastruktura naj se napeljuje
izključno v javnem prostoru. Kabelski vodi se napeljujejo le
podzemno.
(6) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter okolja:
– naravna in kulturna dediščina sta pomembni merili
kvalitetnih rešitev, zato so ugotovljeni in varovani elementi
kvalitet dediščine izhodiščna sestavina ureditvenega načrta,
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije,
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– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane tako v času gradnje kot v času
obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter
ohranitev vidnih kakovosti okolja),
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
5. člen
(Programska zasnova Ureditvenega načrta
Družinska vas)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava območje, ki leži znotraj
urbanizacijske strukture Zgornje Družinske vasi – v trikotniku
severne in južne ceste Družinska vas-Sela (strukturni osi 5 in
8) v smeri sever–jug ter cest Strelac-Družinska vas (strukturna os 4) in Zgornja Družinska vas-Spodnja Družinska vas (os
9) v smeri vzhod–zahod. Obseg območja je razviden iz karte
3: Območje urejanja v merilu 1:5000. V območju urejanja (v
nadaljevanju tudi OU) so po veljavnem prostorskem planu
stavbna zemljišča in zemljišča, ki spadajo v 1. območje kmetijskih zemljišč, v naravi pa so v območju urejanja pozidana in
nepozidana stavbna zemljišča ter javne ceste in kmetijska
zemljišča znotraj območja stavbnih zemljišč.
Površina območja urejanja znaša 3,76 ha.
(2) Namen urejanja prostora s URN
Cilj ureditve je sanacija degradiranega območja razpršene stanovanjske gradnje na robu stare vasi v novo, homogeno naselbinsko strukturo, ki bo postala sestavni del izvornega
naselbinskega telesa Zgornje Družinske vasi z naslednjimi
elementi:
– izraba ugotovljenih prostorskih rezerv z izgradnjo novih bivalnih enot na že obstoječih stavbnih zemljiščih (ca. 6
individualnih gradbenih enot) ter na novih stavbnih zemljiščih
(ca. 11-15 gradbenih enot za individualno stanovanjsko gradnjo);
– adaptacija in razvoj mreže poljskih poti v ulice, z urejenim varnim motornim in peš prometom. Obstoječa mreža naj
se razvije z dopolnilno, povezano mrežo v osrednjem delu
nepozidanih zemljišč;
– sanacija razmerij obstoječe stavbne strukture do javnega prostora v smislu dostopov, hierarhije stavb/fasad ter
gradnje pomožnih stavb.
(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Območje ima danes bivalni značaj. Bivanje je osnovna
namembnost predmetnega prostora tudi po tem dokumentu,
s tem da je ob glavni osi (os5) ob bivalnem programu mogoče
dopolnilno razvijati tudi osebne storitve in trgovino za potrebe
lokalnih prebivalcev. V območju urejanja je obstoječ gostinski
lokal, ki se mu namembnost ne spreminja, URN naj zagotovi
možnost manjše širitve obstoječega programa v okviru opredeljenih prostorskih možnosti. Centralne dejavnosti so organizirane v Šmarjeti (5 km).
Obstoječe bivalne gradbene enote naj ostanejo tudi po
tem dokumentu namenjene le bivanju. Nove bivalne gradbene enote naj bodo artikulirane v naslednjih elementih:
– vzdolž obstoječih javnih poti, naj bodo nanizane vzporedno;
– v notranjosti nepozidanega kareja naj se artikulira notranja parcelacija z opredelitvijo – dopolnilne mreže javnega
prostora–povezana mreža, brez slepih ulic, v območju nepozidanih zemljišč.
Ob tem se prenovi in dopolnilno zgradi prometno, komunalno in energetsko omrežje, uredijo zelene površine.

