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Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike
Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 89. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94, 33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD in 52/02 –
ZDU-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije
1. člen
V Civilni zaščiti Republike Slovenije se uporabljajo naslednje vrste oznak:
– znak Civilne zaščite Republike Slovenije,
– oznaka pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije,
– oznake specialnosti enot in služb,
– položajne oznake.
2. člen
(1) Znak Civilne zaščite Republike Slovenije je razpoznavni znak Civilne zaščite Republike Slovenije in se uporablja za označevanje pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije. Z njim se lahko označujejo tudi priznanja Civilne
zaščite, zastava Civilne zaščite, sedeži, vozila, zrakoplovi ter
plovila štabov, enot in služb Civilne zaščite.
(2) Znak Civilne zaščite Republike Slovenije ima obliko
kroga zlato rumene barve, premera 85 mm. V sredini znaka
je vrisan notranji krog oranžne barve, premera 40 mm, v
katerem so asimetrično vrisani trije prekrivajoči enakostranični trikotniki temnomodre barve, velikosti stranic 38 mm,
28 mm in 18 mm. Razmak med trikotniki je 2 mm. Na
zunanjem zlato rumenem krogu je vrisana stilizirana vejica z
12 lipovimi listi svetlozelene barve. Na zunanjem delu je
napis v krogu »REPUBLIKA SLOVENIJA – CIVILNA ZAŠČITA«. Velikost črk je 7 mm in so temno modre barve. Znak je
obrobljen s temno modro obrobo (slika 1).
(3) Znak Civilne zaščite Republike Slovenije se lahko
uporablja tudi v večji ali manjši izvedbi, kot je predpisana v
prejšnjem odstavku, vendar morajo biti sestavni deli v enakem razmerju kot pri osnovnem znaku iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(1) Oznake pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije pripadniki nosijo na kapah v obliki našitka ali značke in
na levem rokavu uniforme v obliki našitka. Oznaka pripa-
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dnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije sta razpoznavna
znaka pripadnikov Civilne zaščite Republike Slovenije v skladu s pravilnikom o identifikaciji k dopolnilnem protokolu št.
1 z dne 18. 8. 1949 k ženevskim konvencijam.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek morajo pripadniki
Civilne zaščite Republike Slovenije ali pripadniki enot in
služb, ki so v skladu z zakonom z njimi izenačeni, v izrednem ali vojnem stanju na vidnem mestu uniforme nositi
osebno izkaznico pripadnika Civilne zaščite (4. točka
66. člena dopolnilnega protokola k ženevskim konvencijam
z dne 12. avgusta 1949, ki se nanaša za zaščito žrtev
mednarodnih oboroženih spopadov – protokol I), na kateri
je odtisnjena razpoznavna oznaka Civilne zaščite v obliki in
izgledu, določenem v 14. členu pravilnika o identifikaciji
omenjenega protokola.
4. člen
(1) Oznaka na kapi iz prejšnjega člena ima obliko kroga zlato rumene barve, premera 47 mm. V sredini znaka je
vrisan krog oranžne barve, v katerem so asimetrično vrisani
trije prekrivajoči enakostranični trikotniki temno modre barve, velikosti stranic 27 mm, 20 mm in 13 mm. Razmak med
trikotniki je 1 mm. Na zunanjem zlato rumenem krogu je
vrisana stilizirana vejica z 12 lipovimi listi svetlo zelene barve. Znak je obrobljen s temnomodro obrobo (slika 2).
(2) Oznaka na rokavu je v obliki ščita svetlo modre
barve, širokega 70 mm in visokega 95 mm. V zgornjem
delu ščita je vodoraven napis v dveh vrstah »REPUBLIKA
SLOVENIJA«. V sredini ščita je krog oranžne barve, premera 38 mm, v katerem so asimetrično vrisani trije prekrivajoči
enakostranični trikotniki temno modre barve, velikosti stranic 38 mm, 28 mm in 18 mm. Razmak med trikotniki je 1
mm. Nad zgornjim delom oranžnega kroga je v polkrogu
napis »CIVILNA ZAŠČITA«. Pod oranžnim krogom je stilizirana vejica s 15 lipovimi listi svetlo zelene barve. Velikost črk v
napisu »civilna zaščita« je 7 mm in so zlato rumene barve,
črke v napisu »Republika Slovenija« pa so velike 7,8 mm.
Znak Civilne zaščite je obrobljen s temno modro obrobo
(slika 3).
5. člen
(1) Oznake specialnosti označujejo vrste enot in služb
oziroma dolžnosti, ki jih opravljajo pripadniki Civilne zaščite.
(2) Osnovna oznaka je krog svetlo modre barve, premera 50 mm, z notranjim krogom oranžne barve, premera
35 mm, v katerem je vrisan temno moder enakostraničen
trikotnik. Na zunanjem obodu znaka je lahko v krogu napis z
označbo pripadnosti Civilni zaščiti določene gospodarske
družbe, zavoda ali druge organizacije, sektorja oziroma kraja, občine oziroma mesta, regije ali Republike Slovenije.
Črke so zlato rumene barve, velikosti 4,2 mm (slika 4).
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6. člen
Oznake specialnosti imajo osnovno oznako iz drugega
odstavka prejšnjega člena, v trikotniku pa simbol specialnosti, in sicer:
– za tehnično reševalne enote, zobnik rdeče barve z
zunanjim premerom 14 mm, pri čemer je kolobar z zobmi
širok 2 mm. V sredini zobnika je stiliziran rdeč znak grabežnika bagra (slika 5);
– za enote prve pomoči, rdeč križ s 4,5 mm dolgima
krakoma, širokima 4 mm (slika 6);
– za enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
stilizirana triperesna deteljica, rumene barve s premerom
14 mm (slika 7);
– za enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi
sredstvi, rdeč obris bombe, visoke 14 mm in široke 7 mm.
Pod obrisom bombe je vrisan rdeč polkrog premera 12 mm
in debeline 1,5 mm (slika 8);
– za enote za prvo veterinarsko pomoč, svetlo moder
križ s 4,5 mm dolgima krakoma, širokima 4 mm (slika 9);
– za službo za uporabo in vzdrževanje zaklonišč, rdeč
obris polkrožnega zaprtega prostora z vrisano človeško silhueto višine 16 mm, širine 12 mm in debeline 1,3 oziroma
0,5 mm (slika 10);
– za službo za proženje snežnih plazov, stilizirana snežinka bele barve, premera 14 mm (slika 11);
– za službo za podporo, rdeč stiliziran šotor in telefonski aparat višine 13 mm in dolžine 18,5 mm (slika 12);
– za informacijski center, bela črka i, višine 14,5 mm
in širine 6 mm (slika 13);
– za logistični center, rdeča silhueta viličarja, višine 14
mm in širine 15 mm (slika 14);
– za center za obveščanje, enakostraničen trikotnik
zlato rumene barve s stranicami velikosti 7 mm in trikrat
tremi koncentričnimi krogi rdeče barve, premera 7,5 mm in
debeline 0,5 mm (slika 15).
7. člen
(1) Osnovna oznaka iz drugega odstavka 5. člena te
uredbe se uporablja tudi za enoto za hitre reševalne intervencije, ki ima v svetlo modri obrobi zgoraj napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«, spodaj pa napis »EHI«. Črke so zlatorumene barve velikosti 4,2 mm (slika 16).
(2) Oznake specialnosti enote za hitre reševalne intervencije so označene v modrem enakostraničnem trikotniku
osnovne oznake iz prejšnjega odstavka, in sicer:
– za poveljstvo enote, osnovna oznaka, določena v
prejšnjem odstavku;
– za tehnično reševalno enoto, zobnik rdeče barve z
zunanjim premerom 14 mm, pri čemer je kolobar z zobmi
širok 2 mm. V sredini zobnika je stiliziran rdeč znak grabežnika bagra (slika 17);
– za enoto za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
stilizirana triperesna deteljica rumene barve s premerom 14
mm (slika 18);
– za enoto za prvo medicinsko pomoč, rdeč križ s
4,5 mm dolgima krakoma, širokima 4 mm. V križu je zlato
rumena stilizirana Eskulapova palica, velikosti 17 mm (slika
19);
– za enoto za tehnično potapljanje, stilizirana potapljaška maska pod vodo rdeče barve, velikosti 14 x 18 mm
(slika 20);
– za enoto za oskrbo, rdeč stiliziran šotor, v katerem je
prevozna poljska kuhinja, velikosti 13 x 18,5 mm (slika 21);
– za skupino za elektriko, rdeč stiliziran znak strele,
velikosti 15 mm (slika 22);
– za skupino za vodo, rdeč stiliziran znak pipe, iz katere kaplja voda, velikosti 10 x 14 mm (slika 23).
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8. člen
Oznake specialnosti enot, ki so ustanovljene pri prostovoljnih organizacijah in društvih, imajo osnovno oznako iz
drugega odstavka 5. člena te uredbe, v trikotniku simbol
organizacije ali društva, na svetlo modri obrobi pa je naziv
organizacije ali društva (slika 24).
9. člen
(1) Položajne oznake označujejo položaj oziroma funkcijo pripadnikov Civilne zaščite v enotah, službah in štabih
Civilne zaščite. Nosijo jih pripadniki Civilne zaščite, ki vodijo
in poveljujejo v Civilni zaščiti.
(2) Položajne oznake so:
– oznake za vodje ekip, oddelkov, vodov in čet ter
njihovih namestnikov;
– oznake za poveljnika, njegovega namestnika in člane poveljstva enot za hitre reševalne intervencije;
– oznake poverjenikov Civilne zaščite in njihovih namestnikov;
– oznake za poveljnike Civilne zaščite, njihove namestnike in člane štabov za Civilno zaščito v gospodarskih
družbah, zavodih in drugih organizacijah, sektorjih oziroma
krajih, občinah oziroma mestih, regijah in državi.
(3) Položajne oznake so vrisane na temno moder pravokotnik, velikosti 53 x 65 mm.
10. člen
(1) Položajne oznake v enotah Civilne zaščite so označene z lomljenimi in ravnimi rdečimi črtami in s pomanjšanim osnovnim znakom Civilne zaščite.
(2) Črte na položajnih oznakah so lomljene pod pravim
kotom in so široke 3,3 ali 6,6 mm s kraki, dolgimi 28 mm.
Na vrhu, v sredini med kraki, je pomanjšan osnovni znak
Civilne zaščite, premera 13 mm. Ravne rdeče črte so velikosti 40 x 3,3 mm in 40 x 6,6 mm. Pomanjšan osnovni
znak Civilne zaščite je 3,3 mm nad črtami.
(3) Razmak med dvema lomljenima ali ravnima črtama
je 3,3 mm.
(4) Položajne oznake v enotah Civilne zaščite so:
– za namestnika vodje ekipe, ena lomljena ozka črta
(slika 25);
– za vodjo ekipe, ena lomljena široka črta (slika 26);
– za namestnika vodje oddelka, ena lomljena ozka in
ena lomljena široka črta (slika 27);
– za vodjo oddelka, dve lomljeni široki črti (slika 28);
– za namestnika poveljnika voda, ena ozka ravna črta
(slika 29);
– za poveljnika voda, ena široka ravna črta (slika 30);
– za namestnika poveljnika čete, ena ozka ravna in
ena široka ravna črta (slika 31);
– za poveljnika čete, dve široki ravni črti (slika 32).
(5) Položajne oznake v enoti za hitre reševalne intervencije so:
– za člana poveljstva enote za hitre reševalne intervencije, ena ozka ravna in dve široki ravni črti (slika 33);
– za namestnika poveljnika enote za hitre reševalne
intervencije, ena ozka ravna in tri široke ravne črte (slika
34);
– za poveljnika enote za hitre reševalne intervencije,
štiri široke ravne črte (slika 35).
11. člen
(1) Položajne oznake poverjenikov Civilne zaščite in
njihovih namestnikov, poveljnikov in njihovih namestnikov
ter članov štabov za Civilno zaščito so označene z lomljenimi in ravnimi ter ozkimi in širokimi črtami zlatorumene barve.
Nad črtami je za poveljnike Civilne zaščite in njihove name-
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stnike ter člane štabov Civilne zaščite pomanjšan osnovni
znak Civilne zaščite, za poverjenike Civilne zaščite in njihove namestnike pa osnovni znak Civilne zaščite.
(2) Velikosti črt so enake kot pri položajnih oznakah za
enote Civilne zaščite in za enoto za hitre reševalne intervencije.
(3) Položajne oznake poverjenikov Civilne zaščite in
njihovih namestnikov, poveljnikov Civilne zaščite in njihovih
namestnikov ter članov štabov za Civilno zaščito so:
– za namestnika poverjenika Civilne zaščite, ena ozka
ravna črta (slika 36);
– za poverjenika Civilne zaščite, ena široka ravna črta
(slika 37);
– za člana štaba Civilne zaščite v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ena ozka lomljena
črta (slika 38);
– za namestnika poveljnika Civilne zaščite v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, dve ozki lomljeni črti (slika 39);
– za poveljnika Civilne zaščite v gospodarskih družbah,
zavodih in drugih organizacijah, tri ozke lomljene črte (slika
40);
– za člana sektorskega oziroma krajevnega štaba za
Civilno zaščito, ena široka lomljena črta (slika 41);
– za namestnika poveljnika Civilne zaščite sektorja oziroma kraja, ena ozka in ena široka lomljena črta (slika 42);
– za poveljnika Civilne zaščite sektorja oziroma kraja,
dve ozki in ena široka lomljena črta (slika 43);
– za člana občinskega oziroma mestnega štaba Civilne
zaščite, ena ozka ravna črta (slika 44);
– za namestnika poveljnika Civilne zaščite občine oziroma mesta, dve ozki ravni črti (slika 45);
– za poveljnika Civilne zaščite občine oziroma mesta,
tri ozke ravne črte (slika 46);
– za člana regijskega štaba Civilne zaščite, dve široki
ravni črti (slika 47);
– za namestnika poveljnika regijskega štaba Civilne zaščite, ena ozka in dve široki ravni črti (slika 48);
– za poveljnika Civilne zaščite regije, dve ozki in dve
široki črti (slika 49);
– za člana štaba Civilne zaščite Republike Slovenije, tri
široke ravne črte (slika 50);
– za namestnika poveljnika Civilne zaščite Republike
Slovenije, ena ozka in tri široke ravne črte (slika 51);
– za poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, dve
ozki in tri široke ravne črte (slika 52).
12. člen
(1) Barve oznak v Civilni zaščiti so določene po tiskarski barvni karti Pantone, po procesnih barvah, po karti samolepnih folij MACal in barvni karti niti za vezenje Madeira:

Št.

114 / 21. 11. 2003 / Stran 15523

– temno modra (Pantone 288, 100c 60m, MACal
9839-26, Madeira 1134),
– svetlo modra (Pantone 2925, 70c 20m, MACal
9839-20, Madeira 1176),
– zelena (Pantone 354, 70c 100y, MACal 9849-12,
Madeira 1251),
– oranžna (Pantone 151, 50m 100y, MACal 9801-04,
Madeira 1278),
– zlato rumena (Pantone 109, 5m 100y, MACal 980900, Madeira 1068),
– rdeča (Pantone 2915, 70c 10m, MACal 9859-04,
Madeira 1037).
(2) Črke v znaku Civilne zaščite Republike Slovenije in
oznakah pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije so:
SS HelveticaCondensedBlack 27 pt (7 mm), izpis »Republika Slovenija« na oznaki pripadnosti Civilni zaščiti Republike
Slovenije pa je velik 30 pt (7,8 mm).
(3) Črke v oznakah specialnosti so: SS HelveticaCondensedBlack 16 pt (4,2).
(4) Slike oznak v Civilni zaščiti Republike Slovenije od
01 do 52, določene s to uredbo, so objavljene v prilogah te
uredbe in so njen sestavni del.
13. člen
Oznake specialnosti enot in služb iz 8. člena te uredbe
potrjuje Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
14. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 18/93).
15. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 810-04/2003-1
Ljubljana, dne 13. novembra 2003.
EVA 2003-1911-0020

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Uredba o spremembi uredbe o omejevanju in
nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov

Na podlagi 2. člena zakona o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o omejevanju in nadzoru
uvoza in izvoza surovih diamantov
1. člen
V uredbi o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov (Uradni list RS, št. 38/03) se priloga 1 nadomesti z novo prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 334-12/2003-3
Ljubljana, dne 13. novembra 2003.
EVA 2003-2111-0103
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
PRILOGA 1
SEZNAM UDELEŽENK »KIMBERLEY PROCESS
SISTEMA POTRJEVANJA« IN NJIHOVIH PRISTOJNIH
ORGANOV
ANGOLA
Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda
Angola
ARMENIJA
Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Yerevan
Armenia

BOLGARIJA
Ministry of Economy
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional
Cooperation Directorate
12, Al. Batenberg str.
1000 Sofia
Bulgaria
BOTSVANA
Ministry of Minerals, Energy and Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botswana
EVROPSKA UNIJA
The Government Diamond Office (GDO) within the United Nations Department of the Foreign and Commonwealth
Office
King Charles Street
London SW1A 2AH
United Kingdom
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen (Service Public Federal Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence)
Italielei 124, bus 71
B – 2000 Antwerpen
* Belgija (izključno):
The Diamond Office
Hovenierstraat 22
B – 2018 Antwerpen
GVAJANA
Geology and Mines Commission
PO Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana
GVINEJA
Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea

AVSTRALIJA
Community Protection Section
Australian Customs Section
Customs House, 5 Constitution Avenue
Canberra ACT 2601
Australia

HRVAŠKA
Ministry of Economy
Zagreb
Republic of Croatia

Minerals Development Section
Department of Industry, Tourism and Resources
GPO Box 9839
Canberra ACT 2601
Australia

INDIJA
The Gem and Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza 5th Floor 391-A, Fr D.B.Marg
Mumbai 400 004
India

BELORUSIJA
Department of Finance
Sovetskaja Str. 7
220010 Minsk
Republic of Belarus

IZRAEL
Ministry of Industry and Trade
PO Box 3007
52130 Ramat Gan
Israel
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JAPONSKA
United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Japan
Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Japan
JUŽNOAFRIŠKA REPUBLIKA
South African Diamond Board
240 Commissioner Street
Johannesburg
South Africa
KANADA
Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B – Room B4-120
125 Sussex Drive
Ottawa, Ontario
Canada, K1A 0G2
Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6
Ottawa, Ontario
Canada, K1A 0E4
Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A-7
580 Booth Street
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0E4
LJUDSKA REPUBLIKA KITAJSKA
Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District
Beijing
People‘s Republic of China
Hong Kong (Posebno upravno področje Ljudske Republike Kitajske)
Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
People’s Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
China
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DEMOKRATIČNA REPUBLIKA KONGO
Centre d‘Evaluation, d‘Expertise et de Certification
(CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
Democratic Republic of Congo
REPUBLIKA KONGO
Directorate General of Mines and Geology
Brazzaville
Republic of Congo
REPUBLIKA KOREJA
UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul
Korea
Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Korea
LAOS
Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos
LESOTO
Commission of Mines and Geology
PO Box 750
Maseru 100
Lesotho
LIBANON
Ministry of Economy and Trade
Beirut
Lebanon
MADŽARSKA
Licensing and Administration Office of the Ministry
of Economy and Transport
Margit krt. 85
1024 Budapest
Hungary
MALEZIJA
Ministry of International Trade and Industry
Blok 10
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malaysia
MAVRITIUS
Ministry of Commerce and Cooperatives
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis
Mauritius
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NAMIBIJA
Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibia
POLJSKA
Ministry of Economy, Labour and Social Policy
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Warsaw
Poland
RUSKA FEDERACIJA
Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscow
Russia
SIERRA LEONE
Ministry of Mineral Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown
Sierra Leone
SLONOKOŠČENA OBALA
Ministry of Mines and Energy
BP V 91
Abidjan
Cote d’Ivoire
SLOVENIJA
Ministry of Finance
Customs Administration of the Republic of Slovenia
Ljubljana Customs Directorate
Brnik Airport Customs Office
Zgornji Brnik 130 D
4210 Brnik Aerodrom
Republic of Slovenia
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TAJVAN, PENGHU, KINMEN in MATSU (Ločena carinska območja)
Import and Export Office
Licensing and Administration
Board of Foreign Trade
Taiwan
TANZANIJA
Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salam
Tanzania
UKRAJINA
Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev 04119
Ukraine
International Department
Diamond Factory Kristall
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ukraine
VENEZUELA
Ministry of Energy and Mines
Apartado Postal No 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina – Caracas
Venezuela

SREDNJEAFRIŠKA REPUBLIKA
Independent Diamond Valuators (IDV)
Immeuble SOCIM 2é etage
BP 1613
Bangui
Central African Republic

VIETNAM
Export-Import Management Department
Ministry of Trade of Vietnam
31 Trang Tien
Hanoi 10.000
Vietnam

ŠRI LANKA
Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE
US Department of State
2201 C St. N.W.
Washington D.C.
United States of America

ŠVICA
State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
CH-3003 Berne
Switzerland

ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI
Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
United Arab Emirates

TAJSKA
Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District
Nonthaburi 11000
Thailand

ZIMBABVE
Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe
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MINISTRSTVA
4980.

Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo
enostavnih objektov brez gradbenega
dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti
in pripadajočimi zemljišči

Na podlagi drugega odstavka 8. člena in za izvrševanje
tretjega odstavka 3. člena, tretjega odstavka 4. člena ter 6.
člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02)
izdaja minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z
ministrico za gospodarstvo, ministrom za promet, ministrom
za informacijsko družbo, ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrom za šolstvo, znanost in šport,
ministrom za zdravje in ministrom za obrambo