Uradni list Republike Slovenije
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
1. Tlorisni in višinski gabariti nove stavbne strukture se
oblikujejo po naslednjih merilih:
– na posamezni GE je lahko v smislu arhitekturnega
merila le ena glavna, individualna bivalna stavba;
– nove stavbe ob glavnih strukturnih oseh (Os 5, 8) naj
bodo:
– vzporedno nanizane na novo opredeljenih enotnih
gradbenih linijah ob omenjenih strukturnih oseh;
– glavne (vzdolžne) fasade naj sooblikujejo javni prostor;
– glavni vhodi naj bodo z glavnih fasad;
– uvozi v garaže ne morejo biti organizirani na glavnih
fasadah;
– višina stavb naj bo od P+M do P+1, vendar enovito po
posameznih gradbenih linijah; odvisno od lege v naselju;
– glavne stavbe imajo načeloma simetrične dvokapnice
z enovitimi strešnimi površinami, pri čemer so lahko fičare
visoke le do 1/3 višine strešne površine; naklon strešnih
površin glavnih stavb je 45 stopinj, dvoriščni izzidki ali pomožne stavbe imajo lahko tudi ravne strehe;
– obstoječe stavbe naj se skozi realizacijo novih pobud
vključujejo v sooblikovanje javnega prostora na podlagi dopolnilnih, oblikovno prostorskih parametrov novogradenj.
2. Javni prostor
Prenova javnega prostora naj obsega redefinicijo obstoječe mreže poti in cest naselja v ulično mrežo urbano–podeželskega okolja ob ohranitvi hierarhičnih razmerij t. i. izvorne
ulične mreže, še posebej na ureditvi glavnih strukturnih osi.
Razvoj obstoječih zastavkov javnih prostorov (obstoječe ceste, poti…) naj se izpelje, poleg funkcionalne prenove, z
razširitvami, (pre)ureditvami v javne oblikovane prostore in
izgradnjo javne infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi in
oblikovnimi rešitvami, v skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi zahtevami. V sklopu javnega prostora se opredelijo tudi zelene površine in drevesna vegetacija v urbanem
okolju, še posebej na najpomembnejših javnih lokacijah.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: napajanje po obstoječih cestah iz
smeri Sel, Šmarjeških Toplic, Dolnje Družinske vasi in Strelaca, brez sprememb priključevanja.
– vodovod: prenova in povečanje obstoječega voda ter
dovod od črpališča Prinovca do naselja, priključevanje v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– kanalizacija: novo kanalizacijsko omrežje, speljava fekalnih odplak v obstoječo čistilno napravo v Družinski vasi,
prečiščenje meteornih vod do predpisanih vrednosti (z lovilci
olj, usedalniki), izpust v ponikovanje;
– električna energija: izgradnja nadomestne, večje TP v
OU z napajanjem iz RTP Kronovo/Bršljin, priključevanje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– javna razsvetljava: vzpostavitev javne razsvetljave ob
vseh strukturnih oseh nove ureditve;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN;
– ogrevanje: kurišča na zemeljski plin, lahko kurilno olje,
utekočinjeni naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom;
– vizualne komunikacije v javnem prostoru: opredelitev
oglasnih točk in objektov, kjer je dovoljeno distribuiranje oglasov v javnem prostoru.
Vsa nova in prenovljena infrastruktura naj se napeljuje
izključno v javnem prostoru. Kabelski vodi se napeljujejo le
podzemno.
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(6) Usmeritve za varovanje okolja
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije,
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane, tako v času gradnje kot v času
obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter
ohranitev vidnih kakovosti okolja),
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
6. člen
(Programska zasnova zazidalnega načrta
Birčna vas–sever)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava območje med srednjo
naselbinsko strukturo Stranske vasi na SV in varovanim območjem železniške proge Novo mesto–Metlika. Obseg območja je razviden iz karte 3 : Območje urejanja v merilu
1:5000. Območje se na vzhodni strani dotika ceste Novo
mesto–Uršna sela. V območju urejanja (v nadaljevanju tudi
OU) so po veljavnem prostorskem planu stavbna zemljišča in
zemljišča, ki spadajo v 1. območje kmetijskih zemljišč, v
naravi pa so pozidana stavbna zemljišča, travniki ter delno
vinogradi.
Površina območja urejanja znaša 2,02 ha.
(2) Namen urejanja prostora z ZN
Cilji ureditve so:
– pridobiti nova stavbna zemljišča za gradnjo okoli 15–
20 stanovanjskih hiš na podlagi želje lastnikov zemljišč;
– izrabiti ugotovljene prostorske rezerve na pasu kmetijskih zemljišč – t.i. ostanku urbanizacije za poselitev v enotni
ureditvi;
– zagotoviti zaključenost osrednjega prostorskega sklopa Stranske vasi, še posebej sanacijo njegove zahodne meje
ter oblikovanje v naselbinsko telo.
Ureditveno območje leži v neposredni bližini Stranske
vasi, ki ima status centralne vasi z osnovno javno ponudbo
(trgovine z živili, dva gostinska lokala, cvetličarna…) ter sedežem KS in osnovno šolo.
(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Dopolnilni del naselbinskega sklopa individualnih stanovanjskih hiš v območju urejanja naj bo organiziran na novi
mreži uličnega prostora, ki je v smislu prostorske organizacije
avtonomen, v smislu urbanističnega oblikovanja in ambientalnega povezovanja stavbne strukture pa integriran k obstoječi
strukturi na vzhodni strani. Organiziran naj bo tako, da bodo
negativni vplivi sicer redkega železniškega prometa še minimalizirani. Naselbinski sklop naj bo monofunkcionalen, namenjen zgolj bivanju.
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
1. Javni prostor
Mreža javnega prostora naj bo pretočna in priključena
na glavno cesto Novo mesto–Uršna sela na jugovzhodnem
delu. Ulice morajo zagotavljati minimalne prečne in vzdolžne
profile za odvijanje pol internega javnega motornega prometa, intervencije in kvalitetne površine za promet pešcev. Dvosmeren promet je potrebno zagotoviti vsaj na priključevanju
na napajalno cesto.
2. Stavbna struktura
Vsa stavbna struktura naj bo zasnovana po enotnih merilih kot zgolj tematska stavbna struktura, tako da bo zagotovljena:
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– homogenost kubusa stavbnega sklopa v območju urejanja v enotni višini, po obstoječih mejnih stavbah na vzhodu
območja urejanja;
– harmoničnost krajine streh brez višinskih odstopanj v
osrednjem delu ter načelno zniževanje proti zunanjim mejam;
– oblikovanje javnega prostora v OU po enotnem principu umeščanja stavb (gradbene linije, razmiki med stavbami,
interni odprti prostor), z ureditvijo odprtih povezav javni–pol
javni–zasebni prostor;
– artikulacija povezav z mejnimi prostori;
– integracije z obstoječo stavbno strukturo na vzhodu;
– harmonizacija razmerja proti prostoru železniške proge s srednje in visokoraslo avtohtono vegetacijo (gruče dreves) na odmiku od železniške proge;
– dialog z nepozidanim prostorom na južni strani – z
organizacijo zgolj pritličnih, izrazito vzdolžnih stavbnih kubusov vzdolž plastnic, s sadovnjaki ali z avtohtono srednje visoko vegetacijo po zunanjem robu meje.
Gradbene enote naj bodo velike največ 1000 m2. Stavbna struktura naj ima glavne (vzdolžne) fasade z glavnimi
vhodi ob javnem prostoru in naj na odmiku za pol interni
prostor sooblikujejo javni prostor ulice. Strehe vseh stavb naj
imajo enotne naklone in enotne strešne površine; načeloma
naj bodo strehe ravne ali s 45° naklonom.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: promet za osebna motorna vozila,
pešce in intervencije, omejitev tovornega prometa zgolj na
dostavo. Izvedba priključka na cesto Novo mesto – Uršna
sela;
– vodovod: prenova in razširitev obstoječega vodovodnega omrežja, priključevanje v skladu s pogoji upravljalca, ki
jih bo podal v fazi izdelave ZN;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod v troprekatnih nepropustnih greznicah brez izpustov, s pogodbeno
urejenim praznjenjem pooblaščene komunalne službe; ureditev odvodnjavanja z vseh javnih in drugih utrjenih površin ter
streh z zbiranjem in predpisanim očiščenjem (z lovilci olj,
usedalniki) ter ponikovanjem meteornih voda v samostojnem
sistemu; odvajanje gospodarskih odplak v ločene nepropustne greznice brez iztokov, na praznjenje;
– električna energija: priključitev na obstoječi TP Birčna
vas oziroma TP Ušivec, priključevanje v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave ZN;
– javna razsvetljava: vzpostavitev javne razsvetljave ob
vseh strukturnih oseh nove ureditve;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave ZN;
– ogrevanje: individualna kurišča na lahko kurilno olje,
utekočinjen naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom.
Vsa nova in prenovljena infrastruktura naj se napeljuje
izključno v javnem prostoru. Kabelski vodi se napeljujejo le
podzemno.
(6) Usmeritve za varovanje okolja
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije;
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bodo zagotovljene
optimalne bivalne razmere v okolju in da le te ne bodo poslabšane tako v času gradnje kot obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter ohranitev vidnih kakovosti okolja);
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega
akta:
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Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
7. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta
Birčna vas)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava območje urejanja (v
nadaljevanju tudi OU) osrednjega dela naselbinskega telesa
Birčne vasi, ki leži ob cesti Novo mesto–Semič in ob delu te
ceste proti Novemu mestu, do križišča na Ruperč vrhu.
Obseg območja je razviden iz karte 3 : Območje urejanja v
merilu 1:5000. Po veljavnem prostorskem planu so v območju urejanja stavbna zemljišča ter manjše zemljišče, ki
spada v 1. območje kmetijskih zemljišč. V naravi so stavbna
zemljišča pozidana in nepozidana, kmetijsko zemljišče pa
se po tem dokumentu spreminja v območje stavbnih zemljišč. Površina območja urejanja znaša 11,23 ha.
(2) Namen urejanja prostora s URN
Cilji ureditve po predmetnem dokumentu je revitalizacija središča naselja v lokalno oskrbno-storitveno središče, v
skladu z usmeritvami prostorskega razvoja in aktiviranjem
možnosti prostorskega razvoja iz strokovnih podlag. Revitalizacija naj zagotovi razvoj naselja v skladu z značajem, pomenom, arhitekturnimi, urbanistično/ruralnimi, naravnimi in
ustvarjenimi ter drugimi prostorskimi kvalitetami. Na ta način
zagotavlja splošen dvig kvalitete bivanja in dela v naselju.
Dokument tako:
– ureja prenovo javnega prostora in infrastrukture;
– spodbuja uveljavljanje novih vsebin v območju OU;
– zagotavlja aktiviranje obstoječih in ugotovljenih novih
prostorskih potencialov s prenovo stavbne strukture.
(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Prostor naselja znotraj OU, v spremenjenih in novih
gradbenih enotah je namenjen razvoju kvartarnih dejavnosti
in bivanju ter razvoju malih gospodarskih enot; dopolnilne in
nove prostorske kapacitete se zagotavljajo predvsem z nadomestno gradnjo in prenovo, rastjo stavb in gradbenih
enot po globini naselbinskega telesa ter s preureditvami
gradbenih enot in javnih prostorov; pritličja stavb ob osi1 naj
se tako oblikujejo kot javni prostori.
Programi v OU se lahko razvijajo le pod naslednjimi
merili:
– stavbna struktura naj bo izpeljana iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov, prilagojena konkretnim prostorskim kontekstom po vrsti in merilu;
– da upoštevajo načine obdelovanja in vzdrževanja
kmetijskih in drugih površin, ki bistveno ne spreminjajo kvalitetnih sestavin kulturne krajine.
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
1. Javni prostor
Prenova javnega prostora naj obsega:
– redefinicijo obstoječe mreže poti in cest naselja v ulično mrežo urbano–podeželskega okolja, ob ohranitvi hierarhičnih razmerij t.i. izvorne ulične mreže, ureditev glavne strukturne osi in središča ter razvoj mreže v južnem delu;
– razširitev, ureditev javnega prostora in javne infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi in oblikovnimi rešitvami v skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi zahtevami, s poudarki na ureditvi motornega in peš prometa ter parkiranja,
javnih vsebin in funkcioniranja gradbenih enot.
2. stavbna struktura
Adaptacije, nadomestne in novogradnje naj se oblikujejo v skladu z naslednjimi merili:
– stavbna struktura naj bo izpeljana iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov, prilagojena konkretnim prostorskim kontekstom po vrsti in merilu;
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– razvija naj se višinska homogenost tematske stavbne
strukture znotraj merila, ki ga postavljajo najvišje, kvalitetne
stavbe vzdolž osi1 (P+M), z zniževanjem do zgolj pritličja ob
mejah naselbinskega telesa
– razvija naj se zastavljena enovitost krajine streh ( oblika streh: naklon 45° , sicer načeloma simetrična dvokapnica
ali ravna streha v sekundarnem delu naselbinske strukture),
enovitost površinskih struktur in kolorit;
– meje naselbinske strukture naj se razvijajo v skladu z
ugotovljenimi kvalitetnimi principi, z razvojem kvalitet in sanacijo ugotovljenih problemov ter obravnavajo v skladu z njihovim pomenom;
– pri umeščanju programov je pomembno upoštevati
hierarhijo in ugotovljene značaje posameznih lokacij–po načelu, da se pomembnejši programi lahko umeščajo le na
pomembne lokacije in obratno; za pomembnost je kriterij
urbano–tvornost programa/stavbe;
– stavbe ob strukturnih oseh in središčnih prostorih naj
se organizirajo v skladu z ugotovljenimi kvalitetnimi, predvsem
izvornimi principi; oblikovane naj bodo tako, da sooblikujejo
javni vaški prostor;
– pri kvalitetnih stavbah/arhitekturah je potrebno zagotoviti prednost prenovam pred nadomestnimi gradnjami in
adaptacijami;
– stavbna struktura naj bo locirana na ugotovljene in
novo opredeljene gradbene linije ali druge oblike organiziranja razmerij javni/interni prostor gradbenih enot, v skladu z
merili po posameznih delih naselja;
– sanirajo naj se ostali problemi in razvijajo kvalitete,
ugotovljene v strokovnih podlagah.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: organizacija motornega prometa
znotraj meje v razmerju do oblikovanega uličnega/vaškega
javnega prostora; razširitev cestnega profila na osi1 na standardno dvopasovno širino ter obojestranske površine pešca;
ohranitev priključitve na obstoječe cestno omrežje na cesti
Novo mesto–Semič; rekonstrukcijo te ceste od Ruperč vrha
do Stranske vasi, z razširitvijo vozišča in korekcijo radijev, z
enostranskim pločnikom širine 1,8 m;
– vodovod: prenova in razširitev obstoječega vodovodnega omrežja, priključitev v skladu s pogoji upravljalca, ki jih
bo podal v fazi izdelave URN;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod v novem
kanalizacijskem sistemu z novo čistilno napravo; ureditev odvodnjavanja z vseh javnih in drugih utrjenih površin ter streh z
zbiranjem in predpisanim očiščenjem (z lovilci olj, usedalniki)
ter ponikovanjem meteornih voda v samostojnem sistemu;
odvajanje gospodarskih odplak v ločene nepropustne greznice brez iztokov, na praznjenje;
– električna energija: priključitev na obstoječo TP Uršna
sela, v J delu izgradnja nove TP z napajanjem iz RP Gotna vas
v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– TK omrežje: priključitev na obstoječi TP Birčna vas
oziroma TP Ušivec, priključevanje v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– ogrevanje: individualna kurišča na lahko kurilno olje,
utekočinjen naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom.
– avtobusno postajališče: dopolnitev ureditve obojestranskega postajališča v območju današnje lokacije v sklopu
nove ureditve javnega prostora;
– vizualne komunikacije v javnem prostoru: opredelitev
oglasnih točk in objektov, kjer je dovoljeno distribuiranje oglasov v javnem prostoru.
Vsa nova in prenovljena infrastruktura naj se napeljuje v
javnem prostoru. Kabelski vodi se napeljujejo le podzemno.
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(6) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter okolja:
– naravna in kulturna dediščina sta pomembni merili
kvalitetnih rešitev, zato so ugotovljeni in varovani elementi
kvalitet dediščine izhodiščna sestavina ureditvenega načrta;
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko
izvedbene dokumentacije;
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane, tako v času gradnje kot v času
obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter
ohranitev vidnih kakovosti okolja);
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
8. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta
Velike Brusnice)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava območje urejanja (v nadaljevanju tudi OU) naselbinskega telesa Velikih Brusnic v
njegovih optimalnih fizičnih mejah, ki leži ob državni cesti
Ratež–Gabrje. Obseg območja je razviden iz karte 3: Območje urejanja v merilu 1:5000. Po veljavnem prostorskem planu so v OU stavbna zemljišča ter zemljišče v 1. in 2. območju
kmetijskih zemljišč. V naravi so stavbna zemljišča pozidana in
nepozidana. Kmetijska zemljišča, ki se jih po tem dokumentu
spreminja v stavbna zemljišča, so površine, ki spadajo med
t.i. ostanke urbanizacije in ležijo med stavbnimi zemljišči ter
na severovzhodu delno že pozidana zemljišča na robu obstoječe meje naselbinskega telesa, kjer se zagotavljajo površine
za širitev naselja. Površina območja urejanja znaša 21,00 ha.
(2) Namen urejanja prostora s PIN
Cilj ureditve po predmetnem dokumentu je revitalizacija
in manjša širitev naselja v lokalno oskrbno-storitveno središče
v skladu z usmeritvami prostorskega razvoja in aktiviranjem
možnosti prostorskega razvoja iz strokovnih podlag. Zato se
spodaj navedena merila nanašajo na ugotovljena dejstva v
omenjenem dokumentu. Revitalizacija naj zagotovi razvoj naselja v skladu z značajem, pomenom, arhitekturnimi, urbanistično/ruralnimi, naravnimi in ustvarjenimi ter drugimi prostorskimi kvalitetami. Na ta način se zagotavlja dvig splošne
kvalitete bivanja in dela v naselju. Dokument tako:
– ureja ureditev središča vasi za pomembnejše javne
vsebine in racionalizacijo izrabe prostora;
– opredeljuje prenovo javnega prostora in prenovo oziroma izgradnjo infrastrukture, ki lahko omogoča rast naselja
iz stihijsko raščene vasi v racionalno in kvalitetno podeželsko
naselje z urbanimi sestavinami;
– spodbuja uveljavljanje novih vsebin v naselju, ki bodo
krepile njegovo središčnost v razmerju do okoliških naselij;
– vzpostavlja mehanizme sanacije procesov stihijske preobrazbe in rasti na gradbenih enotah;
– vzpodbuja aktiviranje obstoječih in ugotovljenih novih
prostorskih potencialov s prenovo stavbne strukture ter z
opredelitvijo novih gradbenih enot, še posebej v sklopu sanacije degradiranega območja razpršene gradnje v zahodnem
delu območja urejanja.
V območju urejanja je zagotovljenih okoli 1 ha novih
površin za terciarne dejavnosti ter okoli 20 gradbenih enot za
individualne stanovanjske stavbe (velike okoli 1000 m2) in
manjše gospodarske enote, domačije z okoli 1500 m2.
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(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Prostor naselja znotraj OU, v obstoječih, spremenjenih
in novih gradbenih enotah je namenjen:
– središče okoli glavnega križišča: razvoju terciarnih,
kvartarnih dejavnosti ter bivanju, v skladu z obstoječimi kvalitetnimi principi organizacije programov;
– prostor vzhodno od središča: organizaciji osrednjega
trga z javno parkovno ureditvijo in javnimi vsebinami;
– prostor vzdolž osi1: razvoju dejavnosti terciarnega sektorja; malim gospodarskim enotam v bivalnem okolju, bivanju;
– vzhodni del: bivanju, malim gospodarskim enotam v
obremenjenem bivalnem okolju.
Dopolnilne in nove prostorske kapacitete se v pretežnem prostoru v OU zagotavljajo predvsem z reorganizacijo
obstoječih gradbenih enot, rastjo stavb in rastjo gradbenih
enot po globini naselbinskega telesa ob mejah. Predvsem na
zahodni strani pa naj se med obstoječimi vzpostavijo tudi
nove gradbene enote.
Dejavnosti se lahko v OU razvijajo le pod naslednjimi
merili:
– v stavbni strukturi, izpeljani iz avtohtonih urbanističnih
in arhitekturnih tipov, ki je prilagojena konkretnim prostorskim
kontekstom po vrsti in merilu;
– da upoštevajo načine obdelovanja in vzdrževanja kmetijskih in drugih površin, ki bistveno ne spreminjajo kvalitetnih
sestavin kulturne krajine;
– programi, ki ne slabšajo ekoloških, bivalnih in drugih
parametrov bivanja in dela v podeželskem vaško urbanem
okolju in niso obremenjujoči glede dodatnih emisij v okolje,
hrupa, vezave tovornega prometa, umetne svetlobe ipd.
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
1. Naselbinsko telo v krajini
S posegi naj se ohranja in razvija homogenost naselbinskega telesa Velikih Brusnic v širšem prostoru, še posebej v
elementih oblikovanja meja, v višini tematske stavbne strukture (v merilu že obstoječe) in v krajini streh. Na ta način se v
celoti ohranja status kvalitetne dominante – obstoječe cerkve
z zvonikom.
2. Javni prostor
Prenova javnega prostora naj obsega redefinicijo obstoječe mreže poti in cest naselja v ulično mrežo urbano–podeželskega okolja, ob ohranitvi hierarhičnih razmerij t.i. izvorne
ulične mreže, še posebej na ureditvi glavne strukturne osi
(os1) ter notranjih (os4, os8, os9), aktiviranju prečne povezave na vzhodu (os3) in glavnih središč B1A, B1D, B1H. Razvoj
obstoječih zastavkov javnih prostorov (obstoječe ceste, poti…) naj se izpelje, poleg funkcionalne prenove, z razširitvami,
(pre)ureditvami v javne oblikovane prostore in izgradnjo javne
infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi in oblikovnimi rešitvami, v skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi zahtevami.
Trg s parkovno ureditvijo naj se realizira v kontekstu
revitalizacije območja stare cerkve, starega pokopališča in
povezav v prostoru. Vsa vodna telesa in obvodni ambienti naj
se vključujejo v naselje kot integralni, ambientalno in funkcionalno pomembni prostorski sklopi, ki se jih kreativno vključuje v urban kontekst kot posebno kvaliteto. Pri tem je potrebno
posebno pozornost posvetiti odpravi možnih onesnaževanj
vseh vrst.
3. Stavbna struktura
V sklopu dokumenta naj se izvajajo prenove, adaptacije,
nadomestne in novogradnje v skladu z naslednjimi merili:
– stavbna struktura naj bo izpeljana iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov in prilagojena konkretnim prostorskim kontekstom po vrsti in merilu (npr. izrazit vzdolžni tloris
stavb, načelno od 1:1,6 do 1:2,5); ob pomembnih struktur-
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nih oseh naj imajo stavbe glavne vhode z najpomembnejšega
javnega prostora in glavne fasade enovite fasadne ploskve;
– razvija naj se višinska homogenost tematske stavbne
strukture znotraj vzpostavljenih meril višine: vzdolž osi1 v
osrednjem delu P+1+M, proti severu zgolj P+M, z zniževanjem do zgolj pritličja ob mejah naselbinskega telesa; višine
kapi stavb v nizih ob pomembnih oseh naj bodo med seboj
usklajene;
– zastavljena naj bo enovitost krajine streh (oblika streh:
simetrična dvokapnica 45° z enovitimi strešnimi površinami, v
sekundarnem delu imajo lahko stavbe tudi ravne strehe),
enovitost površinskih struktur in kolorit;
– meje naselbinskega telesa, ki jih tvorijo mejne stavbe
gradbenih enot, naj se razvijajo v skladu z ugotovljenimi kvalitetnimi principi, z razvojem in sanacijo problemov ter obravnavajo v skladu z njihovim pomenom (orientacija stavbnih mas
ob meji, sadovnjaki ali vrtovi z avtohtonim zelenjem ter gručami srednje raslega drevja);
– pri umeščanju programov je pomembno upoštevati
hierarhijo in ugotovljene značaje posameznih lokacij, po načelu, da se pomembnejši programi lahko umeščajo le na
pomembne lokacije in obratno; kriterij je urbanotvornost programa/stavbe;
– stavbe ob strukturnih oseh in središčnih prostorih naj
se organizirajo v skladu z ugotovljenimi kvalitetnimi, predvsem
izvornimi principi; vse stavbe naj bodo oblikovane tako, da
sooblikujejo javni vaški prostor; tako naj imajo stavbe ob osi
os1 in osi os4, os8, os9 v središču naselja pritličja urejena za
javne programe (2,8–4,0 m svetle višine) in glavne vhode
neposredno iz nivojev pločnikov);
– pri kvalitetnih stavbah/arhitekturah je potrebno zagotoviti prednost prenovam pred nadomestnimi gradnjami;
– stavbna struktura naj bo locirana na ugotovljene in
novo opredeljene gradbene linije ali druge oblike organiziranja razmerij javni prostor/interni prostor gradbenih enot, v
skladu z merili po posameznih delih naselja; gradbene linije
se določajo ob vseh strukturnih oseh; določa se jih v razmerju potrebnega profila javnega prostora in kvalitetnih stavb/arhitektur ob ulici;
– zelene površine gradbenih enot so pomemben integrativen in avtohton element vrste urbanističnih tipov, še posebej na mejah naselbinskih teles ter med gradbenimi enotami, kar je pomembno za naselje kot celoto; zato se jih kot
takšne vključuje v bodočo ureditev.
V središču naj se posebni tipi stavb oblikujejo v skladu z
merili 2., 3., 4., 5., 6. in 8. alinee.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: ohranitev priključevanja na obstoječ sistem cest v smereh Ratež, Gabrje in Leskovec, organizacija motornega in peš prometa znotraj OU v razmerju do
oblikovanega uličnega/vaškega javnega prostora vzdolž vseh
strukturnih osi v naselbinskem telesu; selektivna omejitev vsega tovornega prometa v naselju izven ceste Ratež–Gabrje in
Velike Brusnice–Leskovec, razen za dostavo in intervencije;
– vodovod: priključitev na obstoječe omrežje, z dodatnim dovajanjem vode iz napajališča Hrastje/Šentjernej, v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod, priključevanje novih kapacitet na obstoječ kanalizacijski sistem in čistilno napravo Male Brusnice; ureditev odvodnjavanja z vseh
javnih in drugih utrjenih površin ter streh z zbiranjem in predpisanim očiščenjem (z lovilci olj, usedalniki) ter ponikovanjem
meteornih voda v samostojnem sistemu; odvajanje gospodarskih odplak v ločene nepropustne greznice brez iztokov, na
praznjenje;
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– električna energija: izgradnja nove TP z napajanjem v
RP Gotna vas, izgradnja tokokrogov, priključevanje v skladu s
pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– javna razsvetljava: vzpostavitev javne razsvetljave ob
vseh strukturnih oseh nove ureditve;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– ogrevanje: individualna kurišča na lahko kurilno olje,
utekočinjen naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom;
– avtobusno postajališče: izgradnja avtobusnega postajališča s parkiriščem avtobusov oziroma avtobusne postaje;
– vizualne komunikacije v javnem prostoru: opredelitev
oglasnih točk in objektov, kjer je dovoljeno distribuiranje oglasov v javnem prostoru.
Vsa nova in prenovljena in prenovljena infrastruktura naj
se napeljuje izključno v javnem prostoru. Kabelski vodi se
napeljujejo le podzemno.
(6) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter okolja:
– naravna in kulturna dediščina sta pomembni merili
kvalitetnih rešitev, zato so ugotovljeni in varovani elementi
dediščine izhodiščna sestavina ureditvenega načrta,
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije,
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane, tako v času gradnje kot v času
obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter
ohranitev vidnih kakovosti okolja),
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega
akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
9. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta Ratež)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava območje urejanja (v nadaljevanju tudi OU) pretežnega severnega dela naselbinske
strukture Rateža, ki se razvija vzdolž državne ceste Novo
mesto–Šentjernej. Obseg območja je razviden iz karte 3:
Območje urejanja v merilu 1:5000. Po veljavnem prostorskem planu so v OU stavbna zemljišča ter zemljišča v 1. in 2.
območju kmetijskih zemljišč ter v območju gozdnih zemljišč.
V naravi so stavbna zemljišča pozidana in nepozidana. Kmetijska zemljišča, ki se jih po tem dokumentu spreminja v stavbna zemljišča, so površine, ki spadajo med t.i. ostanke urbanizacije in ležijo med stavbnimi zemljišči (najobsežnejša v
območju stika obcestne strukture in starega vaškega središča) ter manjše površine na severu in jugu OU, ki so obremenjena z urbanizacijskimi vplivi in segajo do skrajnih sprejemljivih meja tudi iz vidika poselitve. Površina območja urejanja
znaša 14,60 ha.
(2) Namen urejanja prostora s PIN
Cilji ureditve po predmetnem dokumentu je sanacija
degradiranega območja stihijske rasti v času urbanizacije in
razvoj tega dela Rateža v del lokalno pomembne vasi z urbanimi elementi, v skladu z usmeritvami prostorskega razvoja in
aktiviranjem možnosti prostorskega razvoja iz strokovnih podlag. Zato se spodaj navedena merila nanašajo na ugotovljena
dejstva v omenjenem dokumentu. Revitalizacija naj zagotovi
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razvoj naselja v skladu z značajem, pomenom, arhitekturnimi,
urbanistično/ruralnimi, naravnimi in ustvarjenimi ter drugimi
prostorskimi kvalitetami. Na ta način se zagotavlja dvig splošne kvalitete bivanja in dela v naselju. Dokument tako:
– ureja artikulacijo stika med starim vaškim jedrom na
jugu in linearno urbanizacijsko strukturo na severu v novo
oblikovanem osrednjem javnem prostoru naselja;
– opredeljuje prenovo javnega prostora in prenovo oziroma izgradnjo infrastrukture, ki lahko omogoča rast naselja
iz stihijsko raščene strukture v racionalno organiziran del naselja z urbanimi sestavinami;
– spodbuja uveljavljanje novih vsebin v naselju, ki bodo
krepile njegovo središčnost v razmerju do okoliških naselij;
– vzpostavlja mehanizme sanacije procesov stihijske preobrazbe in rasti na gradbenih enotah;
– vzpodbuja aktiviranje obstoječih in ugotovljenih novih
prostorskih potencialov s prenovo stavbne strukture ter z
opredelitvijo novih gradbenih enot, še posebej v sklopu sanacije degradiranega območja razpršene gradnje v zahodnem
delu območja urejanja.
Znotraj OU je mogoče vzpostaviti okoli 10 novih gradbenih enot individualnih stanovanjskih hiš, okoli 7000 m2 bruto
poslovnih površin za dejavnosti terciarnega sektorja, ter 6000
m2 dodatnih stanovanjskih površin.
(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Prostor naselja znotraj OU, v obstoječih, spremenjenih
in novih gradbenih enotah je namenjen:
– središči ob odcepu v stari del vasi in križišču za Gumberk/Brusnice: razvoju terciarnih dejavnosti ter bivanju;
– prostor vzdolž osi os1: terciarnim dejavnostim, bivanju, malim gospodarskim enotam;
– ostali prostor: bivanju v individualnih stanovanjskih enotah.
Dopolnilne in nove prostorske kapacitete se v pretežnem prostoru v OU zagotavljajo predvsem z reorganizacijo
obstoječih gradbenih enot, z rastjo stavb in z rastjo gradbenih
enot ob mejah po globini naselbinske strukture. Na južnem
delu naj se med obstoječimi vzpostavijo nove gradbene enote
v velikostnem merilu obstoječih.
Dejavnosti se lahko v OU razvijajo le pod naslednjimi
merili:
– s stavbno strukturo, izpeljano iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov, ki je prilagojena konkretnim prostorskim kontekstom po vrsti in merilu;
– da upoštevajo načine obdelovanja in vzdrževanja kmetijskih in drugih površin, ki bistveno ne spreminjajo kvalitetnih
sestavin kulturne krajine;
– s programi, ki ne slabšajo ekoloških, bivalnih in drugih
parametrov bivanja in dela v podeželskem vaško urbanem
okolju in niso obremenjujoči glede dodatnih emisij v okolje,
hrupa, vezave tovornega prometa, umetne svetlobe ipd.
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
1. Naselbinsko telo v krajini
S posegi naj se ohranja in razvija homogenost naselbinskega telesa Rateža v širšem prostoru, še posebej v elementih oblikovanja meja, v višini tematske stavbne strukture (v
merilu že obstoječe) in v krajini streh.
2. Javni prostor
Prenova javnega prostora naj obsega redefinicijo obstoječe mreže poti in cest naselja v ulično mrežo urbano-podeželskega okolja z ohranitvijo hierarhičnih razmerij ulične mreže, še posebej pri ureditvi glavne strukturne osi (os1) ter
notranje (os3) in glavnih dveh središč (B1A); na severu križišče, na jugu križišče odcepa v vas (B1C). Pri tem ima prometna funkcija javnega prostora na osi os1 prioriteten pomen.
Razvoj obstoječih zastavkov javnih prostorov (obstoječe ce-
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ste, poti…) naj se izpelje s funkcionalno prenovo ter z razširitvami in (pre)ureditvami v javne oblikovane prostore in izgradnjo javne infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi in oblikovnimi rešitvami, v skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi
zahtevami.
3. Stavbna struktura
V sklopu dokumenta naj se izvajajo prenove, adaptacije,
nadomestne in novogradnje v skladu z naslednjimi merili:
– stavbna struktura naj bo izpeljana iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov in prilagojena konkretnim prostorskim kontekstom po vrsti in merilu (npr. izrazit vzdolžni
tloris stavb, načelno od 1:1,6 do 1:2,5); ob pomembnih
strukturnih oseh naj imajo stavbe glavne vhode z najpomembnejšega javnega prostora in glavne fasade enovite
fasadne ploskve );
– razvija naj se višinska homogenost tematske stavbne
strukture znotraj vzpostavljenih meril višine: vzdolž osi 1 in 3 v
osrednjem delu P+1+M, proti severu zgolj P+M, z zniževanjem do zgolj pritličja ob mejah naselbinskega telesa; višine
kapi stavb v nizih ob pomembnih oseh naj bodo med seboj
usklajene;
– zastavljena naj bo enovitost krajine streh (oblika streh:
simetrična dvokapnica 45°, z enovitimi strešnimi površinami,
v sekundarnem delu imajo lahko stavbe tudi ravne strehe),
enovitost površinskih struktur in enovit kolorit;
– meje naselbinskega telesa, ki jih tvorijo mejne stavbe
gradbenih enot, naj se razvijajo v skladu z ugotovljenimi kvalitetnimi principi, z razvojem in sanacijo problemov ter obravnavajo v skladu z njihovim pomenom (orientacija stavbnih mas
ob meji, sadovnjaki ali vrtovi z avtohtonim zelenjem ter gručami srednjeraslega drevja);
– pri umeščanju programov je pomembno upoštevati
hierarhijo in ugotovljene značaje posameznih lokacij – po
načelu, da se pomembnejši programi lahko umeščajo le na
pomembne lokacije in obratno; kriterije urbano – tvornost
programa/stavbe;
– stavbe ob strukturnih oseh in središčnih prostorih naj
se organizirajo v skladu z ugotovljenimi kvalitetnimi, predvsem
izvornimi principi; vse stavbe naj bodo oblikovane tako, da
sooblikujejo javni vaški prostor; tako naj imajo stavbe ob osi 1
in 3 v središču naselja pritličja urejena za javne programe
(2,8–4,0 m svetle višine) in glavne vhode neposredno iz
nivojev pločnikov);
– pri kvalitetnih stavbah/arhitekturah je potrebno zagotoviti prednost prenovam pred nadomestnimi gradnjami;
– stavbna struktura naj bo locirana na ugotovljene in
novo opredeljene gradbene linije ali druge oblike organiziranja razmerij javni prostor/interni prostor gradbenih enot, v
skladu z merili po posameznih delih naselja; gradbene linije
se določajo ob vseh strukturnih oseh; določa se jih v razmerju potrebnega profila javnega prostora in kvalitetnih stavb/arhitektur ob ulici;
– zelene površine gradbenih enot so pomemben integrativen in avtohton element vrste urbanističnih tipov, še posebej na mejah naselbinskih teles ter med gradbenimi enotami, kar je pomembno za naselje kot celoto; zato se jih kot
takšne vključuje v bodočo ureditev.
V središčih naj se posebni tipi stavb oblikujejo v skladu z
merili 2., 3., 4., 5., 6. in 8. alinee.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: ohranitev priključevanja na obstoječ sistem cest v smereh Novo mesto–Šentjernej, z odcepi
za sela in Gumberk; organizacija motornega in peš prometa
znotraj OU v razmerju do oblikovanega uličnega/vaškega javnega prostora vzdolž vseh strukturnih osi v naselbinskem
telesu;
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– vodovod: obnova obstoječega omrežja, z dodatnim
dovajanjem vode iz napajališča Hrastje/Šentjernej, priključevanje v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi
izdelave URN;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod, priključevanje novih kapacitet na obstoječ kanalizacijski sistem in čistilno napravo Gumberk; ureditev odvodnjavanja z vseh javnih
in drugih utrjenih površin ter streh z zbiranjem in predpisanim
očiščenjem (z lovilci olj, usedalniki) ter ponikovanjem meteornih voda v samostojnem sistemu; odvajanje gospodarskih
odplak v ločene nepropustne greznice brez iztokov, na praznjenje;
– električna energija: izgradnja novih tokokrogov, priključitev na TP Ratež/Vovko v skladu s pogoji upravljalca, ki
jih bo podal v fazi izdelave URN;
– javna razsvetljava: vzpostavitev javne razsvetljave ob
vseh strukturnih oseh nove ureditve;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– ogrevanje: individualna kurišča na lahko kurilno
olje, utekočinjen naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom;
– avtobusno postajališče: izgradnja avtobusnega postajališča v skladu z novo ureditvijo javnega prostora;
– vizualne komunikacije v javnem prostoru: opredelitev
oglasnih točk in objektov, kjer je dovoljeno distributiranje
oglasov v javnem prostoru.
Vsa nova in prenovljena in prenovljena infrastruktura naj
se napeljuje izključno v javnem prostoru. Kabelski vodi se
napeljujejo le podzemno.
(6) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter okolja:
– naravna in kulturna dediščina sta pomembni merili
kvalitetnih rešitev, zato so ugotovljeni in varovani elementi
dediščine izhodiščna sestavina ureditvenega načrta;
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije;
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane tako v času gradnje kot v času
obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter
ohranitev vidnih kakovosti okolja);
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
10. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta Gabrje)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava območje urejanja (v nadaljevanju tudi OU) naselbinskega telesa Gabrja, ki v grobem
sovpada z optimalno mejo naselja. Obseg območja je razviden iz karte 3: Območje urejanja v merilu 1:5000. Po veljavnem prostorskem planu so v OU predvsem stavbna zemljišča
in zemljišča, ki spadajo v 1. in 2. območje kmetijskih zemljišč. V naravi so stavbna zemljišča pozidana in nepozidana.
Med kmetijskimi zemljišči, ki se jih po tem dokumentu spreminja v stavbna zemljišča, so površine, ki spadajo med t.i.
ostanke urbanizacije in ležijo pretežno med stavbnimi zemljišči. Površina območja urejanja znaša 21,66 ha.
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(2) Namen urejanja prostora z URN
Cilji ureditve po predmetnem dokumentu so:
– revitalizacija Gabrja v lokalno oskrbno-storitveno središče v skladu z usmeritvami prostorskega razvoja in aktiviranjem možnosti prostorskega razvoja iz strokovnih podlag. Zato se spodaj navedena merila nanašajo na ugotovljena dejstva
v omenjenem dokumentu. Revitalizacija naj zagotovi razvoj
naselja v skladu z značajem, pomenom, arhitekturnimi, urbanistično/ruralnimi, naravnimi in ustvarjenimi ter drugimi prostorskimi kvalitetami. Na ta način zagotavlja dvig splošne kvalitete bivanja in dela v naselju. Dokument tako:
– opredeljuje prenovo celotnega sistema javnega prostora in prenovo ter izgradnjo infrastrukture;
– spodbuja uveljavljanje novih vsebin v središču ter opredeljuje specifične razvojne parametre posameznih delov naselja;
– vzpostavlja mehanizme za sanacijo konfliktov, še posebej posledic stihijske pozidave v zadnjih desetletjih;
– zagotavlja aktiviranje obstoječih in ugotovljenih novih
prostorskih potencialov s prenovo stavbne strukture ter z
opredelitvijo novih gradbenih enot, še posebej v sklopu sanacije degradiranih območij razpršene gradnje na severovzhodnem delu in južnem delu OU.
(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Prostor naselja znotraj OU, v obstoječih, spremenjenih
in novih gradbenih enotah, je namenjen:
– osrednji del, ki obsega središče vasi s križiščem na
severnem delu in se razteza pod grič z večnamenskim domom proti jugozahodu: terciarnim, kvartarnim dejavnostim,
bivanju;
– severovzhodni del: bivanju;
– severozahodni del: manjšim gospodarskim enotam,
terciarnim dejavnostim ob glavnih strukturnih oseh, bivanju;
– zahodni središčni del: razvoju manjših gospodarskih
enot;
– jugozahodni del: bivanju v hortikulturnih ureditvah;
– vzhodni, južni, jugovzhodni del: bivanju, manjšim gospodarskim enotam–domačijam.
Dopolnilne in nove prostorske kapacitete se v starem
središču zagotavljajo predvsem z reorganizacijo obstoječih in
z vzpostavljanjem novih gradbenih enot ter z reševanjem prostorsko blokiranih kmetij, z rastjo stavb, z rastjo gradbenih
enot po globini naselbinskega telesa ter s preureditvami gradbenih enot in javnih prostorov. V celotnem območju, še posebej na severnem in južnem robu, se med obstoječimi vzpostavijo tudi nove gradbene enote.
Programi v OU se lahko razvijajo le pod naslednjimi
merili:
– v stavbni strukturi, izpeljani iz avtohtonih urbanističnih
in arhitekturnih tipov, ki je prilagojena konkretnim prostorskim
kontekstom po vrsti in merilu;
– z upoštevanjem načinov obdelovanja in vzdrževanja
kmetijskih in drugih površin, ki bistveno ne spreminjajo kvalitetnih sestavin kulturne krajine;
– s programi, ki ne slabšajo ekoloških, bivalnih in drugih
parametrov bivanja in dela v podeželskem vaško urbanem
okolju in niso obremenjujoči glede dodatnih emisij v okolje,
hrupa, vezave tovornega prometa, umetne svetlobe ipd.
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
1. Naselbinsko telo v krajini
S posegi se ohranja in nadgrajuje homogenost naselbinskega telesa Gabrja v širšem prostoru, še posebej v elementih oblikovanja meja, v višini tematske stavbne strukture
(v merilu že obstoječe) in v krajini streh. V tem kontekstu naj
se z zgoščevanjem navznoter razvijajo predvsem jasne zunanje meje v odnosu do stihijske urbanizacije v širši kulturni
krajini.
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2. Javni prostor
Prenova javnega prostora naj obsega redefinicijo obstoječe mreže poti in cest naselja v ulično mrežo urbano–podeželskega okolja, ob ohranitvi hierarhičnih razmerij t.i. izvorne
ulične mreže, še posebej na ureditvi glavnih strukturnih osi.
Pri tem je še posebej pomembna vloga središča z rastjo
glavnega križišča v glavni, oblikovani javni prostor in nujna
vzpostavitev novega trga jugozahodno od njega. Razvoj obstoječih zastavkov javnih prostorov (obstoječe ceste, poti…)
naj se izpelje s funkcionalno prenovo, z razširitvami in (pre)ureditvami v javne oblikovane prostore ter z izgradnjo javne infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi in oblikovnimi rešitvami, v skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi zahtevami.
V sklopu javnega prostora se opredelijo tudi zelene površine
in drevesna vegetacija v urbanem okolju, še posebej na najpomembnejših javnih lokacijah.
3. Stavbna struktura
V prostoru OU naj se izvajajo prenove, adaptacije, nadomestne in novogradnje v skladu z naslednjimi merili:
– stavbna struktura naj bo locirana na ugotovljene in
novo opredeljene gradbene linije ali druge oblike organiziranja razmerij javni prostor/interni prostor gradbenih enot v
skladu z merili po posameznih delih naselja; gradbene linije
se določajo ob vseh strukturnih oseh; določa se jih v razmerju potrebnega profila javnega prostora in kvalitetnih stavb/arhitektur ob ulici;
– stavbna struktura naj bo izpeljana iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov in prilagojena konkretnim prostorskim kontekstom po vrsti in merilu (npr. izrazit vzdolžni tloris
stavb, glavni vhod z najpomembnejšega javnega prostora,
glavna fasada, enovita fasadna ploskev z eventuelnim izzidkom ob vhodu); stanovanjske stavbe in ostale stavbe tematske strukture naj imajo načelno tlorisno razmerje osnovnega
kubusa v razmerju od 1:1,6 do 1:2,5;
– razvija naj se višinska homogenost tematske stavbne
strukture znotraj vzpostavljenih meril od (P+1+M) v središču,
ob najpomembnejših javnih prostorih, z zniževanjem do zgolj
pritličja ob mejah naselbinskega telesa; pri tem naj bodo kapi
streh v posameznih stavbnih nizih usklajeni, stavbni nizi pa
prekinjeni najmanj za širino uvozov na gradbene enote;
– zastavljena naj bo enovitost krajine streh (oblika streh:
simetrična dvokapnica 45° z enovitimi strešnimi površinami, v
sekundarnem delu imajo lahko stavbe tudi ravne strehe),
enovitost površinskih struktur in enovitost kolorita;
– meje naselbinske strukture naj se razvijajo v skladu z
ugotovljenimi kvalitetnimi principi, z razvojem in sanacijo problemov ter obravnavajo v skladu z njihovim pomenom (orientacija stavbnih mas ob meji, sadovnjaki ali vrtovi z avtohtonim
zelenjem ter gručami srednjeraslega drevja);
– pri umeščanju programov je pomembno upoštevati
hierarhijo in ugotovljene značaje posameznih lokacij po načelu, da se pomembnejši programi lahko umeščajo le na pomembne lokacije in obratno; kriterij je urbanotvornost programa/stavbe;
– stavbe ob strukturnih oseh in središčnih prostorih naj
se organizirajo v skladu z ugotovljenimi kvalitetnimi, predvsem
izvornimi principi; vse stavbe naj bodo oblikovane tako, da
sooblikujejo javni vaški prostor; tako naj imajo načeloma stavbe ob glavnih oseh, kjer je prioriteten terciarni in kvartarni
program, urejena pritličja za javne programe (2,8-3,0 m svetle višine oziroma 3,0–4,0 m) in glavne vhode neposredno iz
nivojev pločnikov;
– pri kvalitetnih stavbah/arhitekturah je potrebno zagotoviti prednost prenovam pred nadomestnimi gradnjami.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: ohranjeno priključevanje na obstoječe ceste iz Velikih Brusnic, Hrušice in Trdinovega vrha, z
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rekonstrukcijo priključnih križišč v območju urejanja; organizacija motornega in peš prometa znotraj OU v razmerju do
oblikovanega uličnega/vaškega javnega prostora vzdolž vseh
strukturnih osi z razširitvijo profilov javnega prostora; selektivna omejitev težkega tovornega prometa v naselju, razen za
dostavo in intervencije;
– vodovod: prenova obstoječega omrežja oskrbe z vodo in hidrantnega omrežja, z dodatnim dovajanjem vode iz
bližnjega napajališča, ki pa še vedno ne nudi optimalne vodne oskrbe–raziskujejo se dodatni viri; ureditev v skladu s
pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod in izgradnja že predvidenega omrežja ter priključitev na obstoječo
čistilno napravo pri Malih Brusnicah; ureditev odvodnjavanja z
vseh javnih in drugih utrjenih površin ter streh z zbiranjem in
predpisanim očiščenjem (z lovilci olj, usedalniki) ter ponikovanjem meteornih voda v samostojnem sistemu; odvajanje gospodarskih odplak v ločene nepropustne greznice brez iztokov, na praznjenje;
– električna energija: izgradnja nove TP z napajanjem iz
RP Gotna vas, izgradnja novih tokokrogov, priključevanje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– javna razsvetljava: vzpostavitev javne razsvetljave ob
vseh strukturnih oseh naselja;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– ogrevanje: individualna kurišča na lahko kurilno olje,
utekočinjen naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom;
– avtobusno postajališče: dopolnitev ureditve postajališča in novega parkirišča za avtobuse oziroma avtobusne postaje v sklopu nove ureditve javnega prostora;
– vizualne komunikacije v javnem prostoru: opredelitev
oglasnih točk in objektov, kjer je dovoljeno distribuiranje oglasov v javnem prostoru.
Vsa nova in prenovljena in prenovljena infrastruktura naj
se napeljuje izključno v javnem prostoru. Kabelski vodi se
napeljujejo le podzemno.
(6) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter okolja:
– naravna in kulturna dediščina sta pomembni merili
kvalitetnih rešitev, zato so ugotovljeni in varovani elementi
dediščine izhodiščna sestavina ureditvenega načrta,
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije,
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane tako v času gradnje kot obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter ohranitev
vidnih kakovosti okolja),
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
11. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta Petelinjek)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava območje razpršene
gradnje stanovanjskih stavb in zidanic na vzhodnem delu
Petelinjeka, ki leži na zahodni strani ceste Novo mesto–Ratež
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v samostojni zanki lokalne ceste in poti. Obseg območja je
razviden iz karte 3: Območje urejanja v merilu 1:5000. Od
Malega Slatnika, ki spada v jugovzhodni del Novega mesta,
je oddaljen 2 km. V naravi so v območju urejanja (v nadaljevanju tudi OU) stavbišča na stavbnih zemljiščih ter stavbišča,
vinogradi, travniki in kmetijske površine, ki so po veljavnem
prostorskem planu zemljišča v 2. območju kmetijskih zemljišč, in gozd, ki se v tem postopku spreminjajo v stavbna
zemljišča. Površina območja urejanja znaša 3,92 ha.
(2) Namen urejanja prostora s URN
Namen urejanja z URN je organizacija nove naselbinske
strukture, zaselka v območju lokacije nekdanjih izvornih osamelih domačij, zidanic in novih stanovanjskih stavb, območja
z razpršeno gradnjo na izpostavljeni lokalni naravni dominanti
Petelinjek in v njenem zaledju proti severu.
Ureditveni načrt za nov naselbinski sklop je opredeljen
na podlagi želje investitorjev po gradnji na nekaterih zemljiščih v območju stihijske stanovanjske gradnje v odprtem prostoru izven izvornih naselbin in strokovne presoje, da je gradnja novih in legalizacija obstoječih stavb možna zgolj v sklopu
sanacije območja razpršene gradnje, v kontekstu izvedbenega dokumenta, ki bo takšno sanacijo omogočil.
Cilji ureditve so:
– sanacija območja razpršene gradnje,
– zagotovitev novih kapacitet za bivanje kot eden od
instrumentov sanacije stanja.
(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Prostor v OU ima danes značaj razpršenega zaselka v
več ambientih z gručami stavb, predvsem stanovanjskimi hišami med obronki gozda in vinogradniškim območjem. Stanovanjske hiše nastajajo iz zidanic in vikendov. Na jugu in
zahodu se odpirajo kvalitetne vedute v kulturno krajino Novega mesta.
Sklop naj bo monofunkcionalen, namenjen zgolj bivanju
z dopolnilnimi gospodarskimi enotami–vinogradi z zidanicami. V ostalem prostoru naj se na obstoječi in dopolnjeni mreži
javnega prostora opredelijo gradbene enote individualnih stanovanjskih hiš z ohranitvijo pretežnega dela vmesnih vinogradov.
V formalnem smislu je danes v območju urejanja 10 gradbenih enot na opredeljenih stavbnih zemljiščih, v sklopu ureditvenega načrta pa se ureja še 10-15 novih gradbenih enot.
Ureditev vključuje ohranitev vseh ambientalno pomembnih
gozdnih površin in vseh obstoječih vinogradov kot pomembno sestavino identitete prostora.
Oskrba prebivalcev z urbanimi programi je vzpostavljena
v Novem mestu oziroma Malem Slatniku, ki je od lokacije
novega zaselka oddaljen 2 km.
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
Nova in spremenjena stavbna struktura naj bo zgolj tematska stavbna struktura, izpeljana iz avtohtonih urbanističnih
in arhitekturnih tipov.
Oblikuje naj se po naslednjih merilih:
– med posameznimi stavbami na sosednjih GE naj bo
vsaj 8 m;
– osnovni kubusi stavb naj bodo tlorisno izrazito vzdolžni
(med 1:1,6 do 1:2,5);
– nad terenom naj imajo le pritličje in mansardo;
– orientirane naj bodo vzdolž plastnic;
– stavbe naj imajo načeloma simetrične dvokapnice z
enovitimi strešnimi površinami, pri čemer so lahko fičare visoke le do 1/3 višine strešne površine; naklon strešnih površin
glavnih stavb je 45 stopinj, dvoriščni izzidki ali pomožne stavbe imajo lahko tudi ravne strehe. Na izpostavljenih strehah
stavb na južnem in zahodnem robu fičare niso dopustne.
Gradbene enote naj imajo na zunanjih robovih zaselka vino-
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grade, sadovnjake ali vrtove s srednje visoko ali visoko drevesno vegetacijo. Dodatna drevesna vegetacija naj bo organizirana v gručah dreves.
V ureditvenem načrtu se opredelijo načini sanacije problemov obstoječe stavbne strukture v skladu z zgoraj postavljenimi merili.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: priključevanje na cestno omrežje
na obstoječih priključkih Novo mesto–Ratež, rekonstrukcija
notranjih ulic za dvosmerni motorno promet, dostavo in intervencije, izgradnja enostranskega pločnika ob notranjih ulicah
v širini min. 1,2m;
– vodovod: prenova obstoječega omrežja, priključitev
nanj v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod v troprekatnih nepropustnih greznicah brez izpustov, s pogodbeno
urejenim praznjenjem pooblaščene komunalne službe; ureditev odvodnjavanja z vseh javnih in drugih utrjenih površin ter
streh z zbiranjem in predpisanim očiščenjem (z lovilci olj,
usedalniki) ter ponikovanjem meteornih voda v samostojnem
sistemu; odvajanje gospodarskih odplak v ločene nepropustne greznice brez iztokov, na praznjenje;
– električna energija: priključitev na načrtovano TP po
področju URN, v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v
fazi izdelave URN;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– ogrevanje: individualna kurišča na lahko kurilno olje,
utekočinjen naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom.
(6) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter okolja:
– naravna in kulturna dediščina sta pomembni merili
kvalitetnih rešitev, zato so ugotovljeni in varovani elementi
kvalitet dediščine izhodiščna sestavina ureditvenega načrta,
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije,
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane, tako v času gradnje kot obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter ohranitev
vidnih kakovosti okolja),
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
12. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta Otočec)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava območje urejanja (v nadaljevanju tudi OU) naselbinskega telesa starega središča
Otočca, ki leži ob državni cesti Novo mesto–Bela Cerkev
oziroma magistralni cesti Ljubljana–Obrežje, kmetijske površine ter površine med naselbinskim telesom Otočca in bregom reke Krke na južni strani. Obseg območja je razviden iz
karte 3: Območje urejanja v merilu 1:500. Po veljavnem
prostorskem planu so v OU stavbna zemljišča in zgoraj omenjena zemljišča v 1. in 2. območju kmetijskih zemljišč. V
naravi so stavbna zemljišča pozidana in nepozidana. Kmetij-
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ska zemljišča, ki se jih po tem dokumentu spreminja v stavbna zemljišča, so površine, ki spadajo med t.i. ostanke urbanizacije med in ob omenjenih cestah zahodno in severno od
središča in med stavbnimi zemljišči.
Površina območja urejanja znaša 17.27 ha.
(2) Namen urejanja prostora z URN
Cilj ureditve po predmetnem dokumentu je revitalizacija
in širitev središča naselja (Šempetra) v lokalno oskrbno-storitveno središče v skladu z usmeritvami prostorskega razvoja in
aktiviranjem možnosti prostorskega razvoja iz strokovnih podlag. Zato se spodaj navedena merila nanašajo na ugotovljena
dejstva v omenjenem dokumentu. Revitalizacija naj zagotovi
razvoj naselja v skladu z značajem, pomenom, arhitekturnimi,
urbanistično/ruralnimi, naravnimi in ustvarjenimi ter drugimi
prostorskimi kvalitetami. Na ta način zagotavlja dvig splošne
kvalitete bivanja in dela v naselju. Dokument tako:
– ureja povezavo starega in urbanizacijskega dela naselja z novim prometnim vozliščem in integrativnimi programi po
izgradnji avtoceste in redefiniciji magistralne ceste;
– opredeljuje prenovo javnega prostora in prenovo ter
izgradnjo infrastrukture;
– spodbuja uveljavljanje novih vsebin v starem jedru, ki
bodo krepile središčnost naselja v razmerju do okoliških
naselij;
– zagotavlja aktiviranje obstoječih in ugotovljenih novih
prostorskih potencialov s prenovo stavbne strukture ter z
opredelitvijo novih gradbenih enot, še posebej v sklopu sanacije degradiranega območja razpršene gradnje v južnem delu
območja urejanja;
– odpira programske, prometne in pomenske povezave
naselja Otočec s turistično rekreativnim kompleksom ob gradu Otočec.
(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Prostor naselja znotraj OU, v obstoječih, spremenjenih
in novih gradbenih enotah, je namenjen:
– staro središče: razvoju terciarnih, kvartarnih dejavnosti ter bivanju v jedru, in sicer terciarnim dejavnostim v osrednjem zahodnem delu, ostalo, izven pokopališča, je namenjeno stanovanjem in obstoječim malim gospodarskim enotam v
skladu s kvalitetnimi principi organizacije programov;
– obstoječ jugozahodni del: bivanju v obstoječi organizaciji prostora;
– novi zahodni, severni del: razvoju terciarnih in sekundarnih dejavnosti s področja prometa; bivanju v sklopu nove
organizacije intenzivne urbane strukture z artikuliranim trgom
ob osrednjem križišču;
– južni del: urbanim zelenim–parkovnim površinam s peš
povezavo vzdolž celotnega OU, s priključkom na bodočo
pešpot od turistično rekreativnega sklopa Otočec z gradom
na vzhodu ter prečnimi povezavami proti severu v naselbinsko
telo;
– jugovzhodni del: pokopališču s cerkvijo ter javnim parkiriščem v parkovni ureditvi, v južnem delu parkovni ureditvi.
Dopolnilne in nove prostorske kapacitete se v starem
središču zagotavljajo predvsem s prenovo obstoječe stavbne
strukture, rastjo stavb, rastjo gradbenih enot po globini naselbinskega telesa v severovzhodnem delu ter s preureditvami
gradbenih enot in javnih prostorov. V novem zahodnem in
severnem delu ter na lokaciji severozahodnega dela središča
se vzpostavijo nove gradbene enote v skladu s sprejeto rešitvijo.
Programi v OU se lahko razvijajo le v skladu z naslednjimi merili:
– v stavbni strukturi, izpeljani iz avtohtonih urbanističnih
in arhitekturnih tipov, ki je prilagojena konkretnim prostorskim
kontekstom po vrsti in merilu;