PRAVILNIK
o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah
del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa vrste zahtevnih, manj zahtevnih
in enostavnih objektov (v nadaljnjem besedilu: vrste objektov) ter največjo velikost, način gradnje in rabe enostavnih
objektov, pogoje za njihov odmik od meje sosednjih zemljišč in druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da za njihovo
gradnjo ni potrebno gradbeno dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: pogoji za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja).
(2) Ta pravilnik določa tudi vrste vzdrževalnih in drugih
del, ki so v zvezi z objekti in zemljišči, ki so ob njih oziroma
jim pripadajo in se jih izvede zato, da se objektom zagotavlja
njihova uporaba, zemljiščem, ki so ob njih oziroma jim pripadajo, pa omogoča njihova namenska raba (v nadaljnjem
besedilu: vrste del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči), za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje.
2. VRSTE OBJEKTOV
2.1 Zahtevni objekti
2. člen
(vrste zahtevnih objektov)
(1) Zahteven objekt je vsaka stavba, pri kateri seštevek
prostornin vseh prostorov presega 5.000 m3 in je višja od
10 m, merjeno od terena do kapi, in vsak gradbeni inženirski objekt, pri katerem so nosilni razponi večji od 8 m ali je
višji od 18 m, merjeno od terena do vrha nosilne konstrukcije.
(2) Ne glede na merila iz prejšnjega odstavka so zahtevni objekti tudi:
1. objekti, namenjeni hrambi in ravnanju z radioaktivnimi in drugimi nevarnimi snovmi, med katere sodijo:
a) jedrski objekti, med katere sodijo:
– objekt za predelavo in obogatitev jedrskih snovi ali
izdelavo jedrskega goriva,
– jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi,
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– raziskovalni reaktor,
– jedrska elektrarna in toplarna,
– objekt za skladiščenje, predelavo, obdelavo ali odlaganje jedrskega goriva ali visoko radioaktivnih odpadkov in
– objekt za skladiščenje, obdelavo ali odlaganje nizko
ali srednje radioaktivnih odpadkov;
b) sevalni objekti, med katere sodijo:
– objekt z enim ali več viri sevanja, namenjenimi obsevanju z ionizirajočimi sevanji, za katere je verjetno, da bi
povzročili čezmerno izpostavljenost prebivalcev,
– objekt z enim ali več odprtimi viri ionizirajočega sevanja, za katere je verjetno, da bi zaradi sproščanja radioaktivnih snovi v okolje povzročili čezmerno izpostavljenost prebivalcev,
– objekt, iz katerega se zaradi izvajanja dejavnosti letno izpuščajo v okolje radioaktivne snovi z aktivnostjo, ki več
kot desetkrat presega raven izvzetja,
– objekt, namenjen pridobivanju, predelavi in obogatitvi jedrskih mineralnih surovin in
– odlagališče z rudarsko jalovino ali hidrometalurško
jalovino, ki nastaja pri pridobivanju jedrskih surovin;
c) objekti za proizvodnjo in skladiščenje razstreliva,
smodnikov in eksplozivnih snovi;
d) objekti, v katerih se proizvajajo, skladiščijo ali uporabljajo snovi, ki so po predpisih, ki urejajo kemikalije, nevarne kemikalije;
e) rafinerije;
2. objekti z globokim temeljenjem, med katere sodijo:
– objekt s pasovnimi temelji, pri katerih je razmerje
med globino in širino temelja večje kot 4,
– objekt s pilotnim temeljenjem, če so piloti daljši od
20 m in
– objekt s kesonskim temeljenjem;
3. podzemski objekti, katerih stropna konstrukcija je
več kot 10 m pod nivojem terena;
4. objekti s prednapetimi konstrukcijami, katerih razponi merijo 12 m in več;
5. pregrade, višje od 10 m, med katere sodijo:
– zemeljska pregrada za zadrževanje voda in plavin, pri
kateri je dolžina krone 250 m ali več,
– betonska pregrada za zadrževanje voda, pri kateri je
dolžina krone 50 m ali več in
– jezovni objekt, pri katerem je dolžina krone 300 m ali
več;
6. mostovi, pri katerih je vsaj ena svetla razdalja med
dvema zaporednima opornikoma večja od 8 m;
7. predori, namenjeni za javni cestni in železniški promet;
8. javne železniške proge, med katere sodijo:
– javna železniška infrastruktura na glavnih železniških
progah in na regionalnih železniških progah, razen postajnih
stavb in
– podzemna mestna železnica;
9. avtoceste, hitre, glavne in regionalne ceste;
10. luke, med katere sodijo:
– pristanišče, namenjeno za javni promet,
– vojaško pristanišče in
– ladjedelnica;
11. javna letališča, med katera sodijo:
– javno letališče kot funkcionalna celota in
– letališki infrastrukturni objekt;
12. infrastrukturni objekti navigacijskih služb zračnega
prometa;
13. žičnice za prevoz oseb, med katere sodijo:
– vzpenjača,
– nihalna žičnica,
– krožna žičnica, pri kateri so vozila obratovalno ločljivo pritrjena na vrv,
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– krožna žičnica, pri kateri so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv in
– žičnica, ki pozimi deluje kot vlečnica;
14. silosi in rezervoarji s prostornino nad 1.000 m3,
med katere sodijo:
– vodni zbiralnik s kapaciteto 100.000 m3 ali več,
– skladišče fosilnih tekočih goriv s kapaciteto 10.000
m3 ali več, razen skladišč bencina,
– skladišče zemeljskega plina in utekočinjenega zemeljskega plina ter utekočinjenega naftnega plina s kapaciteto 50 ton ali več in
– skladišče oziroma rezervoar drugih nevarnih kemikalij, s kapaciteto 200 m3 ali več;
15. energetski objekti, med katere sodijo:
– hidroelektrarna in termoelektrarna z električno močjo 5 MW na pragu ali več,
– termoelektrarna – toplarna s toplotno močjo 10 MW
na pragu ali več in z električno močjo 5 MW na pragu ali več
in
– polje vetrnih elektrarn z električno močjo 5 MW na
pragu ali več;
16. prenosni elektroenergetski vodi nazivne napetosti
110 kV in več s pripadajočimi transformatorskimi razdelilnimi postajami primarne nazivne napetosti 110 kV in več;
17. prenosni vodovodi, če so namenjeni za oskrbo s
pitno vodo 100.000 prebivalcev ali več;
18. zbirni kanali za odvod odpadne vode s premerom
1 m ali več, če so neposredno priključeni na čistilno napravo s kapaciteto 100.000 populacijskih ekvivalentov ali več
in takšne čistilne naprave;
19. odlagališča odpadkov, med katere sodijo:
– odlagališče komunalnih odpadkov, če je njihova tlorisna površina 100 ha ali več,
– odlagališče za nevarne odpadke, če je njegova tlorisna površina 30 ha ali več,
– odlagališče za nenevarne in inertne odpadke, če je
njegova tlorisna površina 50 ha ali več in če je namenjeno
tudi za zbiranje, razvrščanje, sortiranje, začasno skladiščenje, predelavo in odstranjevanje nevarnih odpadkov z letno
kapaciteto 1000 ton in
– sežigalnica odpadkov;
20. plinovodi in naftovodi, med katere sodijo:
– plinovodi s premerom 150 mm ali več, če je obratovalni tlak višji od 16 bar, s pripadajočimi funkcionalnimi
objekti in
– naftovodi s premerom 300 mm ali več, če je njihova
dolžina 1 km ali več, s pripadajočimi funkcionalnimi objekti.
2.2 Manj zahtevni objekti
3. člen
(manj zahtevni objekti)
Manj zahteven objekt je vsak objekt, ki ni uvrščen med
zahtevne ali enostavne objekte.
2.3 Enostavni objekti
4. člen
(vrste enostavnih objektov)
Enostavni objekti so:
1. pomožni objekti, med katere sodijo:
– objekti za lastne potrebe,
– ograje,
– pomožni infrastrukturni objekti in
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
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2. začasni objekti, med katere sodijo:
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi,
– začasni objekti, namenjeni prireditvi in
– začasni objekti, namenjeni skladiščenju;
3. vadbeni objekti, med katere sodijo:
– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na
prostem in
– vadbeni objekti, namenjeni obrambnim vajam in vajam za zaščito, reševanje in pomoč;
4. spominska obeležja;
5. urbana oprema.
2.3.1 Pomožni objekti
5. člen
(vrste objektov za lastne potrebe)
Objekti za lastne potrebe so:
1. bazen, to je montažni ali obzidan prostor za vodo,
namenjen kopanju, če je njegova tlorisna površina do
30 m2, globina pa do 1,5 m, merjeno od roba do dna;
2. drvarnica, to je pritlična stavba, katere streha je
hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za hrambo trdega kuriva, če je njena tlorisna površina do 15 m2, višina in
razpon nosilnih delov pa do 3 m;
3. garaža, to je pritlična stavba, katere streha je hkrati
strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje osebnih motornih vozil, če je njena tlorisna površina do 30 m2,
višina do 3 m, merjeno od terena do kapi, razpon nosilnih
delov pa do 3 m, pri večjem razponu pa morajo biti nosilni
deli montažni in dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo
gradbene proizvode;
4. lopa, to je pritlična stavba, katere streha je hkrati
strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje orodja,
vrtne opreme in podobno, če je njena tlorisna površina do
15 m2, višina in razpon nosilnih delov pa do 3 m;
5. nadstrešek, to je manjša streha, odprta ali deloma
zaprta, pred vhodom v objekt, ali nad gostinskim vrtom, ali
namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih
mest za komunalne odpadke in podobno, če je njegova
tlorisna površina do 20 m2, njegova konstrukcija postavljena na zemljišče, višina in razponi pa enaki kot pri garaži;
6. steklenjak, to je s steklom pokrit prostor za gojenje
vrtnin in drugih rastlin ali narejen kot zimski vrt, če je njegova tlorisna površina do 30 m2, višina in razpon nosilnih
delov pa do 3 m;
7. rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, s priključkom na objekt, če je njegova prostornina do 5 m3;
8. uta oziroma senčnica, to je manjša, navadno lesena, delno odprta pritlična stavba, katere streha je hkrati
strop nad prostorom, ki je namenjen sedenju in počitku, če
je njena tlorisna površina do 15 m2, višina in razpon nosilnih
delov pa do 3 m.
6. člen
(vrste ograj)
(1) Ograje so:
1. medsosedska ograja, to je ograja, namenjena omejevanju dostopa tretjih oseb na gradbeno parcelo oziroma
dvorišče in vrt zaradi zagotavljanja zasebnosti, če je njena
višina do 1,8 m;
2. varovalna ograja, to je ograja, namenjena fizičnemu
varovanju industrijskih in poslovnih objektov, avtocest oziroma drugih javnih cest, železnice, letališč, vzletišč in objektov navigacijskih služb zračnega prometa, pristanišč, žičnic,
smučišč, nestanovanjskih stavb in drugih površin, na katerih se opravlja dejavnost, vključno s pašo živine, če je v
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primeru, ko je zidana, njena višina do 2,2 m, oziroma je v
primeru, ko je žična oziroma s kovinskimi stebrički in plastično mrežo ter elastičnim vpetjem, njena višina do 4,5 m;
3. igriščna ograja, to je ograja, namenjena razmejitvi
športnega ali otroškega igrišča od javne ali druge površine,
če je v primeru, ko je zidana, njena višina do 2,2 m, oziroma
je v primeru, ko je žična, njena višina do 4,5 m;
4. protihrupna ograja, to je ograja, namenjena omejevanju prenašanja hrupa od njegovega izvora v soseščino, če
je montažna;
5. oporni zid oziroma škarpa, to je konstrukcija med
dvema višinama zemljišča, namenjena za preprečevanje usipanja oziroma drsenja zemlje, če je najvišja točka konstrukcije med spodnjim in zgornjim zemljiščem 1,2 m.
(2) Sajena živa meja oziroma vrsta strnjeno nasajenega
grmičevja ali nizkega drevja na meji s sosednjim zemljiščem, se ne glede na to, da je namenjena omejevanju
dostopa tretjih oseb na gradbeno parcelo oziroma dvorišče
ali vrt zaradi zagotavljanja zasebnosti, ne šteje za ograjo.
(3) Ograditev posameznih delov gozda, njive ali druge
vrste kmetijskega zemljišča, ki je potrebna zaradi zaščite
mladja, pridelka ali živine pred divjadjo za čas uskladitve
populacije divjadi z okoljem, zaradi zaščite varstva naravnih
vrednot oziroma pomembnih habitatov ogroženih vrst ali zaradi znanstveno-raziskovalnih proučevanj, se ne šteje za
ograjo.
7. člen
(vrste pomožnih infrastrukturnih objektov)
Pomožni infrastrukturni objekti so:
1. pomožni cestni objekti, med katere sodijo:
– objekt za odvodnjavanje ceste, to je odvodni jarek,
koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in revizijski jašek,
vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode do 5 m3/min
oziroma je v primeru gozdne ceste profil prepusta do 1 m;
– protihrupna ograja – ni pogojev;
– cestni snegolov, to je objekt v obliki palisade, ki
zadržuje sneg, da se ne usipa na cestišče – ni pogojev;
– objekt javne razsvetljave – ni pogojev;
– cestni silos, to je priročno skladišče orodja in opreme za vzdrževanje cest ter soli in peska za posipavanje
cest, če je njegova prostornina do 300 m3;
– pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste, če je
skupna širina kolesarske steze in pločnika do 3 m;
– avtobusno postajališče, to je prostor ob vozišču ceste, namenjen za kratkotrajno ustavljanje avtobusov, dokler
vanj oziroma iz njega ne vstopijo oziroma izstopijo potniki,
če je njegova tlorisna površina v skladu s cestno-prometnimi
predpisi določena za kratkotrajno ustavitev največ enega
zglobnega avtobusa;
– cestninska postaja, to je poseben prostor na uvozih
in izvozih tistih javnih cest, za katere je s posebnimi predpisi
določeno, da se za njihovo uporabo plačuje cestnina, na
katerem se opravlja nadzor nad tem, ali je bila cestnina za
določeno vrsto motornega vozila plačana oziroma na drug
predpisan način poravnana, če je tlorisna površina cestninske hišice do 35 m2, v primeru da je potreben tudi nadstrešek, pa če je njegova širina do 10 m, višina konstrukcije pa
do 7,5 m nad terenom;
2. pomožni železniški objekti, med katere sodijo:
– objekt za odvodnjavanje železniških tirov, to je odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in revizijski jašek, vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode do
5 m3/min;
– protihrupna ograja – ni pogojev;
– palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže, ki
zadržujejo sneg in padajoče kamenje, da se ne usipa na
železniške tire – ni pogojev;
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– objekt za usmerjanje električne razsvetljave – ni pogojev;
– zavetiščna utica ali tipski zabojnik, to je prostor za
železniške nadzornike in priročno skladiščenje orodja in
opreme za vzdrževanje železniških tirov, če je njegova tlorisna površina do 30 m2;
– zavetišče na železniških postajališčih, če je njegova
tlorisna površina do 50 m2;
3. pomožni letališki objekt, to je večnamenski objekt
oziroma naprava, ki se začasno zgradi zaradi preverjanj,
usmerjanj, monitoringa, signalizacije ali s podobnim namenom, če njegovo postavitev odobri organ, pristojen za letalstvo;
4. pomožni pristaniški objekti, med katere sodijo:
– objekt za odvodnjavanje pristaniške ploščadi, to je
odvodni jarek, koritnica, plitva in globoka drenaža, vtočni in
revizijski jašek, vodnjak ali ponikalnica, če je prepust vode
do 5 m3/min;
– plavajoča ploščad za privezovanje ladij, če jo gradi
upravljavec pristanišča in je njena površina do 150 m2;
– objekt za usmerjanje električne razsvetljave – ni pogojev;
– pristaniški zabojnik, to je prostor za nadzornike ladijskega prometa in priročno skladiščenje orodja in opreme za
vzdrževanje pristaniške ploščadi in za reševanje, če je njegova tlorisna površina do 30 m2;
5. pomožni žičniški objekti, med katere sodijo:
– objekt prometne oziroma varnostne signalizacije, to
je konstrukcija za namestitev ustreznih usmerjevalnih semaforjev – ni pogojev;
– objekt za usmerjanje električne razsvetljave – ni pogojev;
– žičniški zabojnik, to je prostor za strojnike za nadzor
delovanja žičnic in delovanja smučišč ter priročno skladiščenje orodja in opreme za vzdrževanje žičniških naprav in
za reševanje, če je njegova tlorisna površina do 30 m2;
6. pomožni energetski objekti, med katere sodijo:
– nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko
omrežje – ni pogojev;
– ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih
omrežjih – ni pogojev;
– transformatorska postaja, to je naprava za pretvorbo
visoke napetosti na nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, če je njena tlorisna površina do 20 m2;
– signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih
– ni pogojev;
– relejna hišica, to je prostor za namestitev opreme
elektroenergetskih objektov in nadzornike delovanja elektroenergetskega omrežja – ni pogojev;
– priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah – ni pogojev;
– priključek na distribucijsko plinovodno omrežje – ni
pogojev;
– etažni plinski priključek za etažno ogrevanje – ni
pogojev;
– tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin, če je njegova tlorisna površina do 30 m2 – ni
pogojev;
– priključek na vročevod oziroma toplovod – ni pogojev;
7. pomožni telekomunikacijski objekti, med katere sodijo:
– sekundarno telekomunikacijsko omrežje – ni pogojev;
– bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, ki so sestavljene iz antenskega droga, antenskega nosilca z antenami in telekomunikacijske opreme
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oziroma naprav v primernem prostoru ali zabojniku, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
a) antenski drog, ki je na novo postavljen na stavbo, je
lahko visok največ 10 m nad površino strehe, antenski drog,
ki je postavljen na obstoječi steber, zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja, pa je lahko visok največ 5 m nad zgornjim robom stebra,
b) pri antenskih nosilcih, ki so na antenskem drogu,
postavljenem na stavbo, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj 1,5 m od strešine, pri antenskih nosilcih, ki so
pritrjeni na obstoječi steber, zgrajen na podlagi gradbenega
dovoljenja, mora biti spodnji rob najnižje antene najmanj
5 m od terena, če stoji steber na zemljišču oziroma najmanj
1,5 m od strešine, če je steber postavljen na objekt, pri
antenskih nosilcih, ki so pritrjeni na vertikalno površino stavbe, pa sme biti največja dolžina antene 1,5 m in
c) prostor s telekomunikacijsko opremo je lahko samo
v nestanovanjski stavbi in sicer mora biti v tistem njenem
delu, ki ni namenjen javni rabi oziroma se v njem ne zadržujejo ljudje; če pa je to zabojnik, pa je lahko postavljen ob
obstoječih drogovih, stebrih oziroma stolpih, njegova tlorisna površina pa je lahko do 30 m2;
8. pomožni komunalni objekti, med katere sodijo:
– vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje –
ni pogojev;
– objekt s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem,
če je njegova tlorisna površina do 20 m2, višina pa do 4 m
od terena do kapi;
– kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje – ni pogojev;
– tipska oziroma montažna greznica, to je obzidana in
pokrita jama za zbiranje fekalij oziroma komunalnih odpadnih vod, če je njena prostornina do 50 m3;
– mala tipska čistilna naprava, to je objekt za čiščenje
fekalij oziroma komunalnih odpadnih vod s tlorisno površino
do 100 m2 in s kapaciteto do 100 populacijskih enot;
– ekološki otok, to je prostor, kjer se izvajalcu javne
službe prepuščajo ločene frakcije komunalnih odpadkov v
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, če je njegova tlorisna površina
do 100 m2;
– cestni priključek na javno občinsko cesto, če je njegova širina do 3 m in je pridobljeno soglasje upravljavca
takšne ceste;
9. pomožni objekti na mejnih prehodih, med katere
sodijo:
– obmejna stavba, to je stavba, namenjena za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzorstva
na območju mejnega prehoda, če je njena tlorisna površina
do 30 m2;
– objekt varnostne signalizacije – ni pogojev;
– objekt za usmerjanje električne razsvetljave – ni pogojev;
– nadstrešnica nad mejnim prehodom, če je njena površina do 120 m2, višina konstrukcije pa do 7,5 m nad
terenom.
8. člen
(vrste pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov)
(1) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so:
1. čebelnjak, to je manjša pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom s čebeljimi panji, če je
njegova tlorisna površina do 20 m2, višina, merjeno od
terena do kapi in razpon nosilnih delov pa do 3 m;
2. gnojišče, to je objekt za skladiščenje hlevskega gnoja, če je njegova tlorisna površina do 60 m2;
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3. gnojna jama, to je objekt za skladiščenje gnojnice
ali gnojevke, če je njegova prostornina do 150 m3;
4. gozdna cesta, to je ozek pas zemlje, pripravljen za
hojo ali vožnjo kmetijske in gozdne mehanizacije za prevoz
lesa do javne ceste, če je njegova dolžina do 2 km;
5. gozdna učna pot, to je ozek pas zemlje, pripravljen
za hojo po gozdu – ni pogojev;
6. gozdna vlaka, to je ozek pas zemlje, pripravljen za
spravilo lesa do gozdne ali javne ceste, če je njegova dolžina do 1 km;
7. gozdna žičnica, namenjena gospodarjenju z gozdom oziroma za spravilo lesa do gozdne ali javne ceste, če
je njena dolžina do 1 km;
8. kašča, to je manjša pritlična stavba, katere streha je
hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje
žita, koruze in drugih poljščin, če je njena tlorisna površina
do 20 m2, višina, merjeno od terena do kapi in razpon
nosilnih delov pa do 3 m;
9. kozolec, to je prekrita, praviloma lesena konstrukcija za sušenje in shranjevanje kmetijskih pridelkov, praviloma
krme, če je pri enojnem kozolcu dolžina do 30 m, pri dvojnem kozolcu pa tlorisna površina do 60 m2, višina do 4 m,
merjeno od terena do kapi in razpon nosilnih delov do 3 m;
če razpon nosilnih delov presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov, ki so bili dani v promet v skladu s
predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, ali pa mora biti
konstrukcija kozolca v celoti iz lesa;
10. kmečka lopa, to je manjša pritlična stavba, katere
streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za
shranjevanje kmetijske mehanizacije, če je njena tlorisna
površina do 30 m2, višina, merjeno od terena do kapi in
razpon nosilnih delov pa do 3 m;
11. poljska pot, to je ozek pas zemlje, pripravljen za
hojo ali vožnjo kmetijske mehanizacije, če je njegova dolžina do 1 km, širina pa do 2,5 m in je brez priključka na javno
cesto;
12. rastlinjak, to je pokrit prostor za gojenje rastlin oziroma s plastično folijo ali steklom nadkrita greda oziroma
grede, namenjen za gojenje vrtnin oziroma rastlin, če je
njegova tlorisna površina do 100 m2, višina do 3 m, merjeno od terena do kapi, razpon nosilnih delov pa do 3 m; če
razpon nosilnih delov presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz
montažnih elementov, ki so bili dani v promet v skladu s
predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;
13. ribnik kot vodno zajetje, to je umetno narejena
kotanja ali betonsko korito z zajezeno vodo za hrambo rib ali
drugih vodnih živali, če nima stika z odprto vodo in če je
njegova tlorisna površina v primeru betonskega korita do
30 m2, v primeru umetno narejene ali naravne kotanje do
100 m2, globina od terena oziroma roba korita do dna pa do
2 m;
14. silos, to je objekt v obliki stolpa ali korita za hranjenje in skladiščenje snovi v razsutem stanju oziroma za konzerviranje krme, če je pri koritastem silosu tlorisna površina
do 100 m2 in prostornina do 300 m3, pri stolpastem silosu
pa če je višina do 6 m, tlorisna površina pa do 30 m2;
15. skedenj, to je prekrito kmečko gospodarsko poslopje z delovnim prostorom za mlatenje in prostori za shranjevanje sena in slame, če je njegova tlorisna površina do
120 m2, višina do 4 m, merjeno od terena do kapi, razpon
nosilnih delov pa do 3 m; če razpon nosilnih delov presega
3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov, ki so bili
dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.
(2) Hlev, pastirska koča, zidanica in obora za gojenje
divjadi ter izvedba namakalnih in osuševalnih jarkov se ne
štejejo za pomožni kmetijsko-gozdarski objekt.
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2.3.2 Začasni objekti