Stran

13812 / Št. 97 / 10. 10. 2003

– z upoštevanjem načinov obdelovanja in vzdrževanja
kmetijskih in drugih površin, ki bistveno ne spreminjajo kvalitetnih sestavin kulturne krajine;
– s programi, ki ne slabšajo ekoloških, bivalnih in drugih
parametrov bivanja in dela v podeželskem vaško urbanem
okolju in niso obremenjujoči glede dodatnih emisij v okolje,
hrupa, vezave tovornega prometa, umetne svetlobe ipd.
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
1. Naselbinsko telo v krajini
S posegi se ohranja in nadgrajuje homogenost naselbinskega telesa Otočca v širšem prostoru, še posebej v elementih oblikovanja meja, v višini tematskih stavbnihe struktur
(v merilu že obstoječe) in v krajini streh. V tem kontekstu naj
se razvija povezovalna naselbinska struktura ob starem središču in proti severu, ki bo zagotovila integracijo danes ločenih
delov starega in urbanizacijskega dela Otočca. Tako se v
celoti ohranja status kvalitetne dominante–obstoječe cerkve
z zvonikom.
2. Javni prostor
Prenova javnega prostora naj obsega redefinicijo obstoječe mreže poti in cest naselja v ulično mrežo urbano–podeželskega okolja, ob ohranitvi hierarhičnih razmerij t.i. izvorne
ulične mreže, še posebej na ureditvi glavne strukturne osi v
smeri vzhod-zahod, aktiviranju prečne povezave na vzhodu in
glavnih dveh središč (B1A in B1B). Obstoječe križišče v starem jedru naj dobi na severni strani pomensko podrejen nov
pol–prometno pomemben središčni javni prostor z elementi
trga.
Razvoj obstoječih zastavkov javnih prostorov (obstoječe
ceste, poti…) naj se izpelje s funkcionalno prenovo in z razširitvami ter (pre)ureditami v javne oblikovane prostore in z
izgradnjo javne infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi in
oblikovnimi rešitvami, v skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi zahtevami.
3. Stavbna struktura
3.1. Staro središče
V sklopu dokumenta naj se v območju obstoječih stavbnih zemljišč v starem središču, v vzhodnem delu ureditve
izvajajo prenove, adaptacije, nadomestne in novo gradnje v
skladu z naslednjimi merili:
– stavbna struktura naj bo izpeljana iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov in prilagojena konkretnim prostorskim kontekstom po vrsti in merilu (npr. izrazit vzdolžni tloris
stavb, načelno od 1:1,6 do 1:2,5, glavni vhodi z najpomembnejšega javnega prostora, glavna fasada, enovita fasadna
ploskev z eventuelnim izzidkom ob vhodu);
– razvija naj se višinska homogenost tematske stavbne
strukture znotraj merila, ki ga postavljajo najvišje, kvalitetne
stavbe vzdolž glavne strukturne osi (P+1), z zniževanjem do
zgolj pritličja ob mejah naselbinskega telesa na severovzhodnem in vzhodnem robu ter zastavljena enovitost krajine streh
(oblika streh: načeloma dvokapnice z naklonom 45° z enovitimi strešnimi površinami, v sekundarnem delu imajo lahko
tudi ravne strehe), enovitost površinskih struktur in enovitost
kolorita; višinsko merilo stavbni strukturi okoli središča in
novim povezavam proti severu je višina, natančneje višinska
kota kapi obstoječe stavbe župnišča;
– meje naselbinske strukture naj se razvijajo v skladu z
ugotovljenimi kvalitetnimi principi in sanacijo problemov ter
obravnavajo v skladu z njihovim pomenom (orientacija stavbnih mas ob meji, sadovnjaki ali vrtovi z avtohtonim zelenjem
ter gručami srednjeraslega drevja);
– pri umeščanju programov je pomembno upoštevati
hierarhijo in ugotovljene značaje posameznih lokacij po načelu, da se pomembnejši programi lahko umeščajo le na pomembne lokacije in obratno; kriterij je urbano–tvornost programa/stavbe;
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– stavbe ob strukturnih oseh in središčnih prostorih naj
se organizirajo v skladu z ugotovljenimi kvalitetnimi, predvsem
izvornimi principi; oblikovane naj bodo tako, da sooblikujejo
javni vaški prostor; tako naj imajo načeloma stavbe ob glavnih
oseh urejena pritličja za javne programe (2,8-3,0 m svetle
višine) in glavne vhode neposredno iz nivojev pločnikov;
– pri kvalitetnih stavbah/arhitekturah je potrebno zagotoviti prednost prenovam pred nadomestnimi gradnjami;
– stavbna struktura naj bo locirana na ugotovljene in
novo opredeljene gradbene linije ali druge oblike organiziranja razmerij javni prostor/interni prostor gradbenih enot v
skladu z merili po posameznih delih naselja; gradbene linije
se določajo ob vseh strukturnih oseh; določa se jih v razmerju potrebnega profila javnega prostora in kvalitetnih stavb/arhitektur ob ulici.
3.2. Južni, jugovzhodni del
Pokopališki kompleks naj se razvija z minimalizirano stavbno strukturo in redčenjem/zniževanjem le–te proti vzhodu.
Zelene parkovne površine na jugu, ob reki, naj se opremijo z
minimalno infrastrukturo za sprehode in rekreacijo (pešpoti,
klopi ipd). Ureditev zelenih površin naj obsega kultiviranje in
vzdrževanje obstoječih ter nadgradnjo z avtohtonimi principi
obvodne vegetacije ter srednje visoke in nizke vegetacije na
meji naselbinskega telesa.
3.3. Obstoječ stanovanjski sklop na zahodu OU
Za oblikovanje stavbne strukture velja odlok o PUP, za
vse ostale parametre pa določbe za središče.
3.4 Nova linearna stavbna struktura na zahodu med
magistralno in državno cesto ter v severnem delu nad magistralno cesto:
– visoka naj bo enotno oziroma z zveznim padanjem
višine proti zahodu, največ do višine obstoječe stavbe gasilnega doma (P+1+M)–uskladitev višinskih kot kapi;
– veljajo določila četrte, pete in sedme alinee urejanja
stavbne strukture starega središča, s tem da naj bo (peta
alinea) svetla višina pritličja 3,0–4,0 m.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: organizacija motornega in peš prometa znotraj OU v razmerju do oblikovanega uličnega/vaškega javnega prostora vzdolž vseh strukturnih osi v starem središču; razširitev cestnega profila na glavni osi skozi jedro na
min. 5 m ter obojestranske površine pešca; površine pešca
tudi ob cesti v Dolenjo vas; organizacija nove vpadnice iz
obstoječe magistralne ceste Ljubljana–Obrežje v novem, centralnem prometnem vozlišču, ki pomeni ohranitev priključevanja na lokalne in državne ceste v smereh Lešnica, grad Otočec, Dolenja vas, Prapreče in Jelše/Zagrad; omejitev težkega
tovornega prometa skozi staro jedro in proti notranjosti stanovanjske soseske na severu; selektivna omejitev vsega ostalega tovornega prometa v naselju, razen za dostavo in intervencije;
– vodovod: prenova in razširitev obstoječega omrežja
oskrbe z vodo in hidrantnega omrežja z dodatnim dovajanjem
vode iz črpališča Jezero, priključevanje v skladu s pogoji
upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod, priključevanje na razširjen kanalizacijski sistem in čistilno napravo
Otočec, ki je v izgradnji; ureditev odvodnjavanja z vseh javnih
in drugih utrjenih površin ter streh z zbiranjem in predpisanim
očiščenjem (z lovilci olj, usedalniki) ter ponikovanjem meteornih voda v samostojnem sistemu; odvajanje gospodarskih
odplak v ločene nepropustne greznice brez iztokov, na praznjenje;
– električna energija: izgradnja nadomestne TP Otočec
in dodatnih tokokrogov, priključevanje v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;