2.3.3 Vadbeni objekti

9. člen
(vrste začasnih objektov, namenjenih sezonski
turistični ponudbi)
Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi, so:
1. sezonski gostinski vrt, to je posebej urejeno zemljišče kot del gostinskega obrata, če je njegova tlorisna površina do 50 m2, višina nadstreška do 3 m, merjeno od terena
do kapi, razpon nosilnih delov pa do 3 m; če razpon nosilnih delov presega 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih
elementov, ki so bili dani v promet v skladu s predpisi, ki
urejajo gradbene proizvode;
2. pokrit razstavni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v
montažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do
500 m2, višina pa do 6 m, merjeno od terena do vrha;
tlorisna površina je lahko večja, če ima šotor ustrezen certifikat oziroma izjavo proizvajalca, da je izdelan v skladu s
standardom o začasnih objektih DSIST EN 13782 (v nadaljnjem besedilu: certifikat);
3. gostinski kiosk oziroma tipski zabojnik, če je njegova tlorisna površina do 20 m2, višina pa do 3 m;
4. kamp, to je posebej urejeno in opremljeno zemljišče za športno taborjenje, če je njegova tlorisna površina
do 0,5 ha.

12. člen
(vrste vadbenih objektov, namenjenih športu in rekreaciji
na prostem)
Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, so:
1. igrišče za šport in rekreacijo na prostem, to je travnata površina oziroma naravno zemljišče, namenjeno za nogomet, odbojko, košarko, baseball, rugby, golf in druge
igre z žogo, če je njegova tlorisna površina v skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto igre z žogo;
2. kolesarska steza, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za kolesarjenje v naravi,
če je njegova širina do 1,2 m;
3. planinska pot, to je ozek pas zemljišča, le v nujnih
primerih utrjen z naravnim materialom, pripravljen za hojo
oziroma dostop na planine oziroma gore, če je njegova
širina do 1 m;
4. pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje
in kratkotrajni privez čolnov, če je njegova dolžina do 10 m,
širina pa do 1,5 m;
5. smučišče, to je travnata površina, v zimskem času
namenjena za smučanje in druge zimske dejavnosti, vključno z začasno postavljenimi montažnimi vlečnicami dolžine
do 200 m, z nizko vodeno vrvjo, ter dostopnimi in povezovalnimi potmi med smučarskimi progami oziroma deli smučišč, če je njena tlorisna površina v skladu z normativi, ki
veljajo za posamezno vrsto smučišča;
6. sprehajalna pot, to je ozek pas z naravnim materialom utrjenega zemljišča, pripravljen za sprehode v naravi,
če je njegova širina do 1,2 m;
7. športno strelišče, če je njegova tlorisna površina do
3 ha;
8. trim steza, to je ozek pas zemljišča, po potrebi utrjen z naravnim materialom, pripravljen za hojo in tek ter
površinami z opremo za telovadne vaje, če je njegova širina
do 1 m;
9. vzletišče, ki ima samo travnato površino, namenjeno
za vzletanje in pristajanje zelo lahkih naprav za letenje in
jadralnih padalcev, če je njegova tlorisna površina do 5 ha.

10. člen
(vrste začasnih objektov, namenjenih prireditvam)
Začasni objekti, namenjeni prireditvam, so:
1. oder z nadstreškom, če je njegova tlorisna površina
do 30 m2, višina do 4 m, merjeno od terena do kapi, razpon
nosilnih delov pa do 3 m; če razpon nosilnih delov presega
3 m, morajo ti biti sestavljeni iz montažnih elementov, ki so
bili dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene
proizvode;
2. pokrit prireditveni prostor, kamor sodi tudi športno
igrišče, z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru,
vključno s sanitarnimi prostori, če je njegova tlorisna površina do 500 m2 oziroma več, če ima šotor certifikat;
3. cirkus, to je prireditveni prostor v montažnem šotoru
(arena s tribunami za gledalce) in ograjeno zunanjo površino, namenjeno potujočemu zabavišču, če so šotor in drugi
objekti montažni;
4. tribuna za gledalce na prostem, če je njena tlorisna
površina do 1.000 m2;
5. prodajni kiosk oziroma tipski zabojnik, če je njegova
tlorisna površina do 20 m2, višina pa do 3 m.
11. člen
(vrste začasnih objektov, namenjenih skladiščenju)
(1) Začasni objekti, namenjeni skladiščenju, so:
1. šotor za skladiščenje, če je njegova tlorisna površina do 500 m2; tlorisna površina je lahko večja, če ima šotor
certifikat;
2. tipski zabojnik za skladiščenje, če je njegova tlorisna površina do 20 m2, višina pa do 3 m, oziroma če je
zabojnikov več, da je njihova skupna tlorisna površina do
500 m2.
(2) Šotori in tipski zabojniki ne smejo biti namenjeni
skladiščenju nevarnih kemikalij in drugih nevarnih snovi, ki
jih opredeljujejo predpisi, ki urejajo kemikalije.

13. člen
(vrste vadbenih objektov, namenjenih obrambnim vajam
in vajam za zaščito, reševanje in pomoč)
Vadbeni objekti, namenjeni obrambnim vajam in vajam
za zaščito, reševanje in pomoč, so:
1. plezalni in drug podoben objekt, namenjen urjenju,
če njegova višina ne presega 7,5 m;
2. pokrit vadbeni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v
montažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do
500 m2. Prostor je lahko večji, če ima šotor certifikat;
3. vadbeni bunker, to je manjša vojaška obrambna utrdba, namenjena urjenju oziroma vojaškim vajam, če je njegova tlorisna površina do 30 m2;
4. vadišče na prostem, to je naravno zemljišče s priročnimi vadbenimi objekti, poraslo s travo in drevjem, če je
njegova tlorisna površina in urejenost v skladu z normativi,
določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami oziroma obrambo;
5. zaklon, to je objekt, za katerim ali pod katerim je
kdo zavarovan, če je do največ 2 m vkopan v teren, nadzemni del pa zasut z zemljo in je njegova tlorisna površina
do 30 m2, višina do 3 m, razpon nosilnih delov pa do 3 m;
pri večjem razponu morajo biti nosilni deli montažni in dani v
promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.
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2.3.4 Spominska obeležja

večje velikosti, načina gradnje ter rabe in odmika od sosednjih zemljišč, določene s tem pravilnikom, v območju, ki je s
posebnimi predpisi ali s tem pravilnikom opredeljeno kot
varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture ali v
območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega enostavnega objekta pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za enostavni objekt:
1. ki ga izvajalec gospodarske javne službe gradi na
zemljišču objekta gospodarske javne infrastrukture oziroma
je neposredno namenjen izvajanju gospodarske javne službe ali upravljanju gospodarske javne infrastrukture;
2. ki naj bi bil zgrajen znotraj gradbene parcele, ki
pripada objektu, zgrajenem na podlagi gradbenega dovoljenja ali na javni površini, razen če takšna gradbena parcela
oziroma javna površina ni posebej varovana na podlagi predpisov, ki jih opredeljujejo določbe 6. in 7. točke prvega
odstavka 18. člena tega pravilnika.

14. člen
(vrste spominskih obeležij)
Spominska obeležja so:
1. kip oziroma spomenik, če je njegova višina do 5 m,
tlorisna površina do 20 m2;
2. spominska kapelica, če je njena tlorisna površina
do 10 m2, višina pa do 4 m, merjeno od terena do kapi;
3. spominska plošča, če je njena narisna površina do
5 m2 in se jo postavlja na zemljišče, zgornji rob pa do 4 m
od terena, če se jo postavlja na zunanjo steno (fasado)
stavbe.
2.3.5 Urbana oprema
15. člen
(vrste urbane opreme)
Urbana oprema je:
1. nadkrita čakalnica na avtobusnem, železniškem,
tramvajskem in taksi postajališču, če je njena tlorisna površina do 15 m2, višina nadstreška pa do 4 m, merjeno od
terena do kapi;
2. javna kolesarnica z nadstreškom, če je njena tlorisna površina do 15 m2, višina nadstreška pa do 4 m, merjeno od terena do kapi;
3. javna telefonska govorilnica, to je tipska oziroma
montažna hišica ali nadstrešek, pritrjen na zid, s telefonskim
aparatom ali drugo terminalsko opremo, namenjeno javnim
telekomunikacijskim storitvam, vključno z brezžičnim širokopasovnim lokalnim omrežjem, če je njena tlorisna površina
do 10 m2;
4. objekt za oglaševanje, to je reklamni stolp oziroma
pano, na katerega so nameščena oglasna sporočila, če je
višina njegove konstrukcije do 5 m nad terenom; stolp ima
lahko premer do 2 m, pano pa oglaševalno površino do
12 m2 oziroma do 24 m2 pri dvostranskem panoju; pri panoju, ki stoji v urbanem prostoru na enem stebru in omogoča
prosti prehod pešcev in kolesarjev, je lahko višina njegove
konstrukcije do 7 m nad terenom, oglaševalna površina pa
do 18 m2 oziroma do 36 m2 pri dvostranskem panoju;
5. transparent, pritrjen na vsaki strani ceste na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi
jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa
tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste, če je njegova dimenzija do 8 m x 1 m, spodnji rob
pa je najmanj 5,5 m nad voznim pasom ceste;
6. skulptura in druga prostorska inštalacija, če je njena
tlorisna površina do 100 m2, višina pa do 4 m nad terenom;
7. večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, če je
njegova tlorisna površina do 30 m2, višina pa do 4 m;
8. montažna sanitarna enota, ki je lahko tudi v zabojniku, če je njegova tlorisna površina do 20 m2, višina pa do
4 m;
9. vodnjak oziroma okrasni bazen, to je arhitektonsko
zasnovan in plastično okrašen zbiralnik za vodo, navadno z
vodometom, če je njegova tlorisna površina do 100 m2, v
primeru vodometa pa da je višina konstrukcije do 4 m.
3. VAROVALNI PASOVI IN VAROVANA OBMOČJA
16. člen
(obveznost pridobitve soglasja pristojnega organa
oziroma službe)
(1) Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen
enostavni objekt, ki izpolnjuje pogoje in zahteve glede naj-