Uradni list Republike Slovenije
– javna razsvetljava: vzpostavitev javne razsvetljave ob
vseh strukturnih oseh nove ureditve;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– ogrevanje: kurišča na zemeljski plin, lahko kurilno
olje, utekočinjeni naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva
goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno
deponijo v skladu z občinskim odlokom;
– avtobusno postajališče: dopolnitev ureditve obojestranskega postajališča v območju današnje lokacije v sklopu nove ureditve javnega prostora;
– vizualne komunikacije v javnem prostoru: opredelitev
oglasnih točk in objektov, kjer je dovoljeno distribuiranje
oglasov v javnem prostoru.
Vsa nova in prenovljena javna infrastruktura naj se napeljuje v javnem prostoru. Kabelski vodi se napeljujejo le
podzemno.
(6) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine ter okolja:
– naravna in kulturna dediščina sta pomembni merili
kvalitetnih rešitev, zato so ugotovljeni in varovani elementi
dediščine izhodiščna sestavina ureditvenega načrta;
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko
izvedbene dokumentacije;
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane, tako v času gradnje kot obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter ohranitev
vidnih kakovosti okolja);
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
13. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta
Veliki Cerovec)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava območje urejanja (v
nadaljevanju tudi OU) vstopnega ambienta v Veliki Cerovec.
Obseg območja je razviden iz karte 3: Območje urejanja v
merilu 1:5000. V naravi so v območju pozidana zemljišča in
kmetijske površine z nižjo intenziteto obdelave na precejšnji
brežini. Po obstoječem planu spadajo med stavbna zemljišča in v 1. območje kmetijskih zemljišč.
Površina ureditvenega območja znaša 1,78 ha.
Ureditveno območje leži v neposredni bližini Stranske
vasi, ki ima status centralne vasi z osnovno javno ponudbo
(trgovine z živili, dva gostinska lokala, cvetličarna…) ter sedežem KS in osnovno šolo.
(2) Namen urejanja s URN
Cilji ureditve so:
– sanirati danes degradirano območje glavnega vstopa
v naselbinsko telo Velikega Cerovca z dopolnilno pozidavo v
samostojnem vstopnem mikroambientu. Na ta način je mogoče oblikovanje novega, kvalitetnega vstopa v vas;
– pridobiti nova stavbna zemljišča za 7-8 novih gradbenih enot stanovanjskih hiš, predvsem za potrebe avtohtonih
prebivalcev;
– izrabiti ugotovljene prostorske rezerve na pasu kmetijskih zemljišč – t.i. ostanku urbanizacije za poselitev v
enotni ureditvi;
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– zagotoviti zaključenost osrednjega prostorskega sklopa Stranske vasi, še posebej sanacijo njegove zahodne
meje ter oblikovanje v naselbinsko telo.
(3) Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba prostora
Obstoječi in dopolnilni del sklopa individualnih stanovanjskih hiš v OU naj bo organiziran na prenovljeni in novi
mreži uličnega prostora. Obstoječi del naselbinskega sklopa je namenjen bivanju in razvoju obstoječih malih gospodarskih enot (domačij), novi del na zahodni strani pa je
namenjen zgolj bivanju.
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
1. Javni prostor
Sklop v OU se priključuje na obstoječo cesto zaselek
Badovinac–Veliki Cerovec. Del te ceste, ki spada v OU, naj
se preoblikuje v javni prostor – z rekonstrukcijo prometnih
parametrov in izgradnjo enostranskega pločnika v širini
1,8 m. V severnem delu se zgradi nova ulica vzdolž plastnic
z opredeljenim dvosmernim prometom za osebna vozila,
intervencije in dostavo ter pešce.
2. Stavbna struktura
Stavbna struktura naj bo zasnovana po enotnih merilih,
kot zgolj tematska stavbna struktura, tako da bo zagotovljena homogenost kubusa obstoječega in novega dela naselbinskega sklopa v območju urejanja po brežini ter integracija z obstoječim naselbinskim telesom vasi na severovzhodu:
– gradbene enote naj bodo načelno velike okoli
1000 m2;
– stavbna struktura naj bo izpeljana iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov in prilagojena konkretnim prostorskim kontekstom po vrsti in merilu (npr. izrazit vzdolžni
tloris stavb, glavni vhodi z najpomembnejšega javnega prostora, glavna fasada, enovita fasadna ploskev z eventuelnim
izzidkom ob vhodu); osnovni kubusi stavb naj imajo načelno
tlorisno razmerje od 1:1,6 do 1:2,5, s širino 7–9 m;
– stavbe naj bodo visoke K +P+M brez kolenčnega
zidu, oziroma K+M na zunanjih robovih na skrajnem zahodnem delu, s tem da je vhod v klet v nivoju javnega prostora;
– strehe vseh stavb naj imajo enotne naklone 45° ali
ravne strehe in enotne strešne površine, z eventuelnimi
strešnimi izzidki; le-ti so lahko načeloma le v višini kapi in
visoki do največ 1/3 višine osnovne strešne površine;
– osnovni stavbni kubusi naj bodo orientirani vzdolž
plastnic v nizih, na opredeljenih gradbenih linijah, z razmikom glavnih kubusov stavb na sosednjih GE, načelno
4–8 m, z opredeljenimi razmerji javni–pol javni–zasebni
prostor;
– prostor med gradbenimi enotami ter mejni deli gradbenih enot naj bodo zasajeni s sadovnjaki ali drugimi srednje raslimi vrstami avtohtonih dreves.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: promet za osebna motorna vozila, pešce in intervencije, omejitev tovornega prometa zgolj
na dostavo. Izvedba priključka na cesto Novo mesto – Uršna
sela.
– vodovod: priključitev na obstoječe omrežje, z izgradnjo nove zanke, vključno z razširitvijo hidrantnega omrežja;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod v troprekatnih nepropustnih greznicah brez izpustov, s pogodbeno
urejenim praznjenjem pooblaščene komunalne službe; ureditev odvodnjavanja z vseh javnih in drugih utrjenih površin
ter streh z zbiranjem in predpisanim očiščenjem (z lovilci olj,
usedalniki) ter ponikovanjem meteornih voda v samostojnem sistemu; odvajanje gospodarskih odplak v ločene nepropustne greznice brez iztokov, na praznjenje;
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– električna energija: priključitev na obstoječe omrežje,
napajanje na TP Veliki Cerovec, izgradnja razvodnega omrežja v skladu s pogoji upravljalca, podanih v času izdelave
URN;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave PIN;
– ogrevanje: individualna kurišča na lahko kurilno olje,
utekočinjen naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom.
Vsa nova in predvidena infrastruktura naj se napeljuje v
javnem prostoru. Kabelski vodi se napeljujejo le podzemno.
(6) Usmeritve za varovanje okolja:
– naravna in kulturna dediščina sta pomembni merili
kvalitetnih rešitev, zato so ugotovljeni in varovani elementi
dediščine izhodiščna sestavina ureditvenega načrta;
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije;
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bodo zagotovljene
optimalne bivalne razmere v okolju in da le–te ne bodo poslabšane, tako v času gradnje kot v času obratovanja (raven
hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter ohranitev vidnih kakovosti okolja);
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
14. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta
Podgrad)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava območje urejanja (v nadaljevanju tudi OU) naselbinskega telesa starega središča
Podgrada, ki leži ob cesti Vinja vas–Pristava (strukturna os1),
vključno z zaledjem širitve naselja. Obseg območja je razviden iz karte 3: Območje urejanja v merilu 1:5000. Po veljavnem prostorskem planu so v OU stavbna zemljišča ter v
manjši meri zemljišča v 1. in 2. območju kmetijskih zemljišč.
V naravi so stavbna zemljišča pozidana in nepozidana. Kmetijska zemljišča, ki se jih po tem dokumentu spreminjajo v
stavbna zemljišča, so površine v kraku med stavbnimi zemljišči na vrtačastem svetu na zahodnem delu ter prometne
površine za vzhodnem delu. Površina območja urejanja znaša
6,79 ha.
(2) Namen urejanja prostora s URN
Cilj ureditve po predmetnem dokumentu je revitalizacija
središča naselja v lokalno pomembno vas z urbanimi elementi, v skladu z usmeritvami prostorskega razvoja in aktiviranjem
možnosti prostorskega razvoja iz strokovnih podlag. Revitalizacija naj zagotovi razvoj naselja v skladu z značajem, pomenom, arhitekturnimi, urbanistično/ruralnimi, naravnimi in ustvarjenimi ter drugimi prostorskimi kvalitetami. Na ta način
zagotavlja splošen dvig kvalitete bivanja in dela v naselju.
Dokument tako:
– ureja prenovo javnega prostora in infrastrukture,
– spodbuja uveljavljanje novih vsebin v starem jedru,
– zagotavlja aktiviranje obstoječih in ugotovljenih novih
prostorskih potencialov s prenovo stavbne strukture ter z
opredelitvijo novih gradbenih enot, še posebej v sklopu sanacije degradiranega območja razpršene gradnje v zahodnem
delu območja urejanja;
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– odpira nove prostorske potenciale med krakoma naselbinske strukture na severozahodnem delu za potrebe novih stanovanj.
(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
V pretežno novem delu na severozahodu je možno organizirati 10–15 novih gradbenih enot, velikosti okoli 1000 m2.
– središče naselja: razvoj terciarnih, kvartarnih dejavnosti, bivanje v obstoječi prenovljeni in nadomestni ter dopolnjeni stavbni strukturi na lokacijah vrzeli v obuličnem nizu na
zahodni strani;
– vzhodni središčni del: cerkev s pokopališčem, z vzpostavitvijo prenovljenih povezav v središče in novi del pokopališča;
– južni del: male gospodarske enote, bivanju v izvirnem
ustroju vzdolžnih gradbenih enot, nanizanih ob obstoječi cesti Vinja vas;
– skrajno vzhodni del: terciarne dejavnosti, bivanje;
– severovzhodni del: stanovanja v parkovni ureditvi.
Programi v OU se lahko razvijajo le pod naslednjimi
merili:
– v stavbni strukturi, izpeljani iz avtohtonih urbanističnih
in arhitekturnih tipov, ki je prilagojena konkretnim prostorskim
kontekstom po vrsti in merilu;
– z upoštevanjem načinov obdelovanja in vzdrževanja
kmetijskih in drugih površin, ki bistveno ne spreminjajo kvalitetnih sestavin kulturne krajine;
– s programi, ki ne poslabšujejo ekoloških, bivalnih in
drugih parametrov bivanja in dela v podeželskem vaško urbanem okolju.
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
1. Javni prostor
Prenova javnega prostora naj obsega redefinicijo obstoječe mreže poti in cest naselja v povezano ulično mrežo
urbano–podeželskega okolja ob ohranitvi hierarhičnih razmerij v naslednjih elementih:
– ureditev glavnih strukturnih osi v obstoječi hierahiji;
– revitalizacija starega središča vasi zahodno od cerkve;
– prostorska artikulacija novega središča vasi pred šolo
v oblikovan trg, z vzpostavitvijo parkirišča nasproti javne stavbe (sedež KS, gasilni dom…) ter priključkom novega parkirišča in dovozne poti pokopališča;
– ureditev javnih zelenih površin, predvsem brega zahodno od starega središča;
– ureditev prometnih poti, tudi peš povezav, z novim
športno rekreacijskim parkom Podgrad na južnem pobočju;
– razvoj nove ulične mreže v severozahodnem in zahodnem delu za novo naselbinsko strukturo.
Razvoj obstoječih zastavkov javnih prostorov (obstoječe
ceste, poti…) naj se izpelje s funkcionalno prenovo in z razširitvami ter (pre)ureditami v javne oblikovane prostore ter z
izgradnjo javne infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi in
oblikovnimi rešitvami, v skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi zahtevami.
2. Stavbna struktura
Prenove, adaptacije, nadomestne in novogradnje stavb
tematske strukture naj se izvajajo v skladu z naslednjimi
merili:
– pri kvalitetnih stavbah/arhitekturah je potrebno zagotoviti prednost prenovam pred nadomestnimi gradnjami in
adaptacijami;
– izpeljane naj bodo iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov in prilagojena konkretnim prostorskim kontekstom po vrsti in merilu (npr. izrazit vzdolžni tloris stavb, načelno od 1:1,6 do 1:2,5, glavni vhodi z najpomembnejšega
javnega prostora, glavna fasada enovita fasadna ploskev);
– locirane naj bodo na ugotovljene in novo opredeljene
gradbene linije na posameznih strukturnih oseh; gradbene
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linije se določajo v razmerju potrebnega profila javnega prostora in kvalitetnih stavb/arhitektur ob ulici;
– razvija naj se višinska homogenost tematske stavbne
strukture znotraj merila, ki ga postavljajo najvišje, kvalitetne
stavbe ob oseh, z zniževanjem do zgolj pritličja ob mejah
naselbinskega telesa na južni strani, tako naj bodo stavbe ob
osi1 P+1, do starega križišča , proti jugu pa P+M. V novem
naselbinskem sklopu na severozahodu naj bo višina stavb
P+M;
– razvija naj se zastavljena enovitost krajine streh (oblika
streh: načeloma dvokapnice z naklonom 450 z enovitimi strešnimi površinami v sekundarnem delu imajo lahko stavbe tudi
ravne strehe), enovita površinska struktura in enovit kolorit;
– meje naselbinske strukture naj se z ugotovljenimi kvalitetnimi principi oblikovanja meja, z zgolj pritličnimi stavbami
ob meji ter zasaditvijo srednje–raslih avtohtonih dreves v gručah ali sadovnjakov;
– pri umeščanju programov je pomembno upoštevati
hierarhijo in ugotovljene značaje posameznih lokacij po načelu, da se pomembnejši programi lahko umeščajo le na pomembne lokacije in obratno; kriterij je urbano–tvornost programa/stavbe;
– stavbe ob strukturnih oseh in središčnih prostorih naj
se organizirajo v skladu z ugotovljenimi kvalitetnimi, predvsem
izvornimi principi; oblikovane naj bodo tako, da sooblikujejo
javni urbani/vaški prostor; tako naj imajo stavbe vzdolž osi1
od vstopa v naselje do vključno starega središča načeloma
urejena pritličja za javne programe (svetla višina 2,8–4,0 m,
vhodi v pritličja iz nivojev javnih prostorov);
– nove gradbene enote stanovanjskih hiš v severozahodnem delu naj bodo načeloma velike do 1000 m2.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: organizacija motornega in peš prometa v razmerju do oblikovanega uličnega/vaškega javnega
prostora; ohranitev vključevanja na obstoječe cestno omrežje
na cesti Vinja vas–Pristava; razširitev prečnih profilov vozišč
na standardne širine dvopasovnih cest na glavni cesti Vinja
vas–Pristava;
– vodovod: izgradnja novega omrežja oskrbe z vodo in
hidrantnega omrežja; ureditev v skladu s pogoji upravljalca, ki
jih bo podal v fazi izdelave URN;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod v novem
kanalizacijskem sistemu z novo čistilno napravo; ureditev odvodnjavanja z vseh javnih in drugih utrjenih površin ter streh z
zbiranjem in predpisanim očiščenjem (z lovilci olj, usedalniki)
ter ponikovanjem meteornih voda v samostojnem sistemu;
odvajanje gospodarskih odplak v ločene nepropustne greznice brez iztokov, na praznjenje;
– električna energija: priključitev na obstoječo TP z novimi tokokrogi v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi
izdelave URN;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– ogrevanje: individualna kurišča na lahko kurilno olje,
utekočinjen naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom.
Vsa nova in prenovljena javna infrastruktura naj se napeljuje v javnem prostoru. Kabelski vodi se napeljujejo le podzemno.
(6) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter okolja:
– naravna in kulturna dediščina sta pomembno merilo
kvalitetnih rešitev, zato so ugotovljeni in varovani elementi
kvalitet dediščine izhodiščna sestavina ureditvenega načrta,

Št.