17. člen
(vrste varovalnih pasov in z njimi povezana soglasja)
(1) Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša varovalni pas posameznih objektov gospodarske javne
infrastrukture na vsaki strani:
1. avtoceste 40 m, hitre ceste 35 m, glavne ceste
25 m, regionalne ceste 15 m, kategorizirane občinske ceste 10 m in državne kolesarske steze: 5 m, merjeno od
zunanjega roba cestnega sveta;
2. glavne železniške proge in regionalne železniške
proge 200 m, ter industrijskega tira: 80 m, merjeno od osi
skrajnih tirov;
3. nihalne žičnice 20 m, krožne žičnice 15 m in žičnice, ki pozimi deluje kot vlečnica: 5 m, merjeno od osi
nosilne oziroma vlečne vrvi;
4. prenosnega elektroenergetskega voda nazivne napetosti 400 kV 25 m, nazivne napetosti 220 kV 20 m in
nazivne napetosti 110 kV 15 m ter prostozračnega distribucijskega elektroenergetskega voda nazivne napetosti
10/20 kV: 10 m, merjeno od osi skrajnih vodov;
5. prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 16 bar
in več 100 m, distribucijskega plinovoda z obratovalnim
tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar 30 m in
drugega distribucijskega plinovoda, manjšega od 1 bar:
5 m, merjeno od osi voda;
6. vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam,
vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov,
ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega
pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov nanje:
1,5 m, merjeno od osi posameznega voda.
(2) Soglasja, ki jih morajo investitorji pridobiti pred začetkom gradnje, če leži zemljišče, na katerem naj bi bil
zgrajen enostavni objekt, v varovalnem pasu, so soglasja
oziroma dovoljenja, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo
obratovanje objektov gospodarske javne infrastrukture iz
prejšnjega odstavka, izdajajo upravljavci teh objektov.
18. člen
(vrste varovanih območij in z njimi povezana soglasja)
(1) Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, so
varovana območja:
1. po predpisih, ki urejajo vode, vodno zemljišče morja, vodna zemljišča celinskih voda in zemljišča s podzemnimi vodami, katerih meje so razvidne iz akta o zavarovanju
takšnih voda ter priobalna zemljišča, ki segajo:
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– v primeru morja 25 m od meje vodnega zemljišča
morja,
– v primeru celinskih voda 1. reda 15 m od meje vodnega zemljišča tekoče oziroma stoječe vode in
– v primeru celinskih voda 2. reda 5 m od meje vodnega zemljišča tekoče oziroma stoječe vode;
2. po predpisih, ki urejajo kmetijstvo, zemljišča, ki so
primerna za kmetijsko obdelavo in niso vključena v poselitvena območja oziroma ni z izvedbenim prostorskim aktom
določeno, da je na njih gradnja dopustna;
3. po predpisih, ki urejajo gozdarstvo, zemljišča, na
katerih je gozd in niso vključena v poselitvena območja
oziroma ni z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je
na njih gradnja dopustna;
4. po predpisih, ki urejajo rudarstvo, zemljišča, na katerih oziroma pod katerimi je rudniški prostor, katerega meje
so razvidne iz:
– akta o pridobitvi rudarske pravice za raziskovanje
mineralne surovine in
– akta o pridobitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine;
5. po predpisih, ki urejajo naravna zdravilna sredstva,
zemljišča, katerih meje so razvidne iz:
– akta o razglasitvi naravnega zdravilnega sredstva in
– akta o določitvi varstvenega območja naravnega zdravilišča;
6. po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, zemljišča, katerih meje so razvidne iz:
– akta o določitvi naravne vrednote, ekološko pomembnega območja in posebnega varstvenega območja,
– akta o zavarovanju naravnega spomenika, strogega
naravnega rezervata ali naravnega rezervata,
– akta o zavarovanju narodnega, regijskega ali krajinskega parka in
– akta o začasnem zavarovanju dela narave v času
njegove veljavnosti;
7. po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine,
zemljišča, katerih meje so razvidne iz:
– registra kulturne dediščine,
– akta o razglasitvi kulturnega spomenika in
– akta o začasni razglasitvi za kulturni spomenik, v
času njegove veljavnosti;
8. po predpisih, ki urejajo letalstvo, zemljišča, na katerih je območje izključne rabe letališča, vzletišča oziroma
infrastrukturnega objekta navigacijskih služb zračnega prometa ter zemljišča, nad katerimi je na podlagi predpisov, ki
urejajo letalstvo, določeno območje nadzorovane rabe in
območje omejene rabe;
9. po predpisih, ki urejajo področje obrambe in varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Soglasja, ki jih morajo investitorji pridobiti pred začetkom gradnje, če leži zemljišče, na katerem naj bi bil
zgrajen enostavni objekt, v območju, ki je z aktom oziroma
predpisom o zavarovanju opredeljeno kot varovano območje, so:
1. pri varovanem območju iz 1. točke prejšnjega odstavka vodno soglasje, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo
vode, izda javna služba, pristojna za upravljanje z vodami;
2. pri varovanem območju iz 2. točke prejšnjega odstavka soglasje, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča in kmetijstvo, izda krajevno pristojna kmetijska
svetovalna služba;
3. pri varovanem območju iz 3. točke prejšnjega odstavka soglasje, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove
in gozdarstvo, izda krajevno pristojna območna enota Zavoda za gozdove Slovenije;
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4. pri varovanem območju iz 4. točke prejšnjega odstavka soglasje, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo, izda ministrstvo, pristojno za rudarstvo;
5. pri varovanem območju iz 5. točke prejšnjega odstavka soglasje, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo naravna
zdravilna sredstva, izda upravljavec naravnega zdravilnega
sredstva;
6. pri varovanem območju iz 6. točke prejšnjega odstavka naravovarstveno soglasje, ki ga v skladu s predpisi,
ki urejajo ohranjanje narave, izda ministrstvo, pristojno za
ohranjanje narave;
7. pri varovanem območju iz 7. točke prejšnjega odstavka kulturnovarstveno soglasje, ki ga v skladu s predpisi,
ki urejajo varstvo kulturne dediščine, izda krajevno pristojna
organizacijska enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
8. pri varovanem območju iz 8. točke prejšnjega odstavka predhodno soglasje, ki ga v skladu s predpisi, ki
urejajo letalstvo, izda Uprava Republike Slovenije za civilno
letalstvo;
9. pri varovanem območju iz 9. točke prejšnjega odstavka soglasje, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma obrambo, izda
ministrstvo, pristojno za obrambo.
4. POGOJI ZA GRADNJO ENOSTAVNIH OBJEKTOV
BREZ GRADBENEGA DOVOLJENJA IN UGOTAVLJANJE
NJIHOVEGA IZPOLNJEVANJA
4.1 Pogoji za gradnjo enostavnih objektov
brez gradbenega dovoljenja
19. člen
(temeljni pogoji za gradnjo enostavnega objekta
brez gradbenega dovoljenja)
Enostavni objekt je lahko grajen brez gradbenega dovoljenja, če ima investitor za zemljišče, na katerem naj bi se
takšen objekt zgradil, lastninsko ali kakšno drugo stvarno
oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča gradnjo na
takšnem zemljišču in če so pri takšnem objektu glede na
vrsto, v katero je v skladu s tem pravilnikom uvrščen, izpolnjeni naslednji pogoji:
1. da so njegova velikost in način gradnje ter rabe v
skladu z določbami tega pravilnika,
2. da so pri njegovi gradnji izpolnjene zahteve, ki jih
glede načina gradnje in odmika od sosednjih zemljišč določa 20. člen tega pravilnika in
3. da so pri njegovi gradnji izpolnjeni lokacijski pogoji,
ki jih glede oblikovanja in postavitve objektov določa izvedbeni prostorski akt.
20. člen
(zahteve glede načina gradnje in odmika
od sosednjih zemljišč)
Enostavni objekti, ki se jih lahko gradi brez gradbenega dovoljenja, morajo glede načina gradnje in odmika od
sosednjih zemljišč izpolnjevati naslednje zahteve:
1. pri objektih za lastne potrebe:
– zgrajeni so lahko le na zemljišču gradbene parcele,
ki pripada stavbi, zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja;
– na gradbeni parceli se lahko za vsako stanovanje v
stavbi zgradi največ po en objekt za lastne potrebe iste
vrste;
– zgrajeni so lahko kot posamična gradnja ali tako, da
se stikajo oziroma imajo skupne konstrukcijske elemente;
če so zgrajeni kot posamična gradnja, morajo biti eden od
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drugega odmaknjeni najmanj 1,5 m, če pa se stikajo oziroma imajo skupne konstrukcijske elemente, njihova skupna
površina, v katero pa se ne prišteva površina stavb, zgrajenih na podlagi gradbenega dovoljenja, če so objekti za
lastne potrebe prizidani ob njih, bazena, nadstreška in rezervoarja, ne sme presegati 70 m2, razponi njihovih nosilnih
delov pa so lahko do 3 m; če razponi nosilnih delov presegajo 3 m, morajo biti sestavljeni iz montažnih elementov, ki
so bili dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene
proizvode;
– od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom;
če z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik od
meje sosednjih zemljišč, morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m; če je odmik manjši, je treba
pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;
– ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, znotraj gradbene parcele pa so
lahko priključeni na obstoječe priključke;
2. pri ograjah:
– od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljene toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom
oziroma morajo biti postavljene na mejo, če tako določa
izvedbeni prostorski akt; če z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik od meje sosednjih zemljišč, morajo
biti od meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 0,5 m; če
je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti
pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč:
– ob javni cesti njihov zgornji rob ne sme posegati v
polje preglednosti, zato se mora pred gradnjo ograje pridobi soglasje upravljavca javne ceste;
– če je sosednje zemljišče javna cesta, je za postavitev
ograje potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste;
3. pri pomožnih infrastrukturnih objektih:
– če objekta ne gradi pristojen izvajalec gospodarske
javne službe oziroma pri pomožnem telekomunikacijskem
objektu pooblaščeni operater, pri pomožnem objektu na
mejnem prehodu pa pooblaščeni izvajalec, morajo njegovo
gradnjo nadzorovati predstavniki teh služb;
4. pri pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektih:
– zgrajeni so lahko samo znotraj območja, na katerem
stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije, oziroma na
zemljišču znotraj gradbene parcele, ki pripada takšnim objektom, zgrajenim na podlagi gradbenega dovoljenja; ta
omejitev ne velja za gozdne ceste, ki se jih gradi na podlagi
ustreznega gradbenega načrta ter gozdne učne poti, gozdne vlake in gozdne žičnice (v nadaljnjem besedilu: gozdne
prometnice) in poljske poti;
– na zemljišču iz prejšnje alinee, ki pripada kmetiji, se
lahko zgradi največ po en pomožni kmetijsko-gozdarski objekt iste vrste; ta omejitev ne velja za kozolec, rastlinjak in
silos;
– od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom;
če z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik od
meje sosednjih zemljišč, morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m; če je odmik manjši, je treba
pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;
5. pri začasnih objektih, namenjenih sezonski turistični
ponudbi:
– gradi se jih lahko samo na javnih površinah ali neposredno ob njih;
– ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se jih priključi na obstoječe priključke;
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6. pri začasnih objektih, namenjenih prireditvam:
– gradi se jih lahko samo na primerno utrjenem zemljišču, ki ima urejeno odvodnjavanje;
– ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se jih priključi na obstoječe priključke;
7. pri začasnih objektih, namenjenih skladiščenju:
– gradi se jih lahko samo znotraj gradbene parcele, ki
pripada stavbi, zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja;
– ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se jih priključi na obstoječe priključke;
8. pri vadbenih objektih, namenjenih športu in rekreaciji na prostem:
– zaradi njihove gradnje se ne smejo spremeniti vodne
in reliefne značilnosti območja;
– če je za njihovo uporabo potrebno izvesti še kakšno
drugo gradnjo oziroma zgraditi objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je tudi zanje potrebno gradbeno
dovoljenje;
– ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se jih priključi na obstoječe priključke;
9. pri vadbenih objektih, namenjenih obrambnim vajam in vajam za zaščito, reševanje in pomoč:
– zaradi njihove gradnje se ne smejo spremeniti vodne
in reliefne značilnosti območja;
– če je za njihovo uporabo potrebno izvesti še kakšno
drugo gradnjo oziroma zgraditi objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je tudi zanje potrebno gradbeno
dovoljenje;
– ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se jih priključi na obstoječe priključke;
10. pri spominskih obeležjih:
– če se jih gradi na javni površini, ne smejo ovirati
njene splošne rabe;