97 / 10. 10. 2003 / Stran 13815

– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije,
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane tako v času gradnje kot v času
obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter
ohranitev vidnih kakovosti okolja),
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
15. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta Sanacija
kamnloma v ureditveni načrt Podgrad)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava območje opuščenega
peskokopa na severnem pobočju hriba Vršič nad Podgradom
ter organizacijo sprehajalnih in trim poti v gozdu proti Podgradu. Obseg območja je razviden iz karte 3: Območje urejanja
v merilu 1:5000. V območju urejanja (v nadaljevanju tudi OU)
so po veljavnem prostorskem planu gozdne površine in na
robovih ter v območju obstoječe javne poti površine, ki spadajo v 1. območje kmetijskih zemljišč. V naravi je pretežno
pogozden grič z opuščenim peskokopom na južni strani.
Omenjena zemljišča se v sklopu tega postopka spreminjajo v
stavbna zemljišča, pri čemer pa je na večini kmetijskih in
večini gozdnih površin predvidena ohranitev pretežne kmetijske rabe oziroma ohranitev gozda.
Skupna površina območja urejanja znaša 5,54 ha.
(2) Namen urejanja prostora z URN:
– sanacija opuščenega peskokopa v športni park.
(3) Organizacija dejavnosti v prostoru in namenska raba
prostora
Organizacija športno rekreacijskega parka z igrišči za
nogomet, odbojko, košarko, rokomet, balinišče ter sprehajalne in trim poti – v terasah na severnem delu pobočja. Izgradnja dostopne ceste.
Instalacije v območju kmetijskih površin naj bodo omejene le na pešpoti in eventuelne podzemne infrastrukturne
vode, sicer naj ostanejo kmetijske površine neokrnjene za
kmetijstvo. Prav tako naj bodo instalacije na pretežnih površinah gozda v naravi (trim, sprehajalne poti, mala igrišča v
gozdu) izvedena na način, da bo gozdni habitat ostal kar
najbolj avtentičen, prostor pa kar najbolj pogozden.
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
Ureditev naj zagotavlja:
– ohranitev geometrije zemljišča, gozdnih mas z avtohtonim drevjem na vseh delih pobočja pri vedutah iz naselbinskega telesa Podgrada;
– optimalno integracijo vseh objektov in naprav v kulturno krajino, z orientacijo vzdolž plastnic, z ureditvijo instalacij v
terasah in delno vkopanih po posameznih programih, z minimalnimi gradbenimi elementi izven nivoja terena;
– stavbna struktura visokih gradenj naj bo zgolj pritlična
in harmonično integrirana v ambient;
– površine naj se v največji meri ozelenijo, zasadijo naj
se avtohtone vrste drevja v gručah.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: izgradnja ceste po trasi obstoječe
poti iz Podgrada;
– vodovod, hidrantno omrežje: priključitev na predvideno novo omrežje Podgrada;
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– kanalizacija: troprekatna nepropustna greznica brez
izpusta, s pogodbeno urejenim praznjenjem s pooblaščeno
komunalno organizacijo;
– električna energija: nov tokokrog, priključitev v skladu
s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– javna razsvetljava: osvetlitev izbranih delov zunanjega
prostora;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– ogrevanje: individualna kurišča na lahko kurilno olje,
utekočinjen naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: organizacija sistema košev za odpadke ter
njihovega zbiranja po celotnem sklopu (tudi gozdu), odvoz
odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim
odlokom.
Sestavni del ureditvenega načrta naj bodo načrt zaključka koriščenja peskokopa in tehnična sanacija kamnoloma.
Vsi vodi instalacij se lahko vodijo le v terenu.
(6) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter okolja:
– naravna in kulturna dediščina sta pomembna merila
kvalitetnih rešitev, zato so ugotovljeni in varovani elementi
dediščine izhodiščna sestavina ureditvenega načrta,
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije,
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane, tako v času gradnje kot v času
obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter
ohranitev vidnih kakovosti okolja),
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
16. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta Straža)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava ureditev severovzhodnega dela Straže/Vavte vasi, v območju križišča cest Straža–
Prečna (os2) z odcepom za Zalog (os5). Obseg območja je
razviden iz karte 3: Območje urejanja v merilu 1:5000. Zemljišča v območju urejanja (v nadaljevanju tudi OU) spadajo po
veljavnem prostorskem planu v območje gozda, ki se v tem
postopku spreminja v stavbna zemljišča. V naravi prevladujejo
nepozidana ali slabo izkoriščena stavbna zemljišča in prometne površine na južnem in osrednjem delu ter gozdne površine
v severozahodnem delu. Površina ureditvenega območja znaša 6,55 ha.
(2) Namen urejanja prostora z URN
Ureditveni načrt opredeljuje sanacijo degradiranega in
slabo izkoriščenega prostora v severovzhodnem delu naselbinskega telesa Straže/Vavte vasi v novo, sekundarno središče naselja. Lokacija vključuje lokalno najpomembnejše križišče v tem delu naselja. Prostor OU je lokalni mikroambient, ki
je izraziteje zaprt z relativno ostrimi vizualnimi mejami na severozahodni strani in se odpira proti jugovzhodu. V njem se
stikajo trije sklopi naselja–na jugozahodu je relativno zaključen sklop stanovanjskih hiš, na vzhodu območje lesne industrije, na severovzhodni strani pa se preko izrazitejše vizualne
meje nadaljuje obcestna, relativno stihijska stanovanjska pozidava. Namen novega središča je integracija teh delov v
naselbinsko telo – z novo prostorsko ureditvijo in instalacijo
javnih programov, predvsem terciarnega sektorja.
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(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Povezovalno središče naj se artikulira s tremi glavnimi
sestavinami:
– z vzpostavitvijo odprtega javnega prostora za javne
prireditve (zborovanja, koncerte, veselice ipd.) v osrednjem
in severozahodnem delu; program naj do meje OU na severozahodnem robu prehaja v gozd z urbano rabo; obvezna
ohranitev drevesne mase;
– z vzpostavitvijo nove stavbne strukture z javnimi programi terciarnega in tudi kvartarnega sektorja na jugozahodnem in jugovzhodnem robu ter na vzhodnem delu;
– z opredeljenim središčnim javnim prostorom v osrednjem in južnem delu s prehodi v linearne javne prostore na
omenjenih oseh (os2 in os5).
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
Ureditev središčnega, polivalentnega javnega prostora z:
– ureditvijo prireditvenega prostora (gledalci/nastopajoči),
– izgradnjo stavb za osnovno infrastrukturo (sanitarije in
drugi pomožni prostori v arhitekturi posebne stavbne strukture);
– tematsko stavbno strukturo v jugozahodnem delu, ki
naj zaključuje obstoječi sklop stanovanjskih hiš ter na severovzhodni in vzhodni strani, kjer artikulira iztek javnih prostorov vzdolž osi.
Razvoj obstoječih zastavkov javnih prostorov na oseh
os2, os12 in os4 (obstoječe ceste, poti…) naj se izpelje s
funkcionalno prenovo, z razširitvami in (pre)ureditvami v javne
oblikovane prostore in z izgradnjo javne infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi in oblikovnimi rešitvami v skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi zahtevami.
Oblikovanje javnega prostora naj vključuje tudi ureditve
zelenih površin in visoke drevesne vegetacije. Vzdolž osi2 naj
se oblikuje–nadaljuje–in zaključi drevored iz središča.
Stavbna struktura naj bo visoka do največ P+2. Strehe
naj bodo oblikovane v enovito krajino streh lokalnega središča naselja. Vse stavbe v OU naj imajo pritličja urejena za
javne programe, s svetlo višino 2,8-4,0 m.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: sistem priključevanja na omrežje
cest ostane nespremenjen; glavna je cesta Straža–Prečna,
sekundarna cesta Straža–Zalog;
– zračno omrežje: prostor se nahaja v vplivnem območju »omejene« in »nadzorovane« rabe prostora športnega
letališča Novo mesto (»2B« ICAO), ki določa in omejuje velikost varovanega območja letališča glede na referenčno kodo
letališča po ICAO klasifikaciji in omejuje predvsem višino predvidenih objektov;
– vodovod: priključitev na obstoječe, rekonstruirano
omrežje (rekonstrukcija poteka), v skladu s pogoji upravljalca,
ki jih bo podal v fazi izdelave URN,
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod, priključevanje na razširjen kanalizacijski sistem in čistilno napravo;
ureditev odvodnjavanja z vseh javnih in drugih utrjenih površin
ter streh z zbiranjem in predpisanim očiščenjem (z lovilci olj,
usedalniki) ter ponikovanjem meteornih voda v samostojnem
sistemu;
– električna energija: priključitev na obstoječo TP Straža, nov tokokrog, v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal
v fazi izdelave URN;
– javna razsvetljava: vzpostavitev javne razsvetljave ob
vseh strukturnih oseh nove ureditve;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
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– ogrevanje: kurišča na zemeljski plin, lahko kurilno olje,
utekočinjeni naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom;
– vizualne komunikacije v javnem prostoru: opredelitev
oglasnih točk in objektov, kjer je dovoljeno distribuiranje oglasov v javnem prostoru.
Vsa nova in prenovljena infrastruktura naj se napeljuje
izključno v javnem prostoru. Kabelski vodi se napeljujejo le
podzemno.
(6) Usmeritve za varovanje okolja
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije;
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane tako v času gradnje kot v času
obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter
ohranitev vidnih kakovosti okolja);
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
17. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta
Vavta vas)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava ureditev v območju ( v
nadaljevanju tudi OU) južnega, sredinskega dela Vavte vasi
-območja južno od ceste Novo mesto–Rumanja vas (os3)
oziroma od sredinske notranje ceste mimo župnišča, ki poteka v smeri vzhod–zahod (os4). Obseg območja je razviden iz
karte 3: Območje urejanja v merilu 1:5000. Zemljišča v območju urejanja spadajo po veljavnem prostorskem planu v
območje stavbnih zemljišč in v 1. območje kmetijskih zemljišč, ki se v tem postopku spreminjajo v stavbna zemljišča. V
naravi so v območju pozidana in nepozidana stavbna zemljišča ter kmetijske površine.
Površina ureditvenega območja znaša 6,64 ha.
(2) Namen urejanja prostora z URN
Ureditveni načrt opredeljuje sanacijo degradiranega in
slabo izkoriščenega prostora v vzhodnem in zahodnem delu
OU, kjer je stavbna struktura slabše kakovosti ter širitev pokopališča v območju obstoječega pokopališča v sredini OU. Cilji
tega dokumenta so:
– v vzhodnem delu OU – sanacija degradiranega in
slabo izkoriščenega prostora pretežno stanovanj in malih gospodarskih enot starejšega izvora, med osjo os6 na severni
strani, območjem obstoječe cerkve z župniščem na zahodni
strani, lokalno potjo–osjo os8 na vzhodni strani in polji na
južni strani; sanacija naj se realizira z merili notranje preobrazbe stavbne strukture in gradnje dopolnilnih stavb za razvoj
poselitve do ugotovljene maksimalne fizične meje širitve (iz
vidika poselitve) proti jugu;
– v osrednjem delu OU – opredelitev območja dolgoročne širitve pokopališča ob lokaciji obstoječega pokopališča
s cerkvijo in poslovilno stavbo, južno od križišča osi (os10),
vzhodno od ceste proti Drganjim selom (osi4), ki ima danes
premajhne kapacitete;
– v zahodnem delu OU – sanacija degradiranega in
slabo izkoriščenega prostora med osjo os3 na severu, osjo
os4 na vzhodu, sklopom garaž in delavnic na zahodu z dopolnilno gradnjo ter pridobitev dodatnih površin za razvoj malih
gospodarskih enot s stanovanji, s širitvijo poselitve do optimalne fizične meje naselja ob kvalitetnih poljih na jugu;
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– sanacija obstoječega javnega prostora in razvoj v oblikovane javne prostore ulic z ustreznimi funkcionalnimi gabariti.
(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Vzhodni del OU – bivanje, obstoječe manjše gospodarske enote (obstoječe preostale domačije), organizirane ob
osi10 in na novi strukturni osi.
Osrednji del OU – preureditev in povečanje obstoječega pokopališča v parkovni ureditvi proti jugu in vzhodu ter
ureditev povezav med novim in starim pokopališčem; kapaciteta novega pokopališča je skupaj 528 grobov, od tega 402
klasičnih (76 %) in 128 žarnih (24 %). Parkirišče se povečuje
na skupaj 34 PM. Peš ter interventni dostopi naj bodo organizirani s poslovilne ploščadi. Ohrani se obstoječ uvoz za avtomobile na pokopališče ter dovoz do poslovilne vežice.
Zahodni del OU–razvoj manjših gospodarskih enot z
dopolnilnim bivanjem, razvitih od osi3 po globini stavbne strukture.
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
1. Javni prostor izven pokopališča
Prenova javnega prostora naj se realizira na celotni mreži in naj obsega redefinicijo obstoječe mreže poti in cest
naselja v ulično mrežo urbano–podeželskega okolja ob ohranitvi hierarhičnih razmerij v naslednjem obsegu:
– ureditev strukturne osi3 kot najpomembnejše;
– revitalizacija obstoječe osi4 v pomembno ambientalno
prostorsko povezavo s poudarkom na ureditvi peš prometa
od središča ob mostu, od osi3 do pokopališča;
– prenovitev trga med osema os4 in os10 kot pomensko osrednjega trga Vavte vasi,
– vzpostavitev nove strukturne osi/javnega prostora v
vzhodnem delu, sredinsko v smeri vzhod zahod, s priključevanjem na os6.
Razvoj obstoječih zastavkov javnih prostorov (obstoječe
ceste, poti…) naj se izpelje s funkcionalno prenovo, z razširitvami, (pre)ureditvami v javne oblikovane prostore in z izgradnjo javne infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi in oblikovnimi rešitvami, v skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi
zahtevami.
2. Pokopališče (osrednji del OU)
Preureditev in razširitev pokopališča ne vključuje stavb
visokih gradenj, saj obstoječa poslovilna vežica zadostuje
potrebam po zmogljivostih in kakovosti. Ureditev vključuje
razvoj ograje/obzidja okoli novega obsega, v oblikovni izpeljavi iz obstoječega sistema varovanja. Vključuje tudi ureditev
počivališč in hortikulturno ureditev v celotnem kompleksu.
3. Stavbna struktura vzhodnega dela OU
Prenove, adaptacije, nadomestne in novogradnje stavb
tematske strukture naj se izvajajo v skladu z naslednjimi merili:
– pri kvalitetnih stavbah/arhitekturah je potrebno zagotoviti prednost prenovam pred nadomestnimi gradnjami in
adaptacijami;
– izpeljane naj bodo iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov in prilagojene konkretnim prostorskim kontekstom po vrsti in merilu (npr. izrazit vzdolžni tloris stavb, načelno od 1:1,6 do 1:2,5 – v zahodnem delu OU tudi več, glavni
vhodi z najpomembnejšega javnega prostora, glavna fasada
enovita fasadna ploskev);
– locirane naj bodo na ugotovljenih in novo opredeljenih
gradbenih linijah – v vzhodnem delu na osi8 in novi osi6, v
zahodnem delu OU na gradbeni liniji na osi3; gradbene linije
se določajo v razmerju potrebnega profila javnega prostora in
kvalitetnih stavb/arhitektur ob ulici;
– razvija naj se višinska homogenost tematske stavbne
strukture znotraj merila, ki ga postavljajo najvišje, kvalitetne
stavbe ob oseh – na vzhodnem delu od P+M, v zahodnem
delu od P+1, z zniževanjem do zgolj pritličja ob mejah naselbinskega telesa na južni strani;
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– razvija naj se zastavljena enovitost krajine streh (oblika
streh: dvokapnica z enovitimi strešnimi površinami, v sekundarnem delu imajo lahko stavbe tudi ravne strehe), z enovitimi
površinskimi strukturami in koloritom;
– meje naselbinske strukture naj se razvijajo po principu
»iztekanja« v naravni prostor proti jugu – z orientacijo stavbnih
mas, z zgolj pritličnimi stavbami ob meji ter zasaditvijo srednje–raslih avtohtonih dreves v gručah ali sadovnjakov;
– pri umeščanju programov je pomembno upoštevati
hierarhijo in ugotovljene značaje posameznih lokacij po načelu, da se pomembnejši programi lahko umeščajo le na pomembne lokacije in obratno; kriterij je urbano – tvornost
programa/stavbe;
– stavbe ob strukturnih oseh in središčnih prostorih
naj se organizirajo v skladu z ugotovljenimi kvalitetnimi, predvsem izvornimi principi; oblikovane naj bodo tako, da sooblikujejo javni urbani/vaški prostor; tako naj imajo stavbe
vzdolž osi3 načeloma urejena pritličja za javne programe
(svetla višina 2,8–4,0 m, vhod v pritličja iz nivoja javnega
prostora).
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: sistem priključevanja na javno prometno mrežo s cestami proti Rumanji vasi na zahod in Novemu mestu na vzhod (os3), proti Drganjim selom proti jugu
(os4) ostaja sistem nespremenjen. Prav tako ostaja lokalna
notranja cesta na osi10. Ob tem pa se vse ceste v OU
rekonstruirajo na standardno širino dvopasovnega prometa in
preuredijo v ulični prostor z urejenim peš prometom:
– na osi3 z enostranskimi površinami pešca v širini
1,8 m;
– na osi4 z obojestranskimi površinami pešca;
– na osi10 enostranske površine pešca;
– vodovod: priključitev na obstoječe, rekonstruirano
omrežje (rekonstrukcija poteka), v skladu s pogoji upravljalca,
ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– zračno omrežje: prostor se nahaja v vplivnem območju »omejene« in »nadzorovane« rabe prostora športnega
letališča Novo mesto (»2B« ICAO), ki določa in omejuje velikost varovanega območja latališča glede na referenčno kodo
letališča po ICAO klasifikaciji in omejuje predvsem višino predvidenih objektov;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod, priključevanje na razširjen kanalizacijski sistem in čistilno napravo;
ureditev odvodnjavanja z vseh javnih in drugih utrjenih površin
ter streh z zbiranjem in predpisanim očiščenjem (z lovilci olj,
usedalniki) ter ponikovanjem meteornih voda v samostojnem
sistemu;
– električna energija: izgradnja novega tokokroga, priključitev na načrtovano TP na področju URN, v skladu s
pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– javna razsvetljava: vzpostavitev javne razsvetljave ob
vseh strukturnih oseh ureditve in javnem parkirišču;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– ogrevanje: kurišča na zemeljski plin, lahko kurilno olje,
utekočinjeni naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom.
Vsa nova in prenovljena javna infrastruktura naj se napeljuje izključno v javnem prostoru. Kabelski vodi naj se napeljujejo le podzemno.
(6) Usmeritve za varovanje okolja
– naravna in kulturna dediščina sta pomembni merili
kvalitetnih rešitev, zato so ugotovljeni in varovani elementi
kvalitet dediščine izhodiščna sestavina ureditvenega načrta,
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– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije;
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane, tako v času gradnje kot v časuobratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter ohranitev vidnih kakovosti okolja);
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
18. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta
Dolenja Straža)
(1) Opis območja
Programska zasnova obravnava raztegnjeno območje
jugovzhodnega dela stare vasi Dolenja Straža in stihijske poselitve proti jugovzhodu do ceste Prečna–Gorenja Straža
(os1).
V območju so zemljišča, ki po veljavnem prostorskem
planu spadajo v območje stavbnih zemljišč, in zemljišča, ki
spadajo v 1. in 2. območje kmetijskih zemljišč. V naravi prevladujejo na jugovzhodni strani stavbna zemljišča, stihijsko
pozidana z individualnimi stanovanjskimi hišami v zadnjih desetletjih. Na severozahodnem robu je del stavbne strukture
vasi starejšega izvora, vendar z urbanistično–arhitekturno nekvalitetnimi adaptacijami. Med obema sklopoma so ostanki
nekoč kvalitetnih kmetijskih površin. Na južnem vogalu ureditvenega območja je del občasno poplavnih polj, ki spadajo v
1. območje kmetijskih zemljišč, vendar s pomembnimi negativnimi vplivi urbanizacije na kvaliteto teh zemljišč. V naselbinski strukturi je nekaj stavb s terciarnimi vsebinami (gostinski
lokal, sedeži podjetij…). Površina območja urejanja znaša
12,42 ha.
(2) Namen urejanja prostora s URN
Namen ureditve je sanacija degradiranega bivalno podeželskega prostora v območju urejanja. Cilji so zagotoviti:
– izboljšanje pogojev bivanja in dela,
– racinalno rabo preostalih prostorskih rezerv, ki so v
nepozidanih zemljiščih znotraj naselbinske strukture,
– sanacijo nekvalitetnih delov obstoječe stavbne strukture v smislu racionalne rabe prostora, urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja,
– ponovno razviti identiteto prostora Gorenje Straže v
sestavinah znotraj območja urejanja.
Območje urejanja leži 1 km od Gorenje Straže/Vavte
vasi, ki je lokalno središče s sedežem KS, osnovno šolo,
osnovno preskrbo (trgovina, osebne storitve, PTT, avtobusna
postaja…).
(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Prostor v območju urejanja naj bo namenjen predvsem
bivanju v podeželskem okolju. V gradbenih enotah jugovzhodnega niza, ob obstoječi južni napajalni cesti v staro jedro
Dolenje Straže in še posebej v križišču obeh strukturnih osi
naj se razvijajo tudi terciarne dejavnosti. V delu starega jedra
na severozahodu naj se razvijajo obstoječi programi malih
gospodarskih enot. Kriterij za umeščanje pomembnih javnih
vsebin je, da staro središče vasi, ki leži izven območja urejanja, ostane najpomembnejši prostor naselbinskega telesa.
Stavbna struktura naj se organizira na opredeljenem
sistemu gradbenih linij ob prenovljeni mreži javnega prostora.
Obstoječe gradbene enote se integrirajo v nov naselbinski
ustroj v ureditvenem območju ob ohranitvi temeljnih kvalitet
bivanja.
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(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
1. Naselbinski sklop v kulturni krajini
Dopolnilna in adaptirana stavbna struktura naj zagotovi
preoblikovanje območja stihijske stanovanjske gradnje v homogen nov del naselbinskega telesa Dolenje Straže, ki bo
kvalitetno, čitljivo stikovano z obstoječo stavbno strukturo vasi. Po višini naj bo usklajeno na enotni višini, tako, da bo
ohranjena vloga glavne dominante kulturne krajine – zvonika
s cerkvijo. Višinsko naj bo torej brez ekstremov, vendar z
naslednjimi poudarki:
– ohranitev in razvoj višinske dominantnosti stavbne
strukture ob glavnem križišču na jugu;
– ob osi vzdolž ceste Prečna–Gorenja Straža ter
– ob južni vpadnici v staro središče vasi.
Mejna stavbna struktura na skrajnem jugozahodnem robu naj bo zgolj pritlična.
2. Javni prostor
Javni prostor znotraj OU se redefinira ob vseh obstoječih smereh glavnih treh cest, tako da bo zagotovljena urbanotvornost (prostor pešca, parkiranje…). Najpomembnejši javni
prostor po tem dokumentu v območju urejanja naj bo prostor
ob južni napajalni cesti v staro vaško središče, drugi najpomembnejši pa prostor vzdolž obstoječe ceste Prečna–Gorenja Straža. V notranjosti prostora OU naj se javni prostor na
novo opredeli v skladu z naslednjimi merili:
– vse gradbene enote naj imajo neposreden stik z javnim prostorom;
– s širino prečnih profilov in oblikovanjem ter režimom
oblikovanja gradbenih enot se določi hierarhija javnega prostora;
– sredinska vzdolžna os v smeri jugozahod–severovzhod, ki naj poteka v pretežnem delu OU, naj bo oblikovana
kot najpomembnejša, integrativna nova notranja os;
– prečne povezave naj bodo načeloma v rastru do
100 m;
– v območju obstoječega glavnega križišča na južnem
naj se definira osrednji javni prostor v OU;
– mreža javnega prostora naj bo pretočna.
Razvoj obstoječih zastavkov javnih prostorov (obstoječe
ceste, poti…) naj se izpelje s funkcionalno prenovo, z razširitvami, (pre)ureditvami v javne oblikovane prostore in z izgradnjo javne infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi in oblikovnimi rešitvami, v skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi
zahtevami. V sklopu javnega prostora se opredelijo tudi zelene površine in drevesna vegetacija v urbanem okolju, še
posebej na najpomembnejših javnih lokacijah.
3. Stavbna struktura
Gradnja nove in spreminjanje obstoječe stavbne strukture so v območju urejanja določeni z naslednjimi merili:
3.1. obulični niz vzdolž obstoječih cest Prečna–Gorenja
Straža ter severnega in južnega odcepa od te ceste v staro
vaško jedro Gorenje Straže;
– stavbe naj bodo oblikovane v prekinjenem nizu, z izrazito vzdolžno geometrijo (tlorisno razmerje 1:6-1:3), v merilu
obstoječih stavb;
– orientacija stavb ob cesti Prečna–Gorenja Straža
vzdolžno v severnem delu in pravokotno na cesto v južnem
delu, ob strukturni osi v vaško središče pa vzdolžno;
– z interpolacijami glavnih fasad glavnih stavb med obstoječe enote v območje gradbene linije; glavne fasade so
načeloma enovite fasadne površine z glavnimi vhodi;
– višinsko interpolacijo med sosednje stavbe, vendar
največ do višine najvišje sosednje stavbe oziroma največ do
višine P +1+M na južnem delu in P+1 na severnem delu;
– pomožne stavbe in visoke ograde ter škarpe v prostoru gradbenih enot med glavnimi stavbami in javnim prostorom
niso dovoljene; strehe – enovite strešne površine, z naklo-
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nom 45 stopinj, ravne strehe ali v geometriji, prilagojeni sosednjim stavbam.
3.2. stavbna struktura znotraj OU: v severnem in južnem
delu
– višina stavb P+M;
– enoten princip lociranja stavb (gradbene linije) z ureditvijo odprtih povezav javni–pol javni–zasebni prostor v dveh
sklopih – v severnem delu UO in manjšem južnem delu UO
posebej;
– artikulacija povezav z mejnimi prostori;
– integracije z obstoječo stavbno strukturo, še posebej
z opredelitvami vrtov/sadovnjakov na gradbenih enotah ob
stiku s starim vaškim jedrom na vzhodu,
– orientacija mejne stavbne strukture na skrajnem jugozahodnem robu vzporedno z glavno južno cesto v staro vas;
– gradbene enote naj bodo načeloma velike največ
1000 m2;
– strehe stavb naj imajo enotne naklone in enotne strešne površine v severnem oziroma v južnem delu; načeloma
naj bodo strehe ravne ali z naklonom 450.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: ureditev prometa na prenovljeni
mreži javnega prostora:
izgradnja ločenih površin pešca ob vseh obstoječih strukturnih oseh–cesti
Prečna – Gorenja Straža in vpadnicah v vaški del v
območju urejanja ter razširitev prečnega profila obstoječe
povezovalne ceste v staro vas v dvopasovno cesto;
rekonstrukcija obstoječih glavnih priključkov ceste iz starega središča na cesto Prečna–Gorenja Straža na severni in
južni strani ter izgradnja načeloma treh novih–dveh med obema obstoječima v osrednjem delu in enega v skrajnem južnem delu območja urejanja (po trasi obstoječe poti);
izgradnja prometnih površin znotraj območja urejanja,
predvsem namenjenih polinternemu prometu z osebnimi vozili, za dostavo in intervencije ter enostranskimi pločniki, na
novi mreži javnega prostora v notranjosti območja urejanja;
v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– zračno omrežje: prostor se nahaja v vplivnem območju »omejene« in »nadzorovane« rabe prostora športnega
letališča Novo mesto (»2B« ICAO), ki določa in omejuje velikost varovanega območja latališča glede na referenčno kodo
letališča po ICAO klasifikaciji in omejuje predvsem višino predvidenih objektov;
– vodovod, hidrantno omrežje: izgradnja nove zanke,
priključitev na obstoječe omrežje v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod in izgradnja že predvidenega omrežja ter priključitev na čistilno napravo; ureditev odvodnjavanja z vseh javnih in drugih utrjenih
površin ter streh z zbiranjem in predpisanim očiščenjem (z
lovilci olj, usedalniki) ter ponikovanjem meteornih voda v samostojnem sistemu; odvajanje gospodarskih odplak v ločene
nepropustne greznice brez iztokov, na praznjenje;
– električna energija: priključitev na obstoječe omrežje
in napajanje iz obstoječe TP; izgradnja razvodnega omrežja v
skladu s pogoji upravljalca, podanih v času izdelave URN;
– javna razsvetljava: vzpostavitev javne razsvetljave ob
vseh strukturnih oseh v OU;
– TK omrežje: razvoj obstoječe TK omrežje v skladu s
pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– avtobusno postajališče: dopolnitev ureditve obojestranskega postajališča v sklopu nove ureditve javnega prostora;
– ogrevanje: kurišča na zemeljski plin, lahko kurilno olje,
utekočinjeni naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
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– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom;
– vizualne komunikacije v javnem prostoru: opredelitev
oglasnih točk in objektov, kjer je dovoljeno distribuiranje oglasov v javnem prostoru.
Vsa nova in prenovljena infrastruktura naj se napeljuje v
javnem prostoru. Kabelski vodi se napeljujejo le podzemno.
(6) Usmeritve za varovanje okolja
– naravna in kulturna dediščina sta pomembni merili
kvalitetnih rešitev, zato so ugotovljeni in varovani elementi
kvalitet dediščine izhodiščna sestavina ureditvenega načrta,
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije,
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bodo zagotovljene
optimalne bivalne razmere v okolju in da le te ne bodo poslabšane tako v času gradnje kot v času obratovanja (raven hrupa,
varovanje vode, tal in zraka ter ohranitev vidnih kakovosti
okolja,
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
19. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta
Šmarješke Toplice/Brezovica)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava območje urejanja (v nadaljevanju tudi OU):
– počitniškega naselja Šmarješke Toplice, ki leži severno od državne ceste Kronovo–Šmarjeta,
– območje razširitve počitniškega naselja s stanovanjskim naseljem,
– območje razpršene gradnje vzdolž ceste Kronovo–
Šmarjeta v ambientu doline potoka Prinovca/Gmajnice, ki
leži vzhodno od Brezovice.
Zemljišča znotraj OU so po veljavnem prostorskem planu stavbna zemljišča ter zemljišča v 1. območju kmetijskih
zemljišč in v območju gozda, ki se v tem postopku spreminjajo v stavbna zemljišča. V naravi so v območjih stavbnih zemljišč predvsem pretežno počitniške hiše in individualne stanovanjske hiše iz zadnjih 30 let. Površine 2. območja kmetijskih
zemljišče so zatravljene ali pozidane. Zemljišča iz 1. območja
kmetijskih zemljišč v skrajnem severnem delu so delno pozidana (hlev z veljavnim PGD, večji del pa je v naravi opuščen
peskokop v neurejenem območju). Površina ureditvenega območja znaša 23,27 ha.
(2) Namen urejanja prostora s URN
Cilji ureditvenega načrta so:
– sanacija javnega prostora in infrastrukture v obstoječem, razširjenem počitniškem naselju;
– pridobitev novih stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanjskih hiš v severnem in vzhodnem delu počitniškega naselja na podlagi interesov lastnikov zemljišč;
– sanacija degradiranega območja razpršene gradnje v
pretežno nepozidani dolini ter v degradiranem območju opuščenega peskokopa v območju Brezovice–homogeniziranje
z novo pozidavo.
V OU je možno vzpostaviti: na skrajno SZ strani 5-8
stanovanjskih oz. počitniških hiš, na vzhodnem delu pa okoli
30-40 gradbenih enot za individualne stanovanjske hiše oziroma do 60 individualnih počitniških stavb.
(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Prostor v OU naj bo namenjen:
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– obstoječe, razširjeno počitniško naselje: ohranitev prevladujoče namembnosti počitniških hiš, in dopolnilne stanovanjske gradnje ter terciarne dejavnosti v skrajnem jugozahodnem delu ob glavni cesti;
– razširitev na vzhodnem in severnem delu: stanovanja
in počitniške kapacitete v individualnih enotah, po vzorcu
obstoječega naselja;
– sklop Brezovice v severnem delu: bivanje in obstoječi
terciarni programi, povezani s turizmom v obstoječih prostorskih kapacitetah.
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
1. Javni prostor
Prenova javnega prostora naj obsega redefinicijo obstoječe mreže poti in cest naselja v ulično mrežo urbano–podeželskega okolja ob ohranitvi hierarhičnih razmerij t.i. izvorne
ulične mreže, še posebej na ureditvi glavnih strukturnih osi.
Razvoj obstoječih zastavkov javnih prostorov (obstoječe ceste, poti…) naj se izpelje s funkcionalno prenovo, z razširitvami, (pre)ureditvami v javne oblikovane prostore in z izgradnjo
javne infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi in oblikovnimi
rešitvami, v skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi
zahtevami. V sklopu javnega prostora se opredelijo tudi zelene površine in drevesna vegetacija v urbanem okolju, še
posebej na najpomembnejših javnih lokacijah.
Obstoječe počitniško naselje z razširitvijo. Z dodatno
poselitvijo naj se naselje oblikuje v enotno naselbinsko strukturo v merilu kulturne krajine. Pri tem naj se obstoječa stavbna struktura ohrani po tipologiji in merilu. Izpelje naj se
razvoj cest in poti v pretočno mrežo v skladu s kapacitetami,
ki se odpirajo z novo poselitvijo. Tako znotraj obstoječega
sklopa kot v novem delu naj bo mreža hierarhično koncipirana glede na pomen in infrastrukturne, še posebej prometne
obremenitve. Razvoj obstoječih zastavkov javnih prostorov
(obstoječe ceste, poti…) naj se izpelje s funkcionalno prenovo, z razširitvami, (pre)ureditvami v javne oblikovane prostore
in z izgradnjo javne infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi
in oblikovnimi rešitvami, v skladu z novimi tehnološkimi in
funkcionalnimi zahtevami. Poudarki naj bodo na ureditvi motornega in peš prometa in funkcioniranja gradbenih enot. Ob
tem je potrebno zagotoviti, da bo vsaka gradbena enota imela
zagotovljen stik z javnim prostorom.
Degradirano območje na vzhodni strani Brezovice. Sanacija degradiranega prostora naj poteka z vzpostavitvijo zvezne stavbne strukture vzdolž ceste Šmarješke Toplice–Šmarjeta (Os 1), od severnega odcepa proti naselbinskemu telesu
Brezovice (Os 7). Ob tem naj se z individualnimi stanovanjskimi enotami pozida tudi območje opuščenega peskokopa.
Nova in spremenjena stavbna struktura v območju Brezovice ter v območju širitve počitniškega naselja naj se oblikuje po naslednjih merilih:
– izpeljana naj bo iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov in prilagojena konkretnim prostorskim kontekstom po vrsti in merilu (npr. izrazit vzdolžni tloris stavb, načelno od 1:1,6 do 1:2,5, glavna fasada enovita fasadna ploskev
z glavnim vhodom); razmaki med stavbami na različnih gradbenih enotah naj bo najmanj 8 m; širina osnovnih stavbnih
kubusov glavnih stavb naj bo med 8-12 m;
– locirana naj bo na novo opredeljenih gradbenih linijah
ali drugih oblikah organiziranja razmerij javni prostor/interni
prostor gradbenih enot, v skladu z merili po posameznih delih
naselja; gradbene linije se določajo ob vseh strukturnih oseh;
določa se jih v razmerju potrebnega profila javnega prostora
in kvalitetnih stavb/arhitektur ob ulici;
– razvija naj se višinska in strukturna homogenost –
višina največ (P+1) s prilagoditvami (zniževanjem na ekstremih terenih, z zniževanjem do zgolj pritličja ob mejah nasel-
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binskega telesa; ob tem naj bodo višinske kote kapi po
posameznih sklopih ob javnih prostorih med seboj usklajene;
– razvija naj se zastavljena enovitost krajine streh (oblika streh :simetrična dvokapnica 45° z enovitimi strešnimi
površinami, v sekundarnem delu imajo lahko stavbe tudi
ravne strehe), enovitost površinskih struktur in kolorit;
– stavbe ob strukturnih oseh in središčnih prostorih
naj se organizirajo v skladu z ugotovljenimi kvalitetnimi, predvsem izvornimi principi; vse stavbe naj bodo oblikovane
tako, da sooblikujejo javni urbani/vaški prostor;
– v ob uličnem nizu glavnega križišča (ob osi Os5),
kjer so prioritetne terciarne dejavnosti, naj imajo vse stavbe
zgrajene javne prostore s svetlo višino 3,0 do 4,0 m;
– Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega urejanja;
– prometno omrežje: počitniško naselje se priključuje na širše omrežje na štirih rekonstruiranih obstoječih priključkih – v območju glavnega križišča na jugozahodni strani in še dveh na cesto Dol. Kronovo–Šmarjeta ter enem na
povezovalni cesti od omenjene proti Družinski vasi na skrajno vzhodni strani; tudi priključevanje vzhodnega dela Brezovice je po obstoječih cestah na oseh Os7 in Os8. Vse
pomembne notranje ceste se preoblikujejo v javne prostore
z ločitvijo peš in motornega prometa;
– vodovod: priključitev na obstoječe omrežje v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod, priključevanje na razširjen kanalizacijski sistem in čistilno napravo v Družinski vasi; ureditev odvodnjavanja z vseh javnih
in drugih utrjenih površin ter streh z zbiranjem in predpisanim očiščenjem (z lovilci olj, usedalniki) ter ponikovanjem
meteornih voda v samostojnem sistemu;
– električna energija: zamenjava, razširitev obstoječe TP, izgradnja novega tokokroga in priključevanje v skladu
s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– javna razsvetljava: vzpostavitev javne razsvetljave
ob vseh strukturnih oseh nove ureditve;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– ogrevanje: kurišča na zemeljski plin, lahko kurilno
olje, utekočinjeni naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva
goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno
deponijo v skladu z občinskim odlokom;
– vizualne komunikacije v javnem prostoru: opredelitev oglasnih točk in objektov, kjer je dovoljeno distribuiranje
oglasov v javnem prostoru.
Vsa javna in prenovljena infrastruktura naj se napeljuje
izključno v javnem prostoru. Kabelski vodi se napeljujejo le
podzemno.
(6) Usmeritve za varovanje okolja
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko
izvedbene dokumentacije,
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane tako v času gradnje kot obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter ohranitev
vidnih kakovosti okolja),
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega
akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
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20. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta Zdraviliško
hotelski kompleks in Toplice)
(1) Opis območja urejanja
V območje urejanja so vključena vsa zemljišča obstoječega in novega obsega hotelsko zdraviliškega kompleksa
Šmarješke Toplice investitorja Krka zdravilišča d.o.o. Novo
mesto, prostor osrednjega križišča pri Prinovcu ter naselbinsko telo bližnjih Toplic na zahodnem robu OU.
Površina ureditvenega območja znaša 27,29 ha.
(2) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Prostor v OU se nameni dopolnitvi in razširitvi obstoječega programa zdraviliškega turizma, preureditvi prostora osrednjega križišča Šmarjeških Toplic ter prenovi naselbinskega
telesa Toplic.
Zdraviliško hotelski kompleks
Ureditev območja vključuje prostorsko reintegracijo obstoječih vsebin hotelsko turističnega kompleksa v prostor z
novimi kapacitetami. Poleg tega je opredeljena izgradnja naslednjih novih sestavin: novega hotela Terme, razširitev letnega kopališča, nove topliške vasi in novega Prinovca ter ureditev sklopa glavnega križišča Šmarjeških Toplic v skladu z
vlogo in pomenom tega prostora.
V vzhodnem delu predmetnega URN je lokalno najpomembnejše križišče Šmarjeških Toplic. V ureditvenem načrtu
se opredeli namembnost tega prostora v skladu z vlogo in
pomenom tega križišča–javni program in druge vsebine, vezane na turistično–hotelski program Šmarjeških Toplic ter
elemente krajinske ureditve.
Obstoječi hotel Krka z novim odprtim bazenom ima kapaciteto 300 postelj, restavracijo za 300 oseb, dva bazena
(300 m2), zdravstvo (2000 m2) in Vitarij center za okoli
100 oseb dnevno. Poleg stacionarnih gostov sprejmejo dodatni dopolnilni programi okoli 100 oseb na dan.
Hotel Terme
Gradnja novega hotela Terme je opredeljena na lokaciji
jugozahodno od hotela in zdravilišča Šmarješke Toplice. Imel
bo kapaciteto okoli 300 ležišč. Hkrati bo vključeval vse potrebne servisne dejavnosti, restavracijo, bazene, Vitarij center,
garažno hišo, teniška igrišča in povezavo z letnim kopališčem. Dodatni programi naj bi dnevno privabili okoli 200
gostov. Zgradba je zasnovana iz več stavbnih kubusov, z
največjim gabaritom K+P+2+M, organiziranih v krogu in integriranih v naravni ambient. V zunanjem prostoru sta v sklopu
tega hotela predvideni tudi dve novi zunanji kopališči–eno
klasično in eno nudistično.
Razširitev letnega kopališča
Obstoječe letno kopališče sprejme povprečno 300 kopalcev na dan, ob konicah pa tudi do 1500 kopalcev na dan.
Dopolnilno je organiziran leseni bazen, veliki športni ter otroški bazen. Obiskovalcem je na voljo garderobna hiša s gostinsko in sanitarno infrastrukturo.
Obstoječ sklop zunanjih odprtih bazenov se prenovi s
dodatno ponudbo, predvsem proti vzhodu. Tako naj se dopolni z osvežilnim bazenom, bazenom za cicibane, bazenom
s toboganom za mladino (okoli 1000 m2 novih vodnih površin) in spremljajočim objektom za servisne programe ter bifejem. Število obiskovalcev letnega kopališča bi se povečalo za
500 oseb.
Topliška vas
Vzhodno od osrednjega hotela in zahodno od osrednjega križišča v Šmarjeških Toplicah, v ambientu Brezovice je
opredeljena gradnja Topliške vasi–novega naselbinskega nukleusa z manjšimi stavbami z maksimalnim gabaritom K+P+M.
Namenjen je okoli 50-60 gostom na dan.
Novi Prinovec
Za sklop apartmajev in javnih programov je izdelana
lokacijska dokumentacija.
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Dopolnilni javni program ob osrednjem križišču
Prostor je namenjen potrebni javni prometni in komunalni infrastrukturi ter javnim servisnim programom v zelo zahtevnem in pomembnem urbano–krajinskem okolju.
Športno rekreativni objekti
Oblikujejo se v samostojnem sklopu, v parkovni ureditvi
v območju novega hotela Terme.
Sistem fizične ločitve internega in eksternega prostora
Ožji hotelski kompleks naj bo fizično ločen od zunanjega prostora. Oblikovanje fizične bariere naj bo oblikovano v
skladu z merili arhitekturnega in hortikulturnega oblikovanja.
Naselbinsko telo Toplice
Prostor je po tem dokumentu namenjen bivanju in razvoju programov, povezanih s turizmom pod naslednjimi merili:
– v stavbni strukturi, izpeljani iz avtohtonih urbanističnih
in arhitekturnih tipov, ki je prilagojena konkretnim prostorskim
kontekstom po vrsti in merilu;
– da upoštevajo načine obdelovanja in vzdrževanja kmetijskih in drugih površin, ki bistveno ne spreminjajo kvalitetnih
sestavin kulturne krajine;
– programi, ki ne poslabšujejo ekoloških, bivalnih in
drugih parametrov bivanja in dela v podeželskem/vaško urbanem okolju–niso obremenjujoče glede dodatnih emisij v okolje, hrupa, vezave tovornega prometa, umetne svetlobe ipd.
Vmesni, degradiran prostor med zdraviliško hotelskim
kompleksom in naselbinskim telesom Toplice je namenjen
sanaciji s hortikulturno ureditvijo pretežno nepozidanih urbanih površin.
(3) Usmeritve za urbanistično arhitektonsko in krajinsko
hortikulturno ureditev ter varovanje naravne in kulturne dediščine
Usmeritve vključujejo tudi merila za varovanje in izboljšanje okolja, varovanje naravne in kulturne dediščine. Prostor
URN določajo specifične prvine naravnega in grajenega okolja. Ugotovljene kvalitete tega prostora so merila za razvoj
programov v tem URN. Glede na cilje in značaj turistične
ponudbe so te kvalitete spoznane tudi kot pomembna sestavina kvalitete turistične ponudbe hotelsko zdraviliškega kompleksa Šmarjeških Toplic. Načela urbanistično arhitekturnega
in krajinsko hortikulturnega oblikovanja prostora URN, ki izhajajo iz strokovnih podlag so:
– naravni prostor z naselbinsko strukturo je strukturiran
v več različnih ambientih; obstoječa naselbinska struktura in
kvalitetna naselbinska dediščina na Dolenjskem je postavila
ambientalne meje tudi kot meje, ločnice med posameznimi
naselbinskimi strukturami v smislu urbanistično–krajinskega
oblikovanja le teh, kot pomenske meje v prostoru in kot vizualno–strukturne meje; v strokovnih podlagah so identificirani
naslednji ambienti, med katerimi potekajo ugotovljene ambientalne meje: ambient počitniških hiš Šmarjeških Toplic, ambient vasi Toplice, ambient Brezovice, vmesni ambient hotelskega kompleksa Šmarješke Toplice, ambient doline
Šmarjeta–Šmarješke Toplice in prehodni ambient glavnega
križišča v Šmarjeških Toplicah. Predmetne ambientalne meje
so v naselbinski dediščini praviloma brez stavbne strukture,
izjemoma v drug ambient vizualno segajo zgolj infrastrukturni
elementi in najpomembnejši arhitekturno–krajinski simboli;
večina vizualnih meja je danes artikuliranih z visoko vegetacijo po ekstremih reliefa in so kot takšni temeljna sestavina
kvalitete predmetnega prostora;
– stavbna struktura se danes po merilu, urbanem vzorcu in arhitekturnih značilnostih razlikuje po posameznih predmetnih ambientih; pomembno je, da se ta različnost značajev
stavbne strukture ohrani – npr. relativno drobno merilo stavbne strukture, organizirano v konceptu raščenih vaških jeder
Brezovice (organizacija Topliške vasi), specifični kubusi hotelsko–kopališčnega kompleksa v samostojnem ambientu, rekreativna infrastruktura v oblikovanih mikroambientih, stavbna
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struktura javnega programa z značajem klasične urbane naselbinske strukture (v razmerju stavba/sooblikovanje javnega
prostora-(pol)javni prostor – javni urbani prostor);
– kvalitetne sestavine naravnega prostora, še posebej
biotop potoka, prostor strnjenega gozda ter ključne kvalitetne
sestavine parkovne ureditve, so merilo za kapacitete in značaj
novih oziroma dodatnih programov ter oblik njihovih interpretacij v prostoru; Nove vsebine naj se v tovrstne kvalitete integrirajo na način, ki bo omogočil sanacijo problemov ter krajinsko–hortikulturno ter programsko nadgradnjo ob ohranitvi
ključnih ekoloških, krajinskih in biotopskih značilnosti.
Navedena merila veljajo tako za artikulacijo novih programov, novo oziroma prenovljeno stavbno/gradbeno strukturo, kot za način funkcioniranja hotelskega kompleksa kot
celote. Pomembno je upoštevati vsa merila za preprečevanje
negativnih vplivov v prostor – s sistemom kontrole procesov
in sistemom odpravljanja pomanjkljivosti. Posebej pomembni
so vidiki omejevanja vplivov hrupa, prometa in obvladovanja
vseh vrst odpadkov.
Naselbinsko telo Toplic naj se oblikuje znotraj obstoječih fizičnih meja. V OU naj se izvajajo prenove, adaptacije,
nadomestne in novogradnje stavbne strukture v skladu z naslednjimi merili:
– izpeljana naj bo iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov in prilagojena konkretnim prostorskim kontekstom po vrsti in merilu (npr. izrazit vzdolžni tloris stavb, načelno od 1:1,6 do 1:2,5, širina osnovnih stavbnih kubusov med
6-10 m, glavni vhodi z najpomembnejšega javnega prostora
(v severnem in srednjem območju z glavnimi vhodi načelno v
nivojih javnega prostora), glavna fasada enovita fasadna ploskev);
– locirana naj bo na ugotovljene in novo opredeljene
gradbene linije ali druge oblike organiziranja razmerij javni
prostor/interni prostor gradbenih enot, v skladu z merili po
posameznih delih naselja; gradbene linije se določajo ob
vseh strukturnih oseh; določa se jih v razmerju potrebnega
profila javnega prostora in kvalitetnih stavb/arhitektur ob ulici;
– višina stavb nad nivojem zemljišča naj bo do P+M;
– strehe naj imajo naklon 450 z enovitimi strešnimi površinami, v sekundarnem delu imajo lahko stavbe tudi ravne
strehe;
– meje naselbinske strukture naj se razvijajo v skladu z
ugotovljenimi kvalitetnimi principi, z razvojem kvalitet in sanacijo problemov ter obravnavajo v skladu z njihovim pomenom
(orientacija stavbnih mas ob meji, sadovnjaki ali vrtovi z avtohtonim zelenjem ter gručami srednje raslega drevja); to še
posebej velja za mejo na severovzhodu;
– pri umeščanju programov je pomembno upoštevati
hierarhijo in ugotovljene značaje posameznih lokacij – po
načelu, da se pomembnejši programi lahko umeščajo le na
pomembne lokacije in obratno; za pomembnost je kriterij
urbano–tvornost programa/stavbe.
Prenova javnega prostora v Toplicah naj obsega redefinicijo obstoječe mreže poti in cest v posameznih treh območjih v ulično mrežo urbano–podeželskega okolja. Razvoj obstoječih zastavkov javnih prostorov (obstoječe ceste, poti…)
naj se izpelje, poleg funkcionalne prenove, z razširitvami,
(pre)ureditvami v javne oblikovane prostore in izgradnjo javne
infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi in oblikovnimi rešitvami, v skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi zahtevami.
(4) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
Zdraviliško hotelski kompleks
– Promet:
– tranzitni cestni promet: ostane naj speljan po obstoječih regionalnih cestah Družinska vas–Šmarjeta/Toplice, Žaloviče;
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– promet z osebnimi motornimi vozili, intervencije in dostavo–javni, interni, mirujoči.prometno omrežje za potrebe
novega kompleksa naj se dopolni z rekonstruiranimi oziroma
novimi napajalnimi cestami:
– nova priključna javna cesta iz ceste Šmarješke Toplice–Toplice, Žaloviče kot nadomestna cesta za obstoječo za
priključevanje obstoječih stanovanjskih hiš (250 m) – širine
5,0 m, z obojestransko bankino 0,5 m;
– rekonstrukcija obstoječe javne ceste, izgradnja nove
ceste v nov hotel Terme širine 5,5 m, z 0,5 m bankine in
enostransko sprehajalno potjo širine 1,8 m;
– izgradnja novega parkirišča za osebna vozila s 90
parkirnimi mesti ob teniških igriščih;
– izgradnja podzemnega parkirišča internega značaja–
za goste in zaposlene v hotelu Terme;
– rekonstrukcija in izgradnja internega omrežja notranjih
cest za potrebe Topliške vasi s priključevanjem iz regionalne
ceste Šmarjeta–Šmarješke Toplice ter izgradnjo parkirnih
mest za osebna vozila;
– izgradnja dodatnih parkirišč ob obstoječih za potrebe
letnega kopališča na lokaciji Prinovca.
– dostava, intervencije: dostava v obstoječi hotel/zdravilišče Šmarješke Toplice ter obstoječ bazenski kompleks
ostane nespremenjena; dostava in intervencije v prostor novega hotela Terme je opredeljena po rekonstruirani dostavni
cesti, po obstoječi in rekonstruirani cesti v bazenski kompleks ter po dodatnih internih poteh v sklopu zunanje ureditve
hotela; dostavo in intervencije v Topliški vasi bo omogočalo
rekonstruirano in novo omrežje ceste v Topliški vasi;
– oskrba z vodo, požarna voda: vodooskrba s sanitarno
in pitno vodo je urejena z obstoječim priključkom na javni
vodovod, ki je dimenzioniran tudi za potrebe novih kapacitet.
Požarna voda naj se zagotavlja iz hidrantnega omrežja in
bazenov;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod in odvod
po obstoječem kanalizacijskem sistemu v Družinsko vas, priključevanje na razširjen kanalizacijski sistem in čistilno napravo v Družinski vasi, ki zadostuje tudi za nove predvidene
obremenitve; ureditev odvodnjavanja z vseh javnih in drugih
utrjenih površin ter streh z zbiranjem in predpisanim očiščenjem (z lovilci olj, usedalniki) ter ponikovanjem meteornih
voda v samostojnem sistemu; vode iz bazenov (tehnološke
vode) se kontrolirano odvajajo v potok Topličica;
– električna energija: povezava v omrežje je zagotovljena iz Krške in Kronovške smeri z visokonapetostnimi vodi in
interno TP;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– ogrevanje: centralno ogrevanje celotnega sklopa s
kuriščem na zemeljiski plin, lahko kurilno olje, utekočinjen
naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– upravljanje z odpadki: komunalne odpadke odvaža
pooblaščena komunalna organizacija na urejeno deponijo v
skladu z občinskim odlokom; posebnih komunalnih odpadkov ni.
Vsa nova in prenovljena infrastruktura naj se napeljuje v
javnem prostoru. Kabelski vodi se napeljujejo le podzemno.
Toplice
– prometno omrežje: priključitev naselja na širše prometno omrežje ostaja nespremenjeno, z obstoječioma priključkoma vaških cest na cesto Kronovo-Gorenje/Dolenje
Toplice.
– vodovod: priključevanje na obstoječe omrežje v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod, priključevanje na razširjen kanalizacijski sistem in čistilno napravo v
Družinski vasi; ureditev odvodnjavanja z vseh javnih in drugih
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utrjenih površin ter streh z zbiranjem in predpisanim očiščenjem (z lovilci olj, usedalniki) ter ponikovanjem meteornih
voda v samostojnem sistemu; odvajanje gospodarskih odplak
v ločene nepropustne greznice brez iztokov, na praznjenje;
– električna energija: priključevanje na obstoječe omrežje v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– javna razsvetljava: vzpostavitev javne razsvetljave ob
vseh strukturnih oseh nove ureditve;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– ogrevanje: kurišča na zemeljski plin, lahko kurilno olje,
utekočinjeni naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom.
Vsa nova in prenovljena infrastruktura naj se napeljuje v
javnem prostoru. Kabelski vodi se napeljujejo le podzemno.
(5) Usmeritve za varovanje okolja:
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije,
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane, tako v času gradnje kot obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter ohranitev
vidnih kakovosti okolja),
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(6) Usmeritve za izdelavo PIA
Po realizaciji URN izdelava PUP v skladu z rezultati in
usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D), namenom izdelave
URN (tč. 2) ter bodočih ureditev.
21. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta
Šmarjeta/Orešje)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava ureditev v območju urejanja (v nadaljevanju tudi OU) pretežnega dela naselbinskega
telesa Šmarjete, razširjeno s: pripadajočim območjem industrijskega sklopa in večnamenske javne stavbe ter pokopališčem na severu, ožjim vplivnim območjem ob bodoči zahodni
cesti med trškim jedrom in ruralno strukturo na jugu, delom
Orešja, ki spada v ambient kulturne krajine Šmarjete z vmesnim zelenim pasom na vzhodni strani, ter na jugu nepozidane površine na pobočju, ki zapira ambient naselja. Obseg
območja je razviden iz karte 3 : Območje urejanja v merilu
1:5000. Ureditev tako obsega celotno obstoječo in novo
naselbinsko strukturo v kulturni krajini Šmarjete. Po veljavnem prostorskem planu so v OU stavbna zemljišča in zgoraj
omenjena zemljišča v 1. in 2. območju kmetijskih zemljišč. V
naravi so stavbna zemljišča pozidana in nepozidana. Kmetijska zemljišča, ki se jih po tem dokumentu spreminja v stavbna zemljišča so površine, ki:
– spadajo med t.i. ostanke urbanizacije, med urbanizacijsko strukturo zadnjih 30 let (v severnem delu),
– površine, ki so med večjimi sklopi naselbinskih struktur, ostajajo pa zelene površine s pretežno kmetijsko rabo v
današnji obliki/intenzivnosti z urbanimi instalacijami (predvsem podzemni vodi, širitve obstoječih komunikacij s pločniki, pešpotmi ali linearnimi parkirnimi površinami–ravnica med
Orešjem in Šmarjeto na vzhodnem delu, pobočje na skrajnem južnem delu ter območje okoli pokopališča s parkovno
ureditvijo).
Površina območja urejanja znaša 35. 82 ha. Ta ureditveni načrt nadomešča ureditveni načrt št. UN 106/92 (Uradni
list RS, št. 14/96).
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(2) Namen urejanja prostora z URN
Cilji ureditve po predmetnem dokumentu je revitalizacija
in širitev naselbinskega telesa Šmarjete do njegovih maksimalnih fizičnih meja, ki so ugotovljene na podlagi vrednotenja
prostora v lokalno oskrbno storitveno središče, katerega status v zadnjih letih izgublja. Ureditev v tem dokumentu izhaja iz
usmeritev prostorskega razvoja in aktiviranja možnosti prostorskega razvoja iz strokovnih podlag. Zato se spodaj navedena merila nanašajo na ugotovljena dejstva v omenjenem
dokumentu. Revitalizacija naj zagotovi razvoj naselja v skladu
z značajem, pomenom, arhitekturnimi, urbanistično/ruralnimi, naravnimi in ustvarjenimi ter drugimi prostorskimi kvalitetami. Na ta način zagotavlja dvig splošne kvalitete bivanja in
dela v naselju. Dokument tako:
– zagotavlja aktiviranje obstoječih in ugotovljenih novih
prostorskih potencialov s prenovo stavbne strukture ter z
opredelitvijo novih gradbenih enot, še posebej za izkazane
potrebe industrije, bencinskega servisa in saniranja konfliktov
namembnosti prostora (selitev kmetijske zadruge, lokacija
večjega nakupovalnega središča… ter vrsto manjših funkcionalnih potreb organizacija parkiranja v sklopu pokopališča, v
starem jedru, nogometno igrišče…);
– ureja povezavo trškega dela (na severu) in ruralnega
dela (bivša Dolenja vas) na jugu naselja z novo, integrativno
urbano strukturo;
– opredeljuje prenovo javnega prostora in prenovo ter
izgradnjo infrastrukture;
– spodbuja uveljavljanje novih vsebin v jedru in celotnem naselbinskem telesu, ki bodo krepile središčnost naselja v razmerju do okoliških naselij;
– artikulira mejne zelene površine naselbinskega telesa
in jih zaključuje v skladu z zmogljivostmi prostora kulturne
krajine Šmarjete;
– s krepitvijo urbanega značaja Šmarjete, naselja z razvojnim kontekstom, se večajo možnosti programskih, prometnih in pomenskih povezav in dopolnitev s turističnim programom Šmarjeških Toplic.
(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Prostor v OU je namenjen:
– staro trško središče: razvoju terciarnih, kvartarnih dejavnosti ter bivanju in obstoječim malim gospodarskim enotam; programi, ki vežejo nase tovorni promet ali večje skladiščne površine niso sprejemljivi; organizacija v sklopu
vzpostavljenega izvornega notranjega ustroja gradbenih
enot/javnega prostora;
– osrednji ruralni del: bivanju, malim gospodarskim enotam, v sklopu izvornih gradbenih enot, ob cesti Šmarjeta –
Zbure (os 1) terciarne dejavnosti in bivanje v prestrukturiranem urbanem ob-uličnem nizu;
– sklop stanovanjskih hiš zahodno od jedra, izven Osi:
bivanje;
– nov stik med trškim in ruralnim delom od osi1 do
večnamenske javne stavbe: terciarne dejavnosti, bivanje;
– severni del: na zahodu je namenjen odprtemu športnemu objektu v zelenem okolju (nogometno igrišče), na vzhodu pokopališču s parkiranjem in parkovno ureditvijo, ki prehaja v obstoječa polja znotraj meje OU, v sredini edinemu
industrijskemu sklopu naselja, ki na južni strani, ob jedru
prehaja v manjše gospodarske enote sekundarnega in terciarnega sektorja;
– nepozidana ravnina ob naselbinskem telesu Šmarjete–urbane zelene površine z instalacijami urbane opreme;
– del–Orešja v OU: bivanje, obstoječe gospodarske
enote;
– južni, nepozidan del: infrastrukturni objekti, terciarne
dejavnosti ob osi1, proti zahodu ohranitev kmetijske proizvodnje nad podzemnimi infrastrukturnimi ureditvami.
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Dopolnilne in nove prostorske kapacitete za dejavnosti
se v območjih obstoječih stavbnih zemljišč zagotavljajo predvsem s prenovo obstoječe stavbne strukture, rastjo stavb,
rastjo gradbenih enot po globini naselbinskega telesa, kjer to
meje omogočajo ter preureditvami gradbenih enot in javnih
prostorov.
Programi v OU, razen v industrijskem kompleksu, ki se
razvija po programskem obsegu po veljavnem ureditvenem
načrtu, se lahko razvijajo le pod naslednjimi merili:
– v stavbni strukturi, izpeljani iz avtohtonih urbanističnih
in arhitekturnih tipov, ki je prilagojena konkretnim prostorskim
kontekstom po vrsti in merilu;
– da upoštevajo načine obdelovanja in vzdrževanja kmetijskih in drugih površin, ki bistveno ne spreminjajo kvalitetnih
sestavin kulturne krajine;
– programi, ki ne slabšajo ekoloških, bivalnih in drugih
parametrov bivanja in dela v podeželskem vaško urbanem
okolju–niso obremenjujoče glede dodatnih emisij v okolje,
hrupa, vezave tovornega prometa, umetne svetlobe ipd.
– Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
1. Naselbinsko telo v krajini
S posegi se ohranja in nadgrajuje homogenost naselbinskega telesa Šmarjete v širšem prostoru, še posebej v
elementih oblikovanja meja, višine tematske stavbne strukture v merilu že obstoječe in krajine streh. V tem kontekstu naj
se razvija tudi povezovalna naselbinska struktura med trškim
jedrom in ruralnim delom, razvoj ruralnega dela v urbano
strukturo, infrastrukturnih in parkovnih ureditev kot sestavine
meje. Z dopolnilno stavbno strukturo se industrijski sklop
reintegrira v naselbinsko telo z vezno strukturo manjšega merila na južni strani in drobno, proti meji zniževano stavbno
strukturo na severni strani. Tako se v celoti ohranja status
kvalitetne dominante – obstoječe cerkve z zvonikom.
2. Javni prostor
Prenova javnega prostora naj obsega redefinicijo obstoječe mreže poti in cest naselja v ulično mrežo urbano–podeželskega okolja ob ohranitvi hierarhičnih razmerij t.i. izvorne
ulične mreže, še posebej na ureditvi:
– nove primarne strukturne osi zahodno od jedra,
– revitalizaciji obstoječe osi1,
– osi ter petih prečnih navezav med njima,
– prenovi trga v jedru kot bodočega pomensko in vsebinsko primarnega javnega prostora,
– vzpostavitvi dveh sekundarnih središčnih prostorov na
stiku nove osi in osi1 z vlogo najpomembnejših križišč,
– najpomembnejših ostalih terciarnih središč na lokaciji
obstoječih križišč na osi1,
– novi artikulaciji ceste iz središča (os9) proti pokopališču v urban, povezovalni ambient v prioritetnem merilu pešca,
– integraciji zelenih površin na vzhodnem delu, vzdolž
naselbinskega telesa v urban sistem javnega prostora–le v
merilu pešca/kolesarja.
Razvoj obstoječih zastavkov javnih prostorov (obstoječe
ceste, poti…) naj se izpelje, poleg funkcionalne prenove, z
razširitvami, (pre)ureditvami v javne oblikovane prostore in
izgradnjo javne infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi in
oblikovnimi rešitvami, v skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi zahtevami. V sklopu javnega prostora se opredelijo tudi zelene površine in drevesna vegetacija v urbanem
okolju, še posebej na najpomembnejših javnih lokacijah.
Severovzhodni del OU
Pokopališki kompleks naj se razvija v okviru zastavljenega obsega, dopolnjen s sistemom linearnega parkiranja na
vzhodni in zahodni strani (po cca 6 m širine), z omejitvijo
tranzitnega prometa vzdolž osi9, minimalno parkovno uredi-