– ne smejo imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se jih priključi na obstoječe priključke;
– od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom;
če z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik od
meje sosednjih zemljišč, morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 1,5 m; če je odmik manjši, je treba
pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;
11. pri urbani opremi:
– če se jo gradi na javni površini, ne sme ovirati njene
splošne rabe;
– ne sme imeti novih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, lahko pa se jo priključi na obstoječe priključke;
– od meje sosednjih zemljišč mora biti oddaljena toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom;
če z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik od
meje sosednjih zemljišč, razen v primeru, ko je sosednje
zemljišče javna cesta, mora biti od meje sosednjih zemljišč
oddaljena najmanj 0,5 m; če je odmik manjši, je treba pred
začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma
lastnikov sosednjih zemljišč;
– če je sosednje zemljišče javna cesta, je za postavitev
urbane opreme potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.
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4.2 Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za gradnjo
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja
21. člen
(obveznosti investitorja enostavnega objekta)
(1) Investitor mora pred začetkom gradnje enostavnega objekta preveriti:
1. ali v skladu z določbami tega pravilnika takšen enostavni objekt izpolnjuje pogoje glede največje velikosti in
načina gradnje ter rabe in
2. ali gradnja takšnega enostavnega objekta izpolnjuje
zahteve, določene v 20. členu tega pravilnika.
(2) Preveritve iz prejšnjega odstavka opravi investitor
na način, kot je to določeno v 22. do 25. členu tega pravilnika.
(3) Preveritev izpolnjevanja pogojev iz 1. točke, razen
glede največje velikosti, ni potrebna pred gradnjo enostavnega objekta iz 1. točke drugega odstavka 16. člena tega
pravilnika.
22. člen
(ugotavljanje največje velikosti)
(1) Preveritev ali je velikost enostavnega objekta v skladu z določbami tega pravilnika, se opravi tako, da se njegova tlorisna površina izračuna kot zazidana površina, njegova
prostornina pa se izračuna kot bruto prostornina, skladno z
veljavnim slovenskim standardom, ki ureja izračunavanje površin in prostornin, nato pa se na takšen način izračunana
površina, prostornina oziroma višina objekta primerja s površino, prostornino oziroma višino, ki je s tem pravilnikom
predpisana za določeno vrsto enostavnega objekta.
(2) Če se po preveritvi velikosti ugotovi, da je izračunana površina, prostornina oziroma višina objekta večja od
površine, prostornine oziroma višine, kot je s tem pravilnikom predpisana za določeno vrsto enostavnega objekta,
je takšen objekt manj zahteven objekt in mora zato pred
začetkom njegove gradnje investitor pridobiti gradbeno dovoljenje.
23. člen
(ugotavljanje načina rabe)
(1) Preveritev ali je način rabe enostavnega objekta v
skladu z izvedbenim prostorskim aktom in določbami tega
pravilnika, se opravi tako, da se na podlagi lokacijske informacije najprej preveri, kakšna namenska raba prostora je z
izvedbenim prostorskim aktom določena za območje, kjer
je zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen enostavni objekt,
nato pa primerja ali je njegov namen v skladu s takšno
namensko rabo prostora.
(2) Če je z izvedbenim prostorskim aktom določeno,
da je namenska raba prostora območje površinskih voda,
območje mineralnih surovin, območje kmetijskih zemljišč,
območje gozdov, območje za potrebe obrambe ali območje
za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
gradnja enostavnih objektov na takšnem območju ni dovoljena, razen poljskih poti in gozdnih prometnic, pod pogojem, da se takšna dela izvedejo v skladu s predpisi, ki
urejajo kmetijstvo in gozdarstvo. Če je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je namenska raba prostora poselitveno območje ali območje gospodarske infrastrukture, je
na takšnem območju dovoljena samo gradnja tistih vrst enostavnih objektov, katerih namen je v skladu s takšno namensko rabo prostora.
(3) Če se po preveritvi ugotovi, da je način rabe enostavnega objekta sicer v skladu z izvedbenim prostorskim
aktom, ne pa tudi z določbami drugega odstavka tega člena, mora investitor pred začetkom gradnje enostavnega objekta pridobiti gradbeno dovoljenje.
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24. člen
(ugotavljanje načina gradnje)
(1) Preveritev ali so za gradnjo enostavnega objekta
izpolnjene s tem pravilnikom določene zahteve glede načina
gradnje se opravi tako, da se materiali oziroma gradbeni
proizvodi, ki naj bi se uporabili pri njegovi gradnji ter nameravani način izvedbe del primerja z materiali oziroma gradbenimi proizvodi in načinom izvedbe, ki jih določata izvedbeni prostorski akt in 20. člen tega pravilnika.
(2) Če se po preveritvi načina gradnje ugotovi, da bi
bilo potrebno uporabiti drugačne materiale oziroma gradbene proizvode, kot so s tem pravilnikom predpisani za določeno vrsto enostavnega objekta, se takšen objekt šteje za
manj zahteven objekt in mora zato pred začetkom njegove
gradnje investitor pridobiti gradbeno dovoljenje.
25. člen
(ugotavljanje odmika od sosednjih zemljišč)
(1) Preveritev ali so za gradnjo enostavnega objekta
izpolnjene s tem pravilnikom določene zahteve glede odmika od sosednjih zemljišč, se opravi tako, da se na podlagi
lokacijske informacije preveri, ali bo objekt od meje sosednjih zemljišč oddaljen toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom oziroma s tem pravilnikom.
(2) Če se po preveritvi pogojev za odmik od meje
sosednjih zemljišč ugotovi, da je z izvedbenim prostorskim
aktom predpisan odmik od meje sosednjih zemljišč, lahko
investitor zgradi enostavni objekt brez gradbenega dovoljenja samo v takšni oddaljenosti od meje, kot jo določa izvedbeni prostorski akt, pri čemer se kot oddaljenost šteje najkrajša razdalja med mejo sosednjega zemljišča in tej meji
najbližjo zunanjo točko enostavnega objekta. Če ima enostavni objekt streho z napuščem ali kakšno drugačno konzolno konstrukcijo, se kot najkrajša razdalja šteje najkrajša
razdalja med mejo sosednjega zemljišča in navpičnico najbolj izpostavljenega dela napušča oziroma konzolne konstrukcije.
(3) Če se po preveritvi pogojev za odmik od meje
sosednjih zemljišč ugotovi, da z izvedbenim prostorskim
aktom ni predpisan odmik, lahko investitor zgradi enostavni
objekt brez gradbenega dovoljenja v tolikšni oddaljenosti od
meje sosednjega zemljišča, kot je to za posamezno vrsto
enostavnega objekta določeno v 20. členu tega pravilnika,
bližje meji pa samo, če s tem soglaša lastnik sosednjega
zemljišča.
(4) Če želi investitor graditi enostavni objekt drugače,
kot to določa prejšnji odstavek, mora pred začetkom gradnje enostavnega objekta pridobiti gradbeno dovoljenje.
5. DELA, KI SO V ZVEZI Z OBJEKTI IN PRIPADAJOČIMI
ZEMLJIŠČI
26. člen
(vrste del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči)
(1) Dela, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje in s katerimi
se lahko začne brez pridobitve lokacijske informacije, so:
1. dela za lastne potrebe,
2. dela v zvezi z urejanjem javnih površin,
3. dela v javno korist in
4. dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin.
(2) Če se namerava izvesti dela iz prejšnjega odstavka
na objektu, ki je varovan na podlagi predpisov, ki urejajo
kulturno dediščino, je potrebno pred začetkom del pridobiti
kulturnovarstvene pogoje. Če pa se namerava izvesti dela iz
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prejšnjega odstavka na območju, ki je varovano na podlagi
predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, je treba takšna dela
izvesti v skladu s pravili ravnanja, ki jih določa akt o varovanju takšnega območja.
(3) Če se namerava izvesti dela iz prvega odstavka
tega člena na objektu oziroma zemljišču, ki leži v varovalnem pasu ali na varovanem območju, je treba pred začetkom teh del pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma
službe.
(4) Usmerjevalne table in znake za označevanje ob
javnih cestah, ki po predpisih o cestah sodijo med turistično
in drugo obvestilno signalizacijo, lahko postavlja samo upravljavec javne ceste oziroma je potrebno pridobiti pred njihovo
postavitvijo, če jih ne postavlja upravljavec javne ceste, njegovo soglasje.
27. člen
(dela za lastne potrebe)
Dela za lastne potrebe so:
1. izvedba inštalacijskih del in namestitev naprav v stanovanjskih stavbah in drugih objektih, ki se jih lahko gradi v
lastni režiji, če so bile inštalacije in naprave dane v promet v
skladu s predpisi, ki urejajo gradbene in druge proizvode
oziroma imajo pridobljen ustrezen certifikat in se jih postavlja v posameznih stanovanjih oziroma poslovnih prostorih
oziroma znotraj gradbene parcele, ki pripada objektu, zgrajenem na podlagi gradbenega dovoljenja oziroma se jih postavlja na takšen objekt, lahko pa tudi v skupnih prostorih in
na zunanjem zidu stanovanj oziroma poslovnih prostorov, ki
so v etažni lastnini, če takšen zid ne meji na javno površino
oziroma če zid meji na javno površino, da je pridobljeno
soglasje upravljavca takšne površine, in sicer:
– namestitev agregata za proizvodno električne energije do moči 50 kW,
– namestitev naprave za ogrevanje na trda, plinska ali
tekoča goriva do moči 50 kW,
– namestitev naprave za izkoriščanje geotermike in hidrotermike do moči 50 kW,
– namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic, namenjenih za proizvajanje energije, vključno električne, na
površino strehe ali fasade,
– namestitev toplotne črpalke do moči 50 kW,
– namestitev vetrnice za pridobivanje električne energije z višino stebra do 5 m nad terenom in do moči 50 kW,
– izvedba vrtine za geosondo,
– namestitev hišne TV antene, če višina droga ne presega 3,5 m,
– montaža klima naprave do moči 30 kW in
– izvedba notranje plinske, električne, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne in telefonske inštalacije ter inštalacije kabelsko-razdelilnega sistema;
2. izvedba obrtnih del, s katerimi se obnovi prostore v
objektu in njegova zunanjščina ter uredi okolica objekta
znotraj gradbene parcele, ki pripada objektu, če je bil objekt zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja in sicer:
– obnova poslovnega prostora, vključno s spremembo
rabe oziroma obnova stanovanja, kot je prepleskanje sten in
stropa, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava
stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in podobne
izboljšave, ki sledijo napredku tehnike, če se ne spreminja
zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta,
– obnova fasade in strehe, če se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti,
namembnosti in zunanjega videza objekta;
– tlakovanje oziroma drugačna utrditev dvorišča,
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– zgraditev klančine ob vstopu v stavbo z namenom
odprave grajenih oziroma komunikacijskih ovir,
– posodobitev vhodnih vrat v ograji oziroma nadomestitev klasičnih vratnih kril z drsnimi ali njihova drugačna
avtomatizacija,
– postavitev pesjaka oziroma pasje ute,
– ureditev odvodnjavanja dvorišča in
– ureditev vrta, kamor sodi saditev okrasnega drevja
ter grmovnic, ureditev gredic za sajenje vrtnin in okrasnih
rastlin, postavitev skalnjaka, okrasnega bazenčka oziroma
vodnjaka, postavitev komposta, in izvedba drugih del, ki
sodijo med vrtnarjenje, vključno z odkopavanjem in nasipavanjem zemljišč do višine oziroma globine 0,3 m z namenom ureditve gredic in vrtnih oziroma parkovnih poti, postavitev klopi in druge vrtne opreme;
3. ograditev okolice objekta, če je potrebna zato, ker
objekt zaradi neustreznega vzdrževanja ogroža premoženje,
zdravje in življenje ljudi, promet, sosednje objekte oziroma
okolico.
28. člen
(dela v zvezi z urejanjem javnih površin)
Dela v zvezi z urejanjem javnih površin so dela, s pomočjo katerih se:
– postavi cvetlična ali druga podobna korita, klopi, koši za odpadke, drogovi za zastave, stojnice, prodajne prikolice, božična oziroma novoletna drevesa, mlaji, reklamni
oziroma obvestilni ter božični oziroma novoletni izveski in
okraski nad cesto, montažno oziroma prenosno stranišče
potrebno za prireditev in druga podobna premična oprema;
– postavijo začasni objekti, namenjeni glasbeni, gledališki ali drugi podobni prireditvi na nogometnem ali drugem
večjem urejenem športnem igrišču, zgrajenem na podlagi
gradbenega dovoljenja, lahko pa tudi na trgu oziroma drugi
javni ploščadi;
– postavijo vadbeni objekti na urejenem športnem igrišču, vadišču za obrambne vaje oziroma vadišču za zaščito,
reševanje in pomoč, zgrajenem na podlagi gradbenega dovoljenja;
– postavijo usmerjevalne table in znaki za označevanje
naravnih vrednot, zavarovanih območij, kulturnih spomenikov, turističnih znamenitosti, ulic, trgov, sprehajalnih in učnih gozdarskih poti, kolesarskih stez, trim stez in planinskih
poti in drugih javnih površin ter objektov v javni rabi;
– uredijo drevoredi in zelenice oziroma zasadi okrasno
drevje, grmovnice, cvetlice in druge rastline, vključno z odkopavanjem in nasipavanjem zemljišč do višine oziroma globine 1,5 m;