Uradni list Republike Slovenije
tvijo proti poljem proti vzhodu z gručami dreves in drugimi
avtohtonimi principi na meji naselja ter s povezovalnim parkom s peš alejo med jedrom in pokopališčem. Ostale površine proti vzhodu ostanejo v kmetijski rabi.
Zelene urbane površine vzhodno od naselbinskega telesa Šmarjete
Posegi naj zagotovijo ohranitev kvalitetnih ambientalnih
sestavin, ki so pomembne za Šmarjeto kot naselja, z ohranitvijo obvodnega ambienta s avtohtono vegetacijo in pretežne
travniške površine z minimalnimi urbanimi intervencijami–
peš/kolesarskimi potmi, razširitvami obstoječih cest in manjšim parkiriščem na robu.
3. Stavbna struktura
3.1. Trško jedro, ruralna struktura Šmarjete (bivša Dolenja vas), prostor med obstoječim industrijskim kompleksom
in osjo1
V območju obstoječih in novih stavbnih zemljišč v starem središču naj se izvajajo prenove, adaptacije, nadomestne in novogradnje, v skladu z naslednjimi merili:
– pri kvalitetnih stavbah/arhitekturah je potrebno zagotoviti prednost prenovam pred nadomestnimi gradnjami in
adaptacijami;
– izpeljane naj bodo iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov in prilagojene konkretnim prostorskim kontekstom po vrsti in merilu (npr. izrazit vzdolžni tloris stavb, načelno od 1:1,6 do 1:2,5, glavni vhodi z najpomembnejšega
javnega prostora, glavna fasada enovita fasadna ploskev);
– locirane naj bodo na ugotovljenih in novo opredeljenih
gradbenih linijah ali drugih oblikah organiziranja razmerij javni
prostor/interni prostor gradbenih enot, v skladu z merili po
posameznih delih naselja; gradbene linije se določajo ob
vseh strukturnih oseh; določa se jih v razmerju potrebnega
profila javnega prostora in kvalitetnih stavb/arhitektur ob ulici;
– razvija naj se višinska homogenost tematske stavbne
strukture znotraj merila, ki ga postavljajo najvišje, kvalitetne
stavbe vzdolž osi1 (P+1), z zniževanjem do zgolj pritličja ob
mejah naselbinskega telesa na severovzhodnem in vzhodnem
robu ter zastavljena enovitost krajine streh–z oblikami streh
(simetrična dvokapnica 450 z enovitimi strešnimi površinami,
v sekundarnem delu imajo lahko stavbe tudi ravne strehe),
površinskimi strukturami in koloritom; višinsko merilo stavbni
strukturi okoli središča v jedru so obstoječe obodne stavbe;
nove stavbe ob novi osi so lahko v delu z znižanim nivojem
terena tudi višje (do P+2), v kolikor to ob višinski usklajenosti
kapi še zagotavlja homogenost naselbinskega telesa;
– meje naselbinske strukture naj se razvijajo v skladu z
ugotovljenimi kvalitetnimi principi, z razvojem kvalitet in sanacijo problemov ter obravnavajo v skladu z njihovim pomenom
(orientacija stavbnih mas ob meji, sadovnjaki ali vrtovi z avtohtonim zelenjem ter gručami srednje raslega drevja); to še
posebej velja za mejo na severovzhodu;
– pri umeščanju programov je pomembno upoštevati
hierarhijo in ugotovljene značaje posameznih lokacij–po načelu, da se pomembnejši programi lahko umeščajo le na
pomembne lokacije in obratno; za pomembnost je kriterij
urbano–tvornost programa/stavbe;
– stavbe ob strukturnih oseh in središčnih prostorih naj
se organizirajo v skladu z ugotovljenimi kvalitetnimi, predvsem
izvornimi principi; oblikovane naj bodo tako, da sooblikujejo
javni urbani/vaški prostor; tako naj imajo načeloma stavbe
urejena pritličja za javne programe–ob osi1 (2,8-3,0 m svetle
višine) in novi osi 3,0–4,0 m), glavne vhode neposredno iz
nivojev pločnikov in glavne fasade kot gladke fasadne površine);
3.2. Industrijski sklop severno od trškega jedra
Meja industrijskega sklopa proti severu se sanira z novimi stavbnimi kubusi, ki so od obstoječega zniževani proti
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severu in tudi po tlorisu bistveno zmanjšani ter dopolnjeni z
mejno hortikulturno ureditvijo.
3.3. Južni del
V pretežno naravni prostor, izven naselbinskega telesa,
se integrira paviljonska stavba s pripadajočo podzemno infrastrukturo (npr. bencinski servis)–zgolj s pritličjem, elementarne urbanistične forme in z ravno streho. Meja proti zahodu
se oblikuje s hortikulturno ureditvijo z nizko raslim grmičevjem in zelenicami, ostale površine proti zahodu ostanejo v
kmetijski rabi z eventuelno podzemno infrastrukturo.
3.4. Del Orešja v OU
Stavbna struktura se ureja v skladu z 2., 3. in 5. alinejo
zgornje tč 431 – trško jedro… Poleg tega:
– naj bodo stavbe ob strukturnih oseh in središčnih
prostorih organizirane v skladu z ugotovljenimi kvalitetnimi,
predvsem izvornimi principi; oblikovane naj bodo tako, da
sooblikujejo javni urbani/vaški prostor;
– stavbna struktura vzdolž osi naj bo visoka največ P+1
v notranjosti vasi, z zniževanjem do zgolj pritličja ob mejah
naselbinske strukture na severnem in južnem robu; ob tem
naj se razvija enovitost krajine streh – z oblikami streh (simetrična dvokapnica 45° z enovitimi strešnimi površinami, v
sekundarnem delu imajo lahko stavbe tudi ravne strehe),
površinskimi strukturami in koloritom.
– Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: preusmeritev tranzitnega prometa
skoz središče na novo mestno cesto zahodno od središča, s
priključki na severno in južno od središč; organizacija motornega in peš prometa znotraj OU v razmerju do oblikovanega
uličnega/vaškega javnega prostora vzdolž vseh strukturnih
osi v OU; razširitev cestnega profila na osi1 na min. 5 m skozi
jedro oziroma 6 m od juga do odcepa nove ceste zahodno od
jedra ter obojestranske površine pešca; površine pešca tudi
na osi6; selektivna omejitev vsega ostalega tovornega prometa v trškem jedru, razen za dostavo in intervencije; omejitev
motornega prometa na osi9 za interni promet dostopa do
parkirišč;
– vodovod: prenova in razširitev obstoječega omrežja
oskrbe z vodo in hidrantnega omrežja z dodatnim dovajanjem
vode iz črpališča Jezero, priključevanje v skladu s pogoji
upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod, priključevanje na razširjen kanalizacijski sistem in čistilno napravo v
Družinski vasi; ureditev odvodnjavanja z vseh javnih in drugih
utrjenih površin ter streh z zbiranjem in predpisanim očiščenjem (z lovilci olj, usedalniki) ter ponikovanjem meteornih
voda v samostojnem sistemu; odvajanje gospodarskih odplak
v ločene nepropustne greznice brez iztokov, na praznjenje;
– električna energija: TP Šmarjeta 1 ostane; prestavitev
TP Šmarjeta 2 v območje jedra naselja; TP Plastoform ostane; izgradnja dodatnih tokokrogov in priključevanje v skladu s
pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– javna razsvetljava: vzpostavitev javne razsvetljave ob
vseh strukturnih oseh nove ureditve;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– ogrevanje: kurišča na zemeljski plin, lahko kurilno olje,
utekočinjeni naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom;
– avtobusno postajališče: dopolnitev ureditve obojestranskega postajališča v sklopu nove ureditve javnega prostora;
– vizualne komunikacije v javnem prostoru: opredelitev
oglasnih točk in objektov, kjer je dovoljeno distribuiranje oglasov v javnem prostoru.
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Vsa nova in prenovljena infrastruktura naj se napeljuje
izključno v javnem prostoru. Kabelski vodi se napeljujejo le
podzemno.
(6) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter okolja:
– naravna in kulturna dediščina sta pomembni merili
kvalitetnih rešitev, zato so ugotovljeni in varovani elementi
kvalitet dediščine izhodiščna sestavina ureditvenega načrta;
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije;
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane tako v času gradnje kot obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter ohranitev
vidnih kakovosti okolja);
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega akta:
Ohranitev in dopolnitev obstoječih določil ureditvenega
načrta ter izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz
strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
22. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta
Šmarješke Toplice–zahod)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava večje območje razpršene gradnje v širši kulturni krajini Šmarješke Toplice, ki je
nastalo v območju osamelih domačij in zaselkov Obrh in
Gomile. Obseg območja je razviden iz karte 3 : Območje
urejanja v merilu 1:5000. Zemljišča znotraj območja urejanja
(v nadaljevanju tudi OU) so po veljavnem prostorskem planu
stavbna zemljišča, ter zemljišča v 1. območju kmetijskih zemljišč in v območju gozda, ki se v tem postopku spreminjajo v
stavbna zemljišča. V naravi so predvsem pretežno individualne stanovanjske stavbe iz zadnjih 30 let in starejše domačije,
med njimi pa kmetijske površine med brežinami.
Površina ureditvenega območja znaša 6,41 ha.
(2) Namen urejanja prostora s URN
Ureditveni načrt je opredeljen na podlagi treh ključnih
momentov: ocene stanja območja razpršenih gradenj z vrsto
drugih problemov in negativnih vplivov, ki jih takšna naselbinska struktura ima v zaledju zdraviliško turističnega kompleksa, nadalje izkazanega interesa tako lastnikov zemljišč in številnih želja po bivanju v okolju Šmarjete/Šmarjeških Toplic
(izjemno veliko število negativno opredeljenih vlog do javne
razgrnitve) ter možnosti priključevanja na obstoječo infrastrukturo. Na podlagi teh dejstev je opredeljen ureditveni načrt, ki sanira problematično območje razpršene pozidave urbaniziranega vaškega prostora v novo naselbinsko telo, hkrati
pa sproža razbremenjevanje pritiskov po gradnji v širšem okolju.
(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Novo naselbinsko telo ima predvsem značaj bivalnega
okolja z kvalitativnim razvojem obstoječih malih domačij in
drugih gospodarskih enot, združljivih z bivalno vaškim okoljem. Bivalne kapacitete v posameznih individualnih enotah
so tako lahko dopolnjene tudi z turističnimi zmogljivostmi
(nočitve).
V območju je mogoče organizirati 10-20 gradbenih enot
individualnih stanovanjskih hiš.
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
Oblikovanje enotnega, v merilu kulturne krajine homogenega naselbinskega telesa na obstoječih prenovljenih in
novih strukturnih oseh. Obstoječa glavna os (os2) naj v OU
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ohrani značaj vaškega/javnega prostora, pri čemer naj bo
vzpostavljena notranja hierarhija. Nove strukturne osi in javni
prostori naj se dopolnijo v skladu s potrebnim napajanjem
novih gradbenih enot v osrednjem delu OU, s tem da je
vzpostavljena notranja hierarhija. Ureditev naj zagotovi osrednji vaški prostor kot integracijski in identifikacijski element
novega naselja.
Razvoj javnih prostorov se v primeru obstoječih zastavkov poleg funkcionalne prenove realizira z razširitvami,
(pre)ureditvami v javne prostore in izgradnjo javne infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi in oblikovnimi rešitvami, v
skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi zahtevami, s
poudarki na ureditvi motornega in peš prometa in funkcioniranja gradbenih enot.
Nova in spremenjena stavbna struktura se v OU oblikuje
po naslednjih merilih:
– izpeljana naj bo iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov in prilagojena konkretnim prostorskim kontekstom po vrsti in merilu (npr. izrazit vzdolžni tloris stavb, načelno od 1:1,6 do 1:2,5, glavna fasada enovita fasadna ploskev
z glavnim vhodom); razmaki med stavbami na različnih gradbenih enotah naj bodo najmanj 8 m; širina stavbnih kubusov
glavnih stavb naj bo med 6-12 m;
– locirana naj bo na ugotovljene in novo opredeljene
gradbene linije ali druge oblike organiziranja razmerij javni
prostor/interni prostor gradbenih enot, v skladu z merili po
posameznih delih naselja; gradbene linije se določajo ob
vseh strukturnih oseh; določa se jih v razmerju potrebnega
profila javnega prostora in kvalitetnih stavb/arhitektur ob ulici;
– razvija naj se višinska in strukturna homogenost–višina največ (P+1) s prilagoditvami (zniževanjem na ekstremih
terena, z zniževanjem do zgolj pritličja ob mejah naselbinskega telesa na južnem in zahodnem robu; pretežni del stavb naj
bo orientiran v smeri severovzhod–jugozahod;
– razvija naj se zastavljena enovitost krajine streh – z
oblikami streh (simetrična dvokapnica 45° z enovitimi strešnimi površinami, v sekundarnem delu imajo lahko stavbe tudi
ravne strehe), površinskimi strukturami in koloritom;
– mejna stavbna struktura na južnem in zahodnem robu
naj bo orientirana vzdolžno z geometrijo zemljišča (v približni
smeri severovzhod–jugozahod), s sadovnjaki ali gručami avtohtonih dreves;
– stavbe ob strukturnih oseh in središčnih prostorih naj
se organizirajo v skladu z ugotovljenimi kvalitetnimi, predvsem
izvornimi principi; vse stavbe naj bodo oblikovane tako, da
sooblikujejo javni urbani/vaški prostor.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: priključek naselja na obstoječo
cesto Šmarješke Toplice–Žaloviče, v OU rekonstrukcija tehničnih elementov vozišča (radiji, širina vozišča min. 5,5 m),
izgradnja enostranskega pločnika minimalne širine 1,8 m;
– vodovod: priključitev na obstoječe omrežje Brezovice,
priključitev v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi
izdelave URN;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod, priključevanje na razširjen kanalizacijski sistem in čistilno napravo v
Družinski vasi; ureditev odvodnjavanja z vseh javnih in drugih
utrjenih površin ter streh z zbiranjem in predpisanim očiščenjem (z lovilci olj, usedalniki) ter ponikovanjem meteornih
voda v samostojnem sistemu; odvajanje gospodarskih odplak
v ločene nepropustne greznice brez iztokov, na praznjenje;
– električna energija: izgradnja nove TP, dovod iz RTP
Kronovo/Bršljin (cca. 1000m), priključitev v skladu s pogoji
upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– javna razsvetljava: vzpostavitev javne razsvetljave ob
vseh strukturnih oseh nove ureditve;
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– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– ogrevanje: individualna kurišča na lahko kurilno olje,
utekočinjen naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom.
Vsa nova in prenovljena infrastruktura naj se napeljuje
izključno v javnem prostoru. Kabelski vodi se napeljujejo le
podzemno.
(6) Usmeritve za varovanje okolja
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije,
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane tako v času gradnje kot obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter ohranitev
vidnih kakovosti okolja),
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
23. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta Zbure)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava prostor v območju urejanja (v nadaljevanju tudi OU) pretežnega, centralnega dela
naselbinskega telesa Zbur, na križišču cest med Šmarjeto,
Škocjanom in Mokronogom. Obseg območja je razviden iz
karte 3 : Območje urejanja v merilu 1:5000. Po veljavnem
prostorskem planu so v OU stavbna zemljišča in zemljišča v
1. in 2. območju kmetijskih zemljišč. V naravi so stavbna
zemljišča pozidana in nepozidana. Kmetijska zemljišča, ki se
jih po tem dokumentu spreminja v stavbna zemljišča, so površine, ki:
– spadajo med t.i. ostanke urbanizacije, med urbanizacijsko strukturo (v severnem delu);
– površine, ki so v neposredni bližini naselbinskih struktur in so obremenjene z vplivi urbanih aktivnosti, s tem dokumentom pa ostajajo kot zelene površine z urbanimi funkcijami
(južni del);
– območja, ki mejijo na stavbno strukturo oziroma so z
urbanimi instalacijami že postale del njih (vzhodni del).Površina območja urejanja znaša 35,82 ha.
(2) Namen urejanja prostora z URN
Cilj ureditve po predmetnem dokumentu je revitalizacija,
razvoj središča in celega naselja Zbure v lokalno pomembno
vas z urbanimi sestavinami. Ureditev v tem dokumentu izhaja
iz usmeritev prostorskega razvoja in aktiviranja možnosti prostorskega razvoja iz strokovnih podlag. Zato se spodaj navedena merila nanašajo na ugotovljena dejstva v omenjenem
dokumentu. Revitalizacija naj zagotovi razvoj naselja v skladu
z značajem, pomenom, arhitekturnimi, urbanistično/ruralnimi, naravnimi in ustvarjenimi ter drugimi prostorskimi kvalitetami. Na ta način zagotavlja dvig splošne kvalitete bivanja in
dela v naselju. Dokument naj tako:
– ureja povezavo severnega z južnim delom naselja z
razvojem zametkov središča s trgom;
– opredeljuje prenovo javnega prostora in prenovo ter
izgradnjo infrastrukture;
– spodbuja uveljavljanje novih vsebin v jedru;
– zagotavlja aktiviranje obstoječih in ugotovljenih novih
prostorskih potencialov s prenovo stavbne strukture ter z
opredelitvijo novih gradbenih enot;
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– artikulira javni odprti prostor naselja za družabne prireditve z elementi zelenih urbanih površin.
(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Prostor v OU je namenjen:
– trikraki središčni del ob križišču: razvoju terciarnih in
lokalno pomembnih kvartarnih dejavnosti ter bivanju in obstoječim malim gospodarskim enotam;
– severni, vzhodni del: gospodarskim enotam, predvsem
kmetijam in bivanju, v sklopu izvornih in novih gradbenih
enot;
– južni del: javnim prireditvam v odprti parkovni ureditvi.
Dopolnilne in nove prostorske kapacitete za dejavnosti
se zagotavljajo predvsem z novimi gradbenimi enotami, sanacijo in rastjo stavb ter preureditvami gradbenih enot, s prenovo obstoječe stavbne strukture in javnih prostorov.
Programi se v OU lahko razvijajo le pod naslednjimi
merili:
– v stavbni strukturi, izpeljani iz avtohtonih urbanističnih
in arhitekturnih tipov, ki je prilagojena konkretnim prostorskim
kontekstom po vrsti in merilu;
– da upoštevajo načine obdelovanja in vzdrževanja kmetijskih in drugih površin, ki bistveno ne spreminjajo kvalitetnih
sestavin kulturne krajine;
– programi, ki ne slabšajo ekoloških, bivalnih in drugih
parametrov bivanja in dela v podeželskem vaško urbanem
okolju–niso obremenjujoče glede dodatnih emisij v okolje,
hrupa, vezave tovornega prometa, umetne svetlobe ipd.
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
1. Naselbinsko telo v krajini
S posegi se razvija homogenost naselbinskega telesa
Zbur iz obstoječih nastavkov na severu, jugu in vzhodu v
širšem prostoru, še posebej v elementih oblikovanja meja,
višine tematske stavbne strukture in krajine streh.
2. Javni prostor
Prenova javnega prostora naj obsega redefinicijo obstoječe mreže poti in cest naselja v ulično mrežo urbano–podeželskega okolja, ob ohranitvi hierarhičnih razmerij t.i. izvorne
ulične mreže, še posebej:
– ureditev novega, osrednjega oblikovanega javnega
prostora v območju križišča cest Šmarjeta , Škocjan, Mokronog (os1, os2) z opredelitvijo navezav na obstoječ središčni
prostor na jugu in v nadaljevanju odprt javni prostor za prireditve na;
– (pre)oblikovanje treh glavnih cest, na oseh os1 in os2,
v tri enakovredne linearne javne prostore, ki se stikajo v
osrednjem;
– preureditev obstoječega središčnega prostora na jugu
v pomemben prehodni, javni prostor med glavnim središčem
in prostorom za javne za prireditve;
– opredelitev odprtega, pretežno zelenega javnega prostora na jugu v hortikulturni ureditvi, z ohranitvijo/revitalizacijo
avtohtonega obvodnega ambienta.
Razvoj javnih prostorov se v primeru obstoječih zastavkov poleg funkcionalne prenove realizira z razširitvami,
(pre)ureditvami v javne prostore in izgradnjo javne infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi in oblikovnimi rešitvami, v
skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi zahtevami, s
poudarki na ureditvi motornega in peš prometa ter parkiranja,
javnih vsebin in funkcioniranja gradbenih enot.
3. Stavbna struktura
V OU naj se izvajajo prenove, adaptacije, nadomestne in
novogradnje v skladu z naslednjimi merili:
– stavbna struktura naj bo izpeljana iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov in prilagojena konkretnim prostorskim kontekstom po vrsti in merilu (npr. izrazit vzdolžni tloris
stavb, načelno od 1:1,6 do 1:2,5, glavni vhodi z najpo-
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membnejšega javnega prostora, glavna fasada enovita fasadna ploskev);
– stavbna struktura naj bo locirana na ugotovljene in
novo opredeljene gradbene linije ali druge oblike organiziranja razmerij javni prostor/interni prostor gradbenih enot, v
skladu z merili po posameznih delih naselja; gradbene linije
se določajo ob vseh strukturnih oseh; določa se jih v razmerju potrebnega profila javnega prostora in kvalitetnih stavb/arhitektur ob ulici;
– razvija naj se višinska homogenost stavbne strukture
znotraj merila, ki ga postavljajo najvišje stavbe vzdolž osi os1
os2 P+1), z zniževanjem do zgolj pritličja ob mejah naselbinskega telesa na severnem robu;
– razvija naj se tudi zastavljena enovitost krajine streh–z
oblikami streh (simetrična dvokapnica 45° z enovitimi strešnimi površinami, v sekundarnem delu imajo lahko stavbe tudi
ravne strehe), površinskimi strukturami in koloritom;
– mejna stavbna struktura na severovzhodnem robu naj
bo orientirana vzdolžno, z razmaki/vmesnimi sadovnjaki v
širini najmanj 8 m;
– pri umeščanju programov je pomembno upoštevati
hierarhijo in ugotovljene značaje posameznih lokacij–po načelu, da se pomembnejši programi lahko umeščajo le na
pomembne lokacije in obratno; za pomembnost je kriterij
urbano–tvornost programa/stavbe;
– stavbe ob strukturnih oseh in središčnih prostorih naj
se organizirajo v skladu z ugotovljenimi kvalitetnimi, predvsem
izvornimi principi; oblikovane naj bodo tako, da sooblikujejo
javni urbani/vaški prostor; tako naj imajo urejena pritličja za
javne programe – ob oseh (2,8-3,0 m svetle višine, okoli
novega trga 3,0–4,0 m), glavne vhode neposredno iz nivojev
pločnikov in glavne fasade kot gladke fasadne površine;
– pri kvalitetnih stavbah/arhitekturah je potrebno zagotoviti prednost prenovam pred nadomestnimi gradnjami in
adaptacijami.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: ohranitev sistema priključevanja
na državne ceste v smereh Šmarjeta–Mokronog–Škocjan;
organizacija motornega in peš prometa znotraj OU v razmerju
do oblikovanega uličnega/vaškega javnega prostora vzdolž
vseh strukturnih osi v OU; razširitev cestnega profila na osi1
na min. 5,5 m ter obojestranske površine pešca;
– vodovod: prenova in razširitev obstoječega omrežja
oskrbe z vodo in hidrantnega omrežja z dodatnim dovajanjem
vode iz črpališča Jezero ter poiskanjem novega vira, priključevanje v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi
izdelave URN;
– kanalizacija: ločeno zbiranje sanitarnih vod z izgradnjo
nove čistilne naprave; ureditev odvodnjavanja z vseh javnih in
drugih utrjenih površin ter streh z zbiranjem in predpisanim
očiščenjem (z lovilci olj, usedalniki) ter ponikovanjem meteornih voda v samostojnem sistemu; odvajanje gospodarskih
odplak v ločene nepropustne greznice brez iztokov, na praznjenje;
– električna energija: izgradnja nove TP v središču, z
napajanjem v RTP Kronovo/Bršljin, ter dodatnih tokokrogov,
priključevanje v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v
fazi izdelave URN;
– javna razsvetljava: vzpostavitev javne razsvetljave ob
vseh strukturnih oseh nove ureditve;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v
skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave
URN;
– ogrevanje: individualna kurišča na lahko kurilno olje,
utekočinjen naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom;
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– avtobusno postajališče: dopolnitev ureditve obojestranskega postajališča v sklopu nove ureditve javnega prostora;
– vizualne komunikacije v javnem prostoru: opredelitev
oglasnih točk in objektov, kjer je dovoljeno distribuiranje oglasov v javnem prostoru.
Vsa javna in prenovljena infrastruktura naj se napeljuje
izključno v javnem prostoru. Kabelski vodi se napeljujejo le
podzemno.
(6) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter okolja:
– naravna in kulturna dediščina sta pomembni merili
kvalitetnih rešitev, zato so ugotovljeni in varovani elementi
kvalitet dediščine izhodiščna sestavina ureditvenega načrta;
– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko izvedbene dokumentacije;
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane tako v času gradnje kot obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter ohranitev
vidnih kakovosti okolja);
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
24. člen
(Programska zasnova ureditvenega načrta Uršna sela)
(1) Opis območja urejanja
Programska zasnova obravnava območje urejanja (v nadaljevanju tudi OU) naselbinskega telesa starega središča
Uršnih sel, ki leži ob cesti Uršna sela–Semič in območja
pretežno stihijske stanovanjske gradnje, ki leži južno od starega središča vasi. Obseg območja je razviden iz karte 3 :
Območje urejanja v merilu 1:5000. Po veljavnem prostorskem planu so v OU stavbna zemljišča ter v manjši meri
zemljišča v 1. in 2. območju kmetijskih zemljišč ter zemljišča,
namenjena infrastrukturi (železnica). V naravi so stavbna zemljišča pozidana in nepozidana. Kmetijska zemljišča, ki se jih
po tem dokumentu spreminja v stavbna zemljišča so manjše
površine med stavbnimi zemljišči na vrtačastem svetu.
Površina območja urejanja znaša 11,23 ha.
(2) Namen urejanja prostora s URN
Cilj ureditve po predmetnem dokumentu je revitalizacija
središča naselja v lokalno oskrbno-storitveno središče v skladu z usmeritvami prostorskega razvoja in aktiviranjem možnosti prostorskega razvoja iz strokovnih podlag. Zato se spodaj
navedena merila nanašajo na ugotovljena dejstva v omenjenem dokumentu. Revitalizacija naj zagotovi razvoj naselja v
skladu z značajem, pomenom, arhitekturnimi, urbanistično/ruralnimi, naravnimi in ustvarjenimi ter drugimi prostorskimi kvalitetami. Na ta način zagotavlja splošen dvig kvalitete bivanja
in dela v naselju. Dokument tako:
– ureja prenovo javnega prostora in prenovo ter izgradnjo infrastrukture;
– spodbuja uveljavljanje novih vsebin v starem jedru, ki
bodo krepile središčnost naselja v razmerju do okoliških naselij;
– zagotavlja aktiviranje obstoječih in ugotovljenih novih
prostorskih potencialov s prenovo stavbne strukture ter z
opredelitvijo novih gradbenih enot, še posebej v sklopu sanacije degradiranega območja razpršene gradnje v južnem delu
OU.
(3) Organizacija dejavnosti in namenska raba prostora
Prostor naselja znotraj OU, v obstoječih, spremenjenih
in novih gradbenih enotah je namenjen:
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– severni del vzdolž glavne osi: razvoju kvartarnih dejavnosti in bivanju ter razvoju malih gospodarskih enot;
– središče: razvoju terciarnih in kvartarnih dejavnosti in
bivanju (predvsem izven območja glavne osi);
– južni del razpršene stanovanjske pozidave: stanovanjem v individualnih hišah, organiziranih na prenovljeni mreži
javnega prostora ter obstoječih malih gospodarskih enotah–
skupaj 15-20 novih gradbenih enot.
Hkrati je prostor namenjen ureditvi zelenih površin, še
posebej na mejah naselbinskega telesa ter elementom parkovne ureditve v središču.
Dopolnilne in nove prostorske kapacitete se zagotavljajo
predvsem s prenovo obstoječe stavbne strukture, rastjo stavb
in gradbenih enot po globini naselbinskega telesa ter preureditvami gradbenih enot in javnih prostorov. V južnem delu se
vzpostavijo nove gradbene enote stanovanjskih hiš.
Programi v OU se lahko razvijajo le pod naslednjimi
merili:
– v stavbni strukturi, izpeljani iz avtohtonih urbanističnih
in arhitekturnih tipov, ki je prilagojena konkretnim prostorskim
kontekstom po vrsti in merilu;
– da upoštevajo načine obdelovanja in vzdrževanja kmetijskih in drugih površin, ki bistveno ne spreminjajo kvalitetnih
sestavin kulturne krajine;
– programi, ki ne slabšajo ekoloških, bivalnih in drugih
parametrov bivanja in dela v podeželskem vaško urbanem
okolju.
(4) Usmeritve za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
1. Naselbinsko telo v krajini
Posegi se izvajajo na način, da se zagotavlja višja stopnja homogenosti naselbinskega telesa v razmerju do krajine
in ohrani dominantnost obstoječe cerkve sv. Križa z zvonikom.
2. Javni prostor
Prenova javnega prostora naj obsega:
– redefinicijo obstoječe mreže poti in cest naselja v ulično mrežo urbano–podeželskega okolja ob ohranitvi hierarhičnih razmerij t.i. izvorne ulične mreže, še posebej na ureditvi
glavne strukturne osi in središča ter razvoju mreže v južnem
delu,
– razširitev, ureditev javnega prostora in javne infrastrukture s parcelacijo, s tehničnimi in oblikovnimi rešitvami v skladu z novimi tehnološkimi in funkcionalnimi zahtevami, s poudarki na ureditvi motornega in peš prometa ter parkiranja,
javnih vsebin in funkcioniranja gradbenih enot.
3. Stavbna struktura
V sklopu dokumenta naj se programi realizirajo le v
tematski stavbni strukturi. Tako naj se izvajajo prenove, adaptacije, nadomestne in novogradnje v skladu z naslednjimi
merili:
– stavbna struktura naj bo izpeljana iz avtohtonih urbanističnih in arhitekturnih tipov in prilagojena konkretnim prostorskim kontekstom po vrsti in merilu (npr. izrazit vzdolžni tloris
stavb, načelno od 1:1,6 do 1:2,5, glavni vhodi z najpomembnejšega javnega prostora, glavna fasada enovita fasadna
ploskev z eventuelnim izzidkom ob vhodu);
– razvija naj se višinska homogenost tematske stavbne
strukture znotraj merila, ki ga postavljajo najvišje, kvalitetne
stavbe vzdolž osi1 (P+M) ter zastavljena enovitost krajine
streh – z oblikami streh (naklon 45°, načeloma dvokapnice z
enovitimi strešnimi površinami, v sekundarnem delu imajo
lahko stavbe tudi ravne strehe), površinskimi strukturami in
koloritom;
– meje naselbinske strukture naj se razvijajo v skladu z
ugotovljenimi kvalitetnimi principi in sanacijo problemov ter
obravnavajo v skladu z njihovim pomenom (orientacija stav-
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bnih mas ob meji, sadovnjaki ali vrtovi z avtohtonim zelenjem
ter gručami srednje raslega drevja);
– pri umeščanju programov je pomembno upoštevati
hierarhijo in ugotovljene značaje posameznih lokacij–po načelu, da se pomembnejši programi lahko umeščajo le na
pomembne lokacije in obratno; za pomembnost je kriterij
urbano–tvornost programa/stavbe;
– stavbe ob strukturnih oseh in središčnih prostorih naj
se organizirajo v skladu z ugotovljenimi kvalitetnimi, predvsem
izvornimi principi; oblikovane naj bodo tako, da sooblikujejo
javni vaški prostor; tako naj imajo načeloma stavbe ob osi1
urejena pritličja za javne programe (2,8-3,0 m svetle višine) in
glavne vhode neposredno iz nivojev pločnikov, glavne fasade
kot gladke fasadne površine z eventuelnim izzidkom nad vhodom;
– pri kvalitetnih stavbah/arhitekturah je potrebno zagotoviti prednost prenovam pred nadomestnimi gradnjami;
– stavbna struktura naj bo locirana na ugotovljene in
novo opredeljene gradbene linije ali druge oblike organiziranja razmerij javni prostor/interni prostor gradbenih enot, v
skladu z merili po posameznih delih naselja; gradbene linije
se določajo ob vseh strukturnih oseh; določa se jih v razmerju potrebnega profila javnega prostora in kvalitetnih stavb/arhitektur ob ulici.
(5) Pogoji prometnega, komunalnega in energetskega
urejanja
– prometno omrežje: organizacija motornega in peš prometa znotraj OU v razmerju do oblikovanega uličnega/vaškega javnega prostora; razširitev cestnega profila na glavni osi
na min. 5 m ter obojestranske površine pešca; ohranitev
priključevanja na obstoječe cestno omrežje na cesti Stranska
vas–Semič;
– vodovod: obnova obstoječega voda s hidrantnim omrežjem, priključitev novih gradbenih enot v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– kanalizacija: ureditev odvodnjavanja vseh javnih in drugih utrjenih površin ter streh z zbiranjem in predpisanim očiščenjem ter ponikovanjem meteornih voda; zbiranje vseh sanitarnih odpadnih voda v vodonepropusten kanalizacijski
sistem in odvod v čistilno napravo; do njene izgradnje odvajanje v troprekatne nepropustne greznice brez iztoka, z urejenim odvozom v skladu z občinskim odlokom; odvajanje gospodarskih odplak v ločene nepropustne greznice brez
iztokov, na praznjenje;
– električna energija: priključitev novih kapacitet na obstoječo TP Uršna sela, v južnem delu izgradnja nove TP z
napajanjem iz RP Gotna vas, v skladu s pogoji upravljalca, ki
jih bo podal v fazi izdelave URN;
– javna razsvetljava: vzpostavitev javne razsvetljave ob
vseh strukturnih oseh;
– TK omrežje: priključitev na obstoječe TK omrežje v skladu s pogoji upravljalca, ki jih bo podal v fazi izdelave URN;
– ogrevanje: individualna kurišča na lahko kurilno olje,
utekočinjen naftni plin ali druga ekološko sprejemljiva goriva;
– odpadki: zbiranje in odvoz odpadkov na centralno deponijo v skladu z občinskim odlokom;
– avtobusno postajališče: ureditev obojestranskega postajališča v območju današnje lokacije;
– vizualne komunikacije v javnem prostoru: opredelitev
oglasnih točk in objektov, kjer je dovoljeno distribuiranje oglasov v javnem prostoru–na treh središčnih lokacijah na osi1.
Vsa nova in prenovljena infrastruktura naj se napeljuje v
javnem prostoru. Kabelski vodi se napeljujejo le podzemno.
(6) Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
ter okolja:
– naravna in kulturna dediščina sta pomembni merili
kvalitetnih rešitev, zato so ugotovljeni in varovani elementi
dediščine izhodiščna sestavina ureditvenega načrta;
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– upoštevanje veljavnih predpisov o varstvu okolja in
pogojev soglasodajalcev pri izdelavi in izvedbi prostorsko
izvedbene dokumentacije;
– vsi posegi naj se izvedejo tako, da bivalne razmere v
okolju ne bodo poslabšane, tako v času gradnje kot obratovanja (raven hrupa, varovanje vode, tal in zraka ter ohranitev
vidnih kakovosti okolja);
– upoštevanje predpisov v zvezi z varovanjem pred požarom.
(7) Usmeritve za izdelavo občinskega prostorskega
akta:
Izdelava PUP v skladu z rezultati in usmeritvami iz strokovnih podlag (tč. D) ter namenom izdelave PIN oziroma
občinskega lokacijskega načrta (tč. 2).
25. člen
(Začasno urejanje območij programskih zasnov do
sprejetja občinskih lokacijskih načrtov)
Prostor v območju programskih zasnov se na osnovi
tega odloka do sprejetja občinskih lokacijskih načrtov začasno ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji (v nadaljnjem
besedilu PUP). Znotraj meje v tem odloku opredeljenih območij programskih zasnov posameznega PIN, PUP preneha
veljati z dnem veljavnosti posameznega sprejetega občinskega lokacijskega načrta.
26. člen
(Spremembe in dopolnitve kartografskega dela
in kartografske dokumentacije k dolgoročnemu
in srednjeročnemu družbenemu planu)
Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartografskem delu k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu
planu na kartah TK 1:25000. Sestavine iz obstoječega plana so združene na kartah TK 1:25000 v štirih tematskih
sklopih:
– karta 1: Namenska raba prostora
– I–zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij
za poselitev,
– II–zasnova agrarnih operacij,
– IV–zasnova vodnega gospodarstva (zasnova oskrbe
z vodo),
– XIV–zasnova območij za potrebe SV (priloga);
– karta 2: Infrastruktura
– VI–zasnova prometnega omrežja,
– VIII–zasnova energetskega omrežja–elektroenergetsko omrežje,
– IX–zasnova energetskega omrežja–naftno, plinovodno omrežje;
– karta 3: Varovanja
– III–zasnova naravne in kulturne dediščine,
– IV–zasnova vodnega gospodarstva (zasnova vodnih
virov),
– VIII–zasnova energetskega omrežja–(varovalni koridorji elektro vodov,
– IX–zasnova energetskega omrežja–varovalni koridorji
plinovodnega omrežja;
– karta 4: Načini urejanja prostora
– XII –zasnova načinov urejanja prostora.
Navedeni prikazi so na listih: Mokronog 031-1-2, Bučka 031-2-1, Dolenjske Toplice 031-1-3, Novo mesto
031-1-4, Šentjernej 031-2-3, Črmošnjice 031-3-1, Semič
031-3-2 in Metlika 031-4-1.
Vse spremembe in dopolnitve so prikazane v kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu na kartah DKN 1:5000 MO 48-49, KO 01,
11, 31, 41-42, NM 08-10, 15-20, 24-30, 33-40 in 42-50,
SE 03-10, 13-19, 24-29, 34-37, ME 01-02 in 11.
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Priloženi grafični del programskih zasnov PIN sestavljajo po štiri karte za vsako programsko zasnovo, in sicer:
– karta 1: Situacija (1:25000)
– karta 2: Izsek iz plana (1:5000)
– karta 3: Območje urejanja (1:5000)
– karta 4: Zasnova namenske rabe prostora (1:5000).
(3) Kartografski del in kartografska dokumentacija k
dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu sta
izdelana v osmih izvodih, ki jih hranijo:
– MONM, Oddelek za prostorsko planiranje (3),
– MONM, Oddelek za kmetijstvo (1),
– UE Novo mesto, Oddelek za okolje in prostor (1),
– UE Novo mesto, Oddelek za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (1),
– MOP, Inšpektorat za okolje in prostor – Urbanistična inšpekcija, enota Novo mesto (1),
– MOP, Urad za prostorsko planiranje (1).
28. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-28/2002
Novo mesto, dne 11. julija 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