– uredijo privezne in signalne boje, če so postavljene
znotraj marine in v skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo
oziroma plovbo;
– uredijo plavajoče kopališke ploščadi, če so postavljene znotraj območja kopališča in v skladu s kopališkim
redom;
– postavijo kipi, spomeniki, kapelice, spominske plošče in druga spominska obeležja na pokopališču oziroma
grobišču v skladu s pokopališkim oziroma grobiščnim redom.
29. člen
(dela v javno korist)
(1) Dela v javno korist so dela na objektih gospodarske
javne infrastrukture in na mejnih prehodih, s katerimi se:
– izvedejo strojne in električne inštalacije in namestijo
naprave, namenjene za obratovanje objektov gospodarske
javne infrastrukture, vključno s klasičnimi semaforji in napravami za mobilno telefonijo, če so bile takšne inštalacije
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oziroma naprave dane v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene in druge proizvode oziroma imajo pridobljen
ustrezen certifikat;
– električni, telekomunikacijski in drugi kabli uvlečejo v
obstoječi cevi oziroma postavijo na obstoječi trasi;
– nadomesti kanalizacijski, vodovodni, elektroenergetski, toplovodni, plinovodni oziroma telekomunikacijski vod
in s temi vodi povezana oprema oziroma razdelilne omarice;
– izvede rekonstrukcija javnih cest zaradi izboljšanja
njihovih prometnih in varnostnih lastnosti, vključno z namestitvijo prometne signalizacije, prometne opreme in cestnih
naprav ter z njimi povezanih ureditev, v skladu s predpisi, ki
urejajo javne ceste;
– izvedejo vzdrževalna dela zaradi izboljšanja prometno tehnoloških in varnostnih lastnosti železniške proge, s
katerimi se ne posega v prostor zunaj progovnega pasu, v
skladu s predpisi, ki urejajo varnost v železniškem prometu;
– izvedejo dela, s katerimi se zagotavlja prost profil
železniških prog ter dela za nemoteno delovanje javne železniške infrastrukture;
– izvede rekonstrukcija letaliških ploščadi na letališču,
vzletišču in objektu navigacijskih služb zračnega prometa
zaradi izboljšanja prometnih in varnostnih lastnosti letalskega prometa, vključno z namestitvijo prometne signalizacije
in prometne opreme, v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo;
– izvede rekonstrukcija pristaniških ploščadi v pristanišču zaradi izboljšanja prometnih in varnostnih lastnosti ladijskega prometa, vključno z namestitvijo prometne signalizacije in prometne opreme, v skladu s predpisi, ki urejajo o
pomorstvo oziroma plovbo po celinskih vodah;
– postavijo premične naprave za zasneževanje smučišč, vključno s priključkom na elektriko, vodo oziroma stisnjen zrak in namestitvijo prometne signalizacije in prometne
opreme na smučiščih pod pogojem, da se ne spremenijo
vodne in reliefne značilnosti območja in da se dela izvedejo
v skladu s predpisi, ki urejajo žičniške naprave za prevoz
oseb in smučišča;
– izvedejo vzdrževalna dela na žičniških napravah, kot
so zamenjava vlečne oziroma nosilne vrvi, pogonskega motorja in žičniške opreme, pod pogojem, da se ne spremenijo njihove osnovne tehnične lastnosti oziroma njihova kapaciteta in hitrost in da se takšna dela izvedejo v skladu s
predpisi, ki urejajo žičniške naprave za prevoz oseb in smučišča;
– postavijo tipski revizijski in drugi jaški, naprave in
oprema, potrebni za obratovanje vodovodnega in kanalizacijskega sistema, vključno z vodnimi zbiralniki, požarnimi
bazeni, hidranti, razbremenilniki, peskolovi, črpališči, oljnimi lovilci, ponikovalnicami, blatniki, prečrpovalnimi postajami ter merilnimi in regulacijskimi postajami;
– vzdržujejo vodna in priobalna zemljišča ter izboljšuje
hidromorfološko stanje površinskih voda, kot so utrjevanje
bregov in dna površinskih voda in morske obale, dela v
zvezi z zagotavljanjem pretočnosti tekočih voda in odstranjevanjem prekomerno odloženih naplavin, odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov, čiščenje
gladine in obnova oziroma ponovna vzpostavitev strukture in
oblike vodnega telesa;
– postavijo oziroma montirajo radijske in telefonske
postaje ter bazne postaje mobilne telefonije v objektih, v
katerih se opravljajo poštne in javne telekomunikacijske
storitve ter objektih, namenjenih javnim radijskim in televizijskim oddajam, vključno s postavitvijo oddajno-sprejemnih naprav na njih;
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– postavijo premične bazne postaje tipa prikolica in
tipa gospodarsko vozilo s teleskopskim stolpom pod pogojem, da je lokacija od najbližjih stanovanjskih stavb oddaljena najmanj 50 m;
– postavijo telekomunikacijska sredstva in oprema za
sistem zvez za potrebe obrambe oziroma varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– postavijo oziroma montirajo naprave, ki sestavljajo
omrežje odprtega oddajnega sistema za brezžično komunikacijo na obstoječe stebre oziroma drogove, ki sestavljajo
takšno omrežje in so bili zgrajeni na podlagi gradbenega
dovoljenja;
– postavi prenosna radijska in televizijska oprema, namenjena radijskim oziroma televizijskim prenosom javnih prireditev na prostem;
– postavi oprema za dostop do odprtih informacijskih
omrežij, vključno z bankomati, na javnih površinah oziroma
prostorih objektov, ki mejijo na javno površino;
– izvede varnostna signalizacija v objektih, za katere je
s posebnimi predpisi določeno, da so varovani objekti.
(2) Dela v javno korist so tudi dela, s katerimi se v
skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost, postavijo
geodetska izmeritvena znamenja za označitev točk geodetskih mrež, geodetske oznake na geodetskih izmeritvenih
znamenjih in oprema za državno omrežje permanentnih postaj svetovnega satelitskega navigacijskega sistema.
30. člen
(dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin)
Dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin so redna
kmečka, gozdarska, lovsko gojitvena in ribiška opravila, med
katera sodijo:
1. postavitev tipske kmečke opreme, med katero sodijo:
– brajda,
– klopotec,
– koli, količki in žične opore za potrebe vinogradništva
in sadjarstva do višine 2 m oziroma do višine 3 m, če gre za
potrebe hmeljarstva oziroma se postavlja hmeljska žičnica,
– količki, žične opore in ograje za potrebe paše živine,
do višine 1,2 m,
– lesen plot z lesami, če je namenjen planšarstvu in
njegova višina ne presega 1,2 m,
– kurnik, zajčnik in drug podoben objekt za rejo malih
živali, če tlorisna površina ne presega 15 m2, višina, merjeno od terena do vrha konstrukcije, pa ne presega 2,5 m in
se ga postavlja v neposredni bližini kmetije oziroma znotraj
območja, na katerem stojijo stavbe in gospodarska poslopja kmetije,
– premični čebelnjak z razložljivimi panji, če tlorisna
površina ne presega 15 m2, njegova višina, merjeno od
terena do vrha postavljenih panjev vključno z njihovim prekritjem pa ne presega 2,5 m in je pred njegovo postavitvijo
pridobljeno soglasje iz 2. točke drugega odstavka 18. člena
tega pravilnika, če se ga postavlja na kmetijsko zemljišče
oziroma je pridobljeno soglasje iz 3. točke drugega odstavka 18. člena tega pravilnika, če se ga postavlja v gozd;
2. odkopavanje in nasipavanje kmetijskih zemljišč do
višine oziroma globine 1,5 m, če je namenjeno agromelioracijam oziroma je potrebno zaradi osuševanja, namakanja,
izboljšanja kmetijske proizvodnje oziroma gojenja ali izkoriščanja in rabe gozda, in če so takšna dela izvedena v skladu
s predpisi, ki urejajo kmetijstvo in gozdarstvo;
3. vzdrževanje in rekonstrukcije namakalnih in osuševalnih sistemov ter apnenje in založno gnojenje kmetijskih
zemljišč;
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4. saditev plantažnega sadnega in drugega drevja,
vključno s pogozdovanjem in poseki gozda, saditev vinske
trte, hmelja, grmovnic, plantažnih rož in drugih rastlin, pod
pogojem, da se takšna dela izvedejo v skladu s predpisi, ki
urejajo kmetijstvo in gozdarstvo;
5. postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je
takšna postavitev predvidena z lovsko gojitvenim načrtom;
6. izvedba varstvenih del z namenom, da se preprečijo
ali omejijo motnje pri rabi kmetijskih zemljišč in ohranjanju
gozda ter narave, med katera sodijo:
– ograditev njive ali druge vrste kmetijskega zemljišča,
če je potrebna zaradi zaščite pridelka ali živine pred divjadjo
za čas, ki je potreben do uskladitve populacije divjadi z
okoljem ali zaradi znanstveno-raziskovalnih proučevanj,
– ograditev posameznih delov gozda, razen oborov za
gojenje divjadi, če je potrebna zaradi zaščite mladja ali varstva gozda pred divjadjo za čas, ki je potreben do uskladitve
populacije divjadi z okoljem, zaradi varstva naravnih znamenitosti oziroma redkosti ali zaradi znanstveno-raziskovalnih
proučevanj,
– krčenje drevesne zarasti in grmičevja zaradi preprečevanja zaraščanja kmetijskih zemljišč,
– polaganje kontrolnih podrtih dreves in izvajanje drugih del v gozdu zaradi preprečevanja množenja podlubnikov
in drugih škodljivih insektov,
– sanitarne sečnje okuženega, z insekti napadenega,
močno poškodovanega ali zaradi naravnih ujm podrtega
drevja,
– izvedba požarnih poti in presek v gozdu zaradi preprečevanja požarov in
– označitev zavarovanih območij v naravi, vključno z
njihovo ograditvijo, če je takšna ograditev predvidena z načrtom upravljanja zavarovanega območja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov in dokončanje projektne
dokumentacije)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
– navodilo o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte
oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno
lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in
– pravilnik o merilih za določanje zahtevnih objektov
po zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 35/98).
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se projektna dokumentacija za zahtevne objekte izdela oziroma se
njena revizija opravi po dosedanjih predpisih, če so bile
pogodbe za njeno izdelavo sklenjene pred uveljavitvijo tega
pravilnika.
32. člen
(prenehanje uporabe občinskih predpisov o pomožnih
objektih)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se glede največje
velikosti, načina gradnje in rabe enostavnih objektov, za
katere po določbah tega pravilnika gradbeno dovoljenje ni
potrebno, prenehajo uporabljati občinski predpisi, izdani na
podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97, 9/2001-ZPPreb in 23/2002 – odločba
US) (v nadaljnjem besedilu: občinski predpisi o pomožnih
objektih).
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33. člen
(prehodno obdobje)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se za lokacijske informacije, ki so bile v zvezi z gradnjami enostavnih
objektov izdane pred uveljavitvijo tega pravilnika in za lokacijske informacije, za katerih izdajo so bile vložene zahteve
pred uveljavitvijo tega pravilnika in se izdajo najpozneje v
enem mesecu po uveljavitvi tega pravilnika na podlagi občinskih predpisov o pomožnih objektih, šteje, da so izdane
v skladu s tem pravilnikom.
(2) Če na dan, ko začne veljati ta pravilnik, prostorski
red še ni sprejet, se šteje, da je gradnja pomožnih telekomunikacijskih objektov mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, če
takšen akt gradnje takšnih objektov oziroma omrežij izrecno
ne prepoveduje.
(3) Šteje se, da enostavni objekt, ki je bil zgrajen pred
uveljavitvijo tega pravilnika in za katerega je bila izdana lokacijska informacija, iz katere je izhajalo, da je takšna gradnja
v skladu z izvedbenim prostorskim aktom in občinskim predpisom o pomožnih objektih, izpolnjuje pogoje glede največje velikosti, načina gradnje in rabe ter pogoje glede njihovega odmika od sosednjih zemljišč po določbah tega
pravilnika.
(4) Šteje se, da pomožni objekt, ki je bil zgrajen pred
1. 1. 2003 brez odločbe o dovolitvi priglašenih del oziroma
je bil zgrajen pred 14. 7. 1990 in začetek njegove gradnje ni
bil priglašen, izpolnjuje pogoje glede največje velikosti, načina gradnje in rabe ter pogoje glede njihovega odmika od
sosednjih zemljišč po določbah tega pravilnika, če stoji znotraj gradbene parcele, ki pripada objektu, zgrajenem na
podlagi gradbenega dovoljenja ali na javni površini, če ima
enake ali manjše dimenzije, kot jih določa ta pravilnik in če
ima njegov lastnik za zemljišče, na katerem stoji takšen
objekt, lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča gradnjo na takšnem zemljišču.
(5) Če stoji pomožni objekt iz prejšnjega odstavka v
varovalnem pasu določenega objekta gospodarske javne
infrastrukture iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika ali
v določenem varovanem območju iz prvega odstavka 18.
člena tega pravilnika, se ne glede na določbe prejšnjega
odstavka šteje, da takšen objekt izpolnjuje pogoje glede
največje velikosti, načina gradnje in rabe ter pogoje glede
njihovega odmika od sosednjih zemljišč po določbah tega
pravilnika samo v primeru, da ima pridobljeno soglasje iz
drugega odstavka 17. člena oziroma drugega odstavka 18.
člena tega pravilnika in da je postavljen v skladu s pogoji iz
takšnega soglasja.
34. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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4981.