SLOVENSKE KONJICE
4361.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta »Nad Milenkovo (Žičko)
cesto« v Slovenskih Konjicah

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02), 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 – obv.
razl., 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02), in
16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 8. redni seji dne 25. 9. 2003
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
»Nad Milenkovo (Žičko) cesto« v Slovenskih
Konjicah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejema odlok o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta »Nad Milenkovo (Žičko) cesto« v Slovenskih Konjicah, ki ga je izdelal Razvojni center
Planiranje d.o.o. Celje, pod št. projekta 748/03, julij 2003.
Odlok je dopolnitev odloka o spremembi dela zazidalnega
načrta nad Milenkovo (Žičko) cesto (Uradni list RS, št.
61/93 in 9/98).
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II. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN NAPRAV
2. člen
V 7. členu odloka, na koncu alinee a), se doda:
Na vzhodni in južni strani objekta PB1 bodo trije prizidki:
– na južnem vogalu lamele B, je v prizidek (v obliki črke
L) namenjen za garažo, okvirnih tlorisnih dimenzij 6x7m, v
višini obstoječega pritličja lamele B, kota tal je enaka koti tal
pritličja lamele B.
– na vzhodni strani med lamelo A in B je stanovanjski
prizidek okvirnih tlorisnih dimenzij 5x2,50, v višini obstoječe
kleti lamele A, kota tal je enaka koti tal kleti lamele A.
– na vzhodni strani lamele A je predviden trikotni stanovanjski prizidek okvirnih tlorisnih dimenzij 15x5,70m. Kota tal
je enaka koti tal kleti lamele A.
Vhod in uvoz v prizidek v obliki črke L bosta z južne
strani. Vhod v trikotni prizidek bo z južne strani.
Višinski gabariti prizidkov morajo biti usklajeni z višinskimi gabariti osnovnega objekta PB1. Oblikovanje prizidkov in
barve fasad morajo biti enotne z obstoječim objektom. Kritina
bo prilagojena obstoječem objektu.
III. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE
3. člen
V 9. členu se na koncu prvega odstavka doda: Dovoz,
dostop in parkirne površine za objekt PB1 je izvesti skladno z
zazidalno osnovo iz sprememb in dopolnitev ZN, ki ga je
izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, pod št. projekta 748/03, julij 2003.
4. člen
V 17. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
Pri urejanju prostorov za zbiranje odpadkov in odvozu je
obvezno upoštevati občinski odlok, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki.
IV. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO ZAZIDALNEGA
NAČRTA
5. člen
V 19. členu se za tretjim odstavkom doda nov odstavek,
ki se glasi:
Izvedba in uporaba predvidenih prizidkov ne sme poslabšati bivalnih pogojev ostalih uporabnikov stanovanj v objektu PB1 in mora omogočati nemoteno vzdrževanje objekta.
6. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
V. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Nad Milenkovo (Žičko) cesto« v Slovenskih Konjicah so stalno na
vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem upravnem organu.
8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcija.
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9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-01-0001/2003-200
Slovenske Konjice, dne 25. septembra 2003.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

ŽALEC
4362.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta kamnoloma Velika Pirešica

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 24. in 36. člena statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, 37/99, 43/00, 37/01,
25/02, 5/03 in 29/03) je župan Občine Žalec dne
23. septembra 2003 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta
kamnoloma Velika Pirešica
I
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta kamnoloma Velika Pirešica (v nadaljevanju besedila: UN), ki ga
je izdelal Zavod za urbanizem Velenje, d.o.o. Velenje pod
št. 1657/99-UN-O v obdobju oktober 2000, april 2001,
november 2002 in maj 2003.
Ureditveno območje UN se nahaja vzhodno od glavne
ceste I. reda št. 4, odsek 1262 Črnova–Arja vas in severno od naselja Velika Pirešica ter meri ca. 37,166 ha. Površine so namenjene v prvi etapi eksploataciji apnenca in
dolomita s sprotno sanacijo in rekultivacijo, v drugi etapi
pa rekreacijski rabi s spremljajočimi objekti.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih Krajevne skupnosti Galicija. Javna razgrnitev dokumenta se začne osem dni po
objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in traja 30 dni.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje
in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in
jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje
prostora Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih Krajevne skupnosti Galicija dne 22. 10. 2003 ob 19. uri javna obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za okolje, prostor in
komunalne zadeve Občine Žalec in Krajevna skupnost Galicija. O pričetku in trajanju javne razgrnitve in o času ter
kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na
primeren način obvestiti krajane najmanj en teden pred
začetkom javne razgrnitve.
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V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine
Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili
podani na osnutek UN v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa poskrbi, da se UN dopolni v skladu s sprejetim
stališčem do pripomb in predlogov ter za ostalo pripravo
predloga UN.
VI
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/08/2000 02/02
Žalec, dne 23. septembra 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

ŽETALE
4363.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list
RS, št. 24/99, 11/01, 5/03) je Občinski svet občine Žetale na 8. redni seji dne, 3. 10. 2003 sprejel naslednji

SKLEP
1
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc.
št. 262 S – dvorišče v izmeri 102 m2, ZKV 156, k.o. Žetale,
262 S garaža v izmeri 62 m2, ZKV 156, k.o. Žetale.
2
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti
značaj javnega dobra, za njih se odpre nov zemljiškoknjižni
vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Žetale.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-0008/2003-4
Žetale, dne 3. oktobra 2003.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

MINISTRSTVA
4364.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa

Na podlagi 106. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ministrica za
kulturo izdaja
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa
1. člen
V pravilniku o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03) se 6. člen spremeni tako,
da se v 2. točki za drugo alineo doda tretja alinea, ki se
glasi:
“– pošiljanje pozivov za dopolnitev nepopolnih vlog,
prispelih na poziv v zvezi s 111. členom ZUJIK.”
2. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Vloge, prispele na poziv odpira pristojni uslužbenec
za posamezno razpisno področje po vrstnem redu prispetja. Pristojni uslužbenec v roku 5 dni po prejemu nepopolne vloge pozove predlagatelja k njeni dopolnitvi. Poziv za
dopolnitev se pošlje v pisni obliki, lahko pa se sporoči tudi
po telefonu ali pošlje v elektronski obliki na naslov, ki ga je
v skladu z besedilom poziva predlagatelj navedel v vlogi. V
pozivu določi rok, do katerega mora biti predložena dopolnjena vloga in predlagatelja opozori, da se šteje, da je
vloga vložena takrat, ko je predložena popolna vloga. K
dopolnitvi vloge se ne pozove predlagatelja, čigar vloga je
prispela pet dni ali manj pred začetkom seje strokovne
komisije oziroma pred zaključkom poziva. Pred sklicem
pristojne komisije pristojni uslužbenec pripravi zapisnik, ki
vsebuje:
– navedbo prispelih vlog s šifro vlog;
– ugotovitve glede pravočasnosti, popolnosti in upravičenosti osebe.”
3. člen
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Vloga, prispela na poziv je pravočasna, če je prispela v roku in na način skladno s 109. členom ZUJIK. Vloga,
prispela na razpis je pravočasna, če je prispela v roku in
na način skladno s 116. členom ZUJIK.”
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“Vloga je popolna, če vsebuje vse bistvene sestavine,
ki jih določa besedilo poziva oziroma razpisa.”
4. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
“18.a člen
(Oblikovanje končnega predloga strokovne komisije)
Skupna finančna vrednost predloga odobrenih programov oziroma projektov ne sme preseči 90 odstotkov
razpisanih sredstev v okviru razpisa oziroma poziva, predvidenih za posamezno področje.
Pred oblikovanjem končnega predloga strokovna komisija v roku prispele izjave iz 20. člena tega pravilnika
presodi in oblikuje končni predlog odobrenih in zavrnjenih
programov oziroma projektov z obrazložitvijo in višino odobrenih sredstev.”
5. člen
V 22. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
“Ministrstvo izda dokončno odločbo in prijavitelja pozove, da lahko uskladi program oziroma projekt v okviru
odobrenih sredstev.”
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6. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pristojni uslužbenec obvesti predlagatelja programa oziroma projekta o predlogu strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega ima predlagatelj možnost, da
se izjavi o predlogu komisije. Obvestilo predlagatelju in
izjava o predlogu komisije sta lahko podana v pisni ali
elektronski obliki.”
7. člen
V štirinajsti alinei prvega odstavka 24. člena se pred
besedilom “pravna oseba” doda beseda “domača”.
8. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Izvajalec je dolžan obvestiti ministrstvo o spremembi okoliščin, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih
pogodbenih obveznosti v roku 15 dni po nastanku spremembe oziroma ko je za spremembo izvedel.”
9. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Za financiranje programov in projektov Slovencev
zunaj Republike Slovenije se določbe 18.a, 20., 22.,
23., 26. in 27. člena uporabljajo smiselno.”
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-22/2003-11
Ljubljana, dne 3. oktobra 2003.
EVA 2003-3511-0062
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu
izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih
skladov in javnih agencij na področju kulture
1. člen
V pravilniku o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
(Uradni list RS, št. 117/02) se v 1. in 2. točki 2. člena za
besedo “letnih” doda “oziroma večletnih.”
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Neposredni poziv za predložitev programov dela se
posreduje izvajalcem ob upoštevanju zakonov, ki urejajo
javne finance, najkasneje do konca oktobra tekočega leta
za financiranje v naslednjem oziroma naslednjih letih.”
3. člen
V 5. členu se besedilo “enega meseca” nadomesti s
“45 dni.”
4. člen
V 11. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
“Program dela in finančni načrt iz prejšnjega odstavka
je dolžan direktor predložiti ministrstvu najkasneje v 15 dneh
po prejemu odločitve ministra.”
5. člen
Iz prvega odstavka 12. člena se črta besedilo “v ponovno odločanje.”
6. člen
V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
“Določilo prejšnjega odstavka se smiselno uporablja
tudi za območne knjižnice ter za varstvo arhivskega gradiva
rimskokatoliške Cerkve.”
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4365.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o načinu izvajanja financiranja javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij na
področju kulture

Za izvrševanje 23. in 31. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) ministrica za kulturo izdaja

Št. 611-6/2002-138
Ljubljana, dne 3. oktobra 2003.
EVA 2003-3511-0063
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo
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VSEBINA

VLADA
4328. Uredba o določitvi osnove in višine nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom

USTAVNO SODIŠČE
13701

MINISTRSTVA
4329. Pravilnik o varnosti dvigal
4330. Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v
javni rabi ter večstanovanjskih stavb
4331. Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev
4332. Pravilnik o postopku za pridobitev dovoljenja
za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, prometa z nevarnimi kemikalijami ali uporabe nevarnih kemikalij, razvrščenih
kot zelo strupene (T+) ali strupene (T)
4333. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije
4334. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice
4335. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnost ter rednih in izrednih overitev meril
4336. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in pogojih za vpis potrošniških
organizacij v register
4337. Pravilnik o obrazcu javne listine o nacionalni
poklicni kvalifikaciji – certifikatu
4338. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter o
načinu in postopku za pridobitev in izgubo
licence
4339. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij
4340. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in
analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
4341. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
4342. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
4343. Odločba o ustanovitvi Ustanove PROREC.SI
4344. Odločba o ustanovitvi Ustanove Malteški križ
4364. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
4365. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture

13701
13721
13725

13729

13734
13735
13743
13744
13745

13748
13755
13755
13761
13764
13775
13775
13832

13833

4345. Odločba o razveljavitvi sodb in vrnitev v novo
odločanje
4346. Odločba o ugotovitvi neskladnosti dela
Zakona o graditvi objektov z Ustavo
4347. Odločba o ugotovitvi, da je četrti odstavek
80. člena Zakona o varnosti cestnega
prometa v neskladju z Ustavo in razveljavitev
prvega stavka prvega odstavka 3. člena,
prvega odstavka 8. člena ter prvega odstavka
10. člena v delu, ki se nanaša na starost
vozil, Pravilnika o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi
se vozijo skupine otrok, z odloženim rokom
4348. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča in sodbe Upravnega sodišča
4349. Odločba o neskladnosti razlage četrtega
odstavka 108. člena Zakona o obrambi z
Ustavo

13776
13777

13778
13781
13782

BANKA SLOVENIJE
4350. Sklep o dopolnitvi in spremembi sklepa o
glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev
4351. Sklep o dajanju bankovca za 10.000 tolarjev
v obtok

13785
13786

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4352. Splošni akt o postopku in kriterijih za določitev operaterja s pomembno tržno močjo
4353. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za september 2003

13786
13788

OBČINE
CELJE
4354. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

13788

DOBREPOLJE
4355. Odlok o predkupni pravici Občine Dobrepolje

13789

DOBRNA
4356. Kraj in čas javne obravnave o javno razgrnjenem predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za območje Občine Dobrna
(Prostorski plan Občine Dobrna) – spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Občine
Dobrna, dopolnitev 2003

13789
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KAMNIK
4357. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B 25 – Fructal

13789

KOMEN
4358. Dopolnitev programa priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–
2000, dopolnjen 1989 (urbanistična zasnova za naselji Štanjel in Kobdilj)

13791

LJUTOMER
4359. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu za Dom starejših občanov v Ljutomeru

13793

NOVO MESTO
4360. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986–2002 –
dopolnitev 2001/2 (za zunajmestni prostor
Mestne občine Novo mesto)

13794

SLOVENSKE KONJICE
4361. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Nad Milenkovo (Žičko) cesto« v
Slovenskih Konjicah

13830

ŽALEC
4362. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega
načrta kamnoloma Velika Pirešica

13831

ŽETALE
4363. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Stran

13836 / Št. 97 / 10. 10. 2003

Uradni list Republike Slovenije

PRAVKAR IZŠLO

SODNE TAKSE
ODVETNIŠKA TARIFA
NOTARSKA TARIFA
Skupno izdajo veljavnih taks in tarif v pravosodju smo pripravili na pobudo
notarja Jožeta Dernovška, ko je potarnal, da za iskanje po več taksnih in
tarifnih seznamih porabi preveč časa. Drugi razlog za novo izdajo taks in tarif v
Zbirki predpisov pa so novosti v vseh treh aktih, ki so bile objavljene v
Uradnem listu RS leta 2003. Novo Odvetniško tarifo, objavo prečiščenega
besedila Notarske tarife in zadnje spremembe Zakona o sodnih taksah
dopolnjujejo podatki o vrednosti točk, na koncu pa so tabele notarske tarife z
20-odstotnim DDV, ki jih je pripravil generalni sekretar notarske zbornice
Aleksander Šanca.
Cena: 260887 broširane izdaje 2500 SIT z DDV
260868 vezane izdaje
2980 SIT z DDV
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

· Sodne takse · Odvetniška tarifa · Notarska tarifa
– 260887 broširana izdaja

2500 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 260868 vezana izdaja

2980 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