Pravilnik o tehničnih normativih za postavitev,
nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav

Na podlagi prvega odstavka 126. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 –
ZJA, 110/02 – ZGO-1 in 50/03 – odl. US) izdaja minister
za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o tehničnih normativih za postavitev, nadzor
in obratovanje parnih kotlov in naprav*
1. člen
Ta pravilnik določa tehnične normative za postavitev,
nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav.
2. člen
Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– parni kotel je vsaka zaprta posoda, v kateri se proizvaja vodna para ali vroča voda s tlakom, ki je večji od 0,5
bar in temperaturo, večjo od 100 °C, ki ima prostornino,
večjo od 2 litra. Med parne kotle štejemo tudi električne
parne kotle;
– majhen parni kotel je kotel, kjer je produkt obratovalnega tlaka v barih (bar) in prostornine v litrih (l) manjši od
200 (bar.l), pri čemer največji dovoljeni obratovalni tlak ne
presega 32 bar;
– srednje velik parni kotel je kotel, kjer je produkt obratovalnega tlaka v barih (bar) in prostornine v litrih (l) enak ali
večji od 200 (bar.l) in manjši od 3000 (bar.l), pri čemer
največji dovoljeni tlak ne presega 32 bar;
– velik parni kotel je kotel, kjer je produkt obratovalnega tlaka v barih (bar) in prostornine v litrih (l) enak ali večji od
3000 (bar.l);
– parna naprava je parni ali vročevodni kotel, pregrevalnik pare in grelnik vode vključno z električnim parnim
kotlom in parno posodo za kuhanje, sterilizacijo in ogreva* Ta pravilnik vsebinsko povzema direktivo ES o tlačni
opremi (97/23/EC).
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nje v tehnoloških procesih ter posoda v parno kondenzacijskih in vročevodnih sistemih;
– varnostna oprema je oprema, vgrajena na parnih napravah, ki preprečuje, da bi tlak, temperatura ali nivo vode v
parni napravi presegli vrednosti, ki jih predpiše proizvajalec
za zagotovitev tehnično pravilnega in varnega obratovanja;
– parovod je cev ali sklop cevi, ki služijo za transport
pare ali vroče vode v parno kondenzacijskem ali vročevodnem sistemu parnega ali vročevodnega postroja;
– kotlovni obzidek in obzidava je toplotna izolacija vročih zunanjih delov kotla, zaščitena s pločevino ali opeko in
zaščita notranjih površin kotla pred vročimi dimnimi plini ali
sevanjem plamena.
3. člen
Glede na sistem kotla, specifično obremenitev, uparjanje, tlake in temperature, ki so v kotlu, je potrebno, da je
kvaliteta napajalne in kotelne vode po sestavi v mejah vrednosti navedenih v tabelah 1, 2, 3 in 4 iz Priloge, ki je
sestavni del tega pravilnika.
Vrednosti v tabelah 1, 2, 3 in 4 iz Priloge tega pravilnika so informativne in jih je potrebno uskladiti za vsak kotel
glede na specifične potrebe.
4. člen
Majhni parni kotli se smejo postaviti povsod, posamezno ali v skupinah, pri čemer se upoštevajo predpisi o zaščiti
pred požarom.
Pri postavitvi več kot dveh majhnih parnih kotlov prosto
v delavnicah ali v poslopjih, ki so namenjena za stanovanja,
morajo biti parovodi vsakega kotla opremljeni z varnostnim
ventilom zaradi varovanja parovodov pri razpočenju.
V delavnicah ali stanovanjskih prostorih mora biti prostor, kjer se postavljajo majhni parni kotli, ločen in od vseh
strani ograjen z negorljivo in najmanj dva metra visoko ograjo, z vhodnimi vrati in prehodi okrog kotlov. Pristop h kotlom
je dovoljen samo pooblaščenim osebam.
Srednje veliki parni kotli se smejo postaviti poleg delavnic ali stanovanjskih poslopij ter v zgradbah, v katerih so
delavnice, vendar v posebnih oddelkih in ne v delovnih
prostorih. Zgradba (kotlovnica) se lahko postavi neposredno poleg sosednjih zgradb in sme imeti z njimi skupno
streho in strop. Glede ostalih zahtev (razsvetljava, pristop,
vrata ipd.) se pri kotlovnicah za srednje velike kotle uporabljajo določbe za kotlovnice velikih kotlov.
5. člen
Pri postavljanju velikih parnih kotlov je treba obvezno
upoštevati naslednje zahteve, in sicer:
1. veliki parni kotli ne smejo biti postavljeni v stanovanjskih zgradbah;
2. zidovi in tla v teh prostorih morajo biti iz negorljivega
materiala. Vgrajevanje stropa je prepovedano;
3. tla kotlovnice iz prejšnje točke morajo biti vsaj za 15
do 20 cm višja kot ostali teren okoli kotlovnice;
4. da se zagotovi neoviran odvod pare, nastale pri
morebitni eksploziji, mora biti streha kotlovnice nad kotlom
iz lahke konstrukcije in mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) pokrita mora biti s pločevino, opeko, ali drugo lahko
kritino;
b) če je skupna teža strešne konstrukcije manjša od
90 kg/m2, se streha pokrije enostavno in brez svetlobnega
jaška, vendar z vgrajenimi odprtinami za ventilacijo;
c) če je teža strešne konstrukcije večja od 90 kg/m2, a
manjša od 150 kg/m2, se mora nad kotlom vgraditi svetlobni jašek, katerega odprtina v strehi ne sme biti manjša od
10% površine tal, ki jo zavzema kotel ali skupina kotlov;
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d) če je teža strešne konstrukcije večja od 150 kg/m2,
odprtina svetlobnega jaška ne sme biti manjša od 20%
površine tal pod kotlom ali pod skupino kotlov;
5. v primeru večjih nezgod ali eksplozij mora biti zagotovljeno zanesljivo odhajanje pare, zato je potrebno poleg
svetlobnega jaška izvesti še druge zanesljive konstrukcije,
npr. ventilacijske odprtine;
6. v prostorih, kjer so nameščeni parni kotli, morata
biti vsaj dva izhoda v različnih smereh, od katerih mora vsaj
eden voditi neposredno na prosto. Ta izhodna vrata se morajo odpirati v smeri izhoda in med obratovanjem ne smejo
biti zaklenjena. Če so poleg teh še vrata, ki vodijo v druge
prostore, morajo biti zavarovana proti požaru in se morajo
odpirati v kotlovnico. Če je površina tal kotlovnice večja od
250 m2, mora biti v prednji steni kotlovnice toliko vrat, da
razdalja od delovnega mesta upravljavca do najbližjega izhoda ne bo večja od 25 m;
7. delovna mesta, prehodi, prostori nad kotlom, ploščadi, stopnice, zlasti pa naprave za opazovanje vodne gladine in tlaka ter napajalne naprave, morajo biti dobro osvetljene. Če se iz tehničnih razlogov posamezni deli kotlovnice
ne dajo naravno osvetliti, je obvezna umetna osvetlitev. Pri
električni razsvetljavi morajo biti inštalacije izvedene po predpisih za izvajanje električnih inštalacij. Če se uporablja električni tok pri pregledih in popravilih parnih kotlov in obzidka,
ne sme biti njegova napetost večja od 24 V. Svetilke morajo
biti dobro izolirane, žarnice pa zavarovane z mrežo. Vodi za
svetilke morajo biti dobro izolirani, vtiči konstruirani tako, da
omogočajo priključek samo na inštalacije do največ 24 V.
Glede ozemljitve vseh delov, ki rabijo za osvetlitev pri navedenih delih, se upoštevajo predpisi o ozemljitvi elektrotehničnih naprav;
8. kotlovnica mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) kjer se kotlovnica dotika delovnega ali skladiščnega
prostora, ne sme biti pregradni zid tanjši od 510 mm, če je
zgrajen iz navadne opeke, in ne tanjši od 120 mm, če je
zgrajen iz armiranega betona. V zidu so dopustne odprtine
za parovode in vrata, ki morajo biti iz negorljivega materiala;
b) oddaljenost čelne stene kotla oziroma predkurišča
od prednje stene kotlovnice ne sme biti manjša od treh
metrov. Pri velikih kotlih, ki so s svojimi čelnimi stranmi
oziroma s čelnimi stranmi predkurišča obrnjeni drug proti
drugemu, ne sme biti razdalja med njimi manjša od petih
metrov;
c) prehod med bočnimi stranmi kotlovega obzidka ali
med bočno stranjo in steno kotlovnice ne sme biti ožji od
enega metra, med štrlečimi deli na kotlovnem obzidku in
med steno kotlovnice (cevi, stopnice, nosilci itd.) pa ne sme
biti razdalja manjša od 800 mm. Pri kotlih, kjer se zahteva
manipulacija ob stranskih stenah kotla (grebljenje ognja,
izpihavanje itd.), ne sme biti razdalja manjša od dveh metrov;
d) pri vsakem kotlu se mora zagotoviti potrebna višina
praznega prostora nad najvišjim delom neobzidanega parnega kotla oziroma nad obzidkom obzidanega parnega kotla do stropa, če ta obstoji (pri majhnih in srednjih parnih
kotlih) oziroma do najnižjega dela nosilca pri strešni konstrukciji (pri velikih parnih kotlih). Ta višina mora biti najmanj
1,80 m;
e) da se omogoči dostop na parni kotel in upravljanje z
njegovimi napravami se vgradijo ploščadi iz negorljivega materiala;
f) dovoljeno je postaviti rezervoar napajalne vode nad
kotel, vendar mora biti dno rezervoarja najmanj dva metra
nad zgornjo površino kotlovega obzidka;
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g) rezervoarjevo dno sme prekrivati tla kotlovega obzidka na površini, ki je največ 20% od celotne površine obzidka in ne sme zapirati vgrajenih svetlobnih jaškov;
h) če poraba pare ni stalna, temveč nastajajo v krajših
časovnih presledkih hitre spremembe, se mora uvesti signalizacija med uporabnikom in proizvajalcem pare oziroma
kotlovnico. Signalizacija pa ni obvezna, če je v kotlovnici
paromer;
i) vhodi, prehodi, delovna mesta in zgornje površine
kotla morajo biti popolnoma prosti. Tu se ne smejo postavljati predmeti, ki nimajo neposredne zveze s kotlom ali kotlovnico. Parni, eksplozivni in električni stroji se smejo postavljati v kotlovnicah samo tedaj, če rabijo za pogon
kotelskih naprav;
10. naprave za prezračevanje in dovod zgorevalnega
zraka morajo biti izvedene tako, da temperatura v kotlovnici
ne preseže 30 do 35 °C oziroma ni nevarnosti zmrzovanja.
Kotlovnica se mora dobro zračiti;
11. kotlovnica mora imeti vse potrebne priprave, aparate in material za gašenje požara;
12. nad vsemi vhodi v kotlovnico mora biti napis “Nezaposlenim vstop prepovedan”.
6. člen
Električni parni kotli so lahko:
a) z neposrednim učinkom – to so električni parni kotli,
pri katerih prehaja električni tok skozi vodo; ta rabi kot
prevodnik toka, ki jo neposredno greje;
b) s posrednim učinkom – reostatni in indukcijski – pri
katerih je grelec posebej nameščen v hermetično zaprtem
ohišju oziroma je ločen od vode.
Pri električnih parnih kotlih morajo električne naprave
in naprave za dovajanje in pretvarjanje električnega toka in
za ozemljitev povsem ustrezati predpisom o uporabi električnih naprav in materiala za tako vrsto vgrajevanja. Glede
ostalih zahtev veljajo za te kotle splošne določbe za parne
kotle.
Proizvajalec kotlov mora jamčiti poleg splošnih obveznosti glede konstrukcije, varnostnih naprav, vgrajenega materiala idr., še naslednje:
a) da je zagotovljena regulacija proizvodnje pare;
b) da je konstrukcija samega kotla in elektrod popolnoma varna pred možnostjo, da bi nastal v kotlu pokalni plin;
c) da je uporabljeni material v zadostni meri odporen
proti koroziji glede na specifične posebnosti takega kotla in
glede na fizikalne in kemijske pojave v njem v času obratovanja;
d) da je obratovanje zajamčeno s kakovostjo napajalne
vode po pogojih tega pravilnika;
e) da je predvideni način pri uravnavanju obratovanja
kotla (uparjanje, stanje vode, vsebina plinov idr.) zadosten in
popolnoma zagotovljen.
Električni parni kotli se nadzorujejo in pregledujejo po
določbah za ostale parne kotle.
7. člen
Parna naprava se ne sme postaviti, predelati, premestiti ali pognati brez ustrezne odobritve pristojne inšpekcije
parnih kotlov.
V prijavi s katero se zahteva odobritev za postavitev,
predelavo ali premestitev parne naprave, mora biti navedeno:
a) ime uporabnika naprave,
b) njegov naslov,
c) kraj postavitve naprave.
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Prijavi iz prejšnjega odstavka morajo biti priložene v
dveh izvodih še naslednje priloge:
a) popis naprave in spremna dokumentacija,
b) načrt naprave,
c) načrt kotlovnice za kotle, pregrevalnike pare in grelnike vode.
Opis in spremni dokumenti parne naprave morajo vsebovati:
a) ime in kraj proizvajalca, leto proizvodnje, največji
dovoljeni tlak in tovarniško številko;
b) sistem naprave, glavne dimenzije in zajamčeno zmogljivost;
c) način spajanja posameznih delov naprave (varjenje,
uvaljanje);
d) dokaz o kakovosti uporabljenega materiala;
e) ogrevalno površino parnega kotla in pregrevalnika
pare oziroma grelnika vode;
f) količino vode pri obratovanju in celotno prostornino
naprave;
g) sistem in dimenzije varnostnega ventila;
h) opis varnostne opreme in glavne dimenzije ostale
armature;
i) število, sistem in zmogljivost napajalnih črpalk;
j) namen naprave.
Načrti kotla, parne posode, pregrevalnika pare in grelnika vode morajo vsebovati podatke, na podlagi katerih je
možna kontrola varnosti kotlovega plašča, kotlovih delov in
višine vodorisa v kotlu in ogrevalne površine. Razen tega
mora biti vrisan obzidek in shematično prikazana rešetka.
V načrtu kotlovnice morajo biti označeni: dimenzija prostorov, debelina zidov, prezračevalne naprave, razpored vrat
in oken, način pokrivanja strešne konstrukcije z navedbo
uporabljenega materiala in teže strehe v kg/m2. V načrtu
kotlovnice mora biti navedena lega kotla, kurišča, dimnika in
sosednjih prostorov.
Poleg navedenih prilog mora prijava za postavitev ali
predelavo parne naprave vsebovati še naslednje podatke:
a) vrsto vleka (prisilni ali naraven), pri čemer je treba pri
prisilnem vleku navesti način, kako se ta doseže;
b) toplotni izračun z navedbo toplotne obremenitve rešetke in kurišča, temperatur, tlakov oziroma podatkov v posameznih vlekih.
Na podlagi prijave izda pristojna inšpekcija parnih kotlov odobritev, ki je dokončna, če prijava in priloge povsem
ustrezajo določbam tega pravilnika ali s pogoji, da se odpravijo napake, ugotovljene pri postavitvi, rekonstrukciji in premeščanju. Če pristojna inšpekcija parnih kotlov prijavo odobri, vroči hkrati z odobritvijo en izvod vsakega odobrenega
dokumenta.
Nepopolne prijave in priloge se vrnejo vlagatelju z ustrezno obrazložitvijo.
Odobritev za postavitev parnega kotla, ki je starejši
od 25 let ter parnega kotla, pri katerem izvor materiala ni
znan, se izda po predhodnem podrobnem notranjem pregledu, ki ga izvede inšpekcija parnih kotlov ne glede na to,
ali je rok za redni notranji pregled že potekel ali ne. Inšpekcija parnih kotlov lahko odredi, da se po ugotovljenem
stanju izvede preiskava kotelskega materiala in kontrola
konstrukcije parnega kotla v instituciji, ki za to izpolnjuje
predpisane preglede.
Postavljena parna naprava ne sme pričeti obratovati,
dokler niso bili opravljeni predpisani pregledi.
8. člen
Kadar se pri pristojni inšpekciji parnih kotlov vloži v
odobritev tehnična dokumentacija za postavitev nove ali rabljene parne naprave mora biti obvezno priložena tudi podro-
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bna analiza vode, s katero se bo parna naprava napajala.
Dolžnost inšpekcije parnih kotlov je, da pregleda analizo in
poda oceno glede načinov in pogojev za uporabo vode.
Voda za pripravo napajalne vode se zaradi kontrole
občasno analizira. Analize se izvedejo najmanj enkrat na
leto, če gre za kotle, ki obratujejo neprekinjeno in se napajajo z vodo iz podzemnih izvorov, najmanj dvakrat na leto pa,
če gre za kotle, ki se napajajo s površinsko vodo, in sicer
tako, da se izvede ena analiza v suhem vremenu (npr. poleti), druga pa v vlažnem (jeseni ali spomladi).
Glede na kontrolo napajalne in kotelne vode so vodje
energetskih naprav in upravljavci naprav dolžni ravnati skladno s tehničnimi navodili proizvajalca kotla.
Dolžnost inšpektorja parnih kotlov je, da pri rednih
pregledih te analize kontrolira, poda svoje mnenje in vpiše
ugotovitev v kotelno knjižico ter po potrebi odredi ukrepe,
če voda ne izpolnjuje pogojev tega pravilnika.
Obvezna je vsakodnevna analiza napajalne vode oziroma dodatkov in kotelne vode. Rezultati analize so zadovoljivi, če so v mejah vrednosti kot so določene v tabelah 1, 2, 3
in 4 iz Priloge tega pravilnika. Režim napajanja se mora
prilagoditi specifičnim lastnostim same parne naprave. Število dnevnih analiz predpišeta proizvajalec kotla in uporabnik glede na specifične razmere. Te ugotovitve se vpišejo v
knjigo analiz in dajo na razpolago inšpektorju parnih kotlov
na njegovo zahtevo.
9. člen
Za pregled parne naprave iz 7. člena tega pravilnika
vloži uporabnik postavljene naprave zahtevek pri inšpekciji
parnih kotlov, ki je dolžna to napravo pregledati v najkrajšem
možnem roku, najkasneje pa v 10 dneh po prejemu zahtevka. Ob pregledu inšpektor parnih kotlov ugotovi ali postavitev parne naprave povsem ustreza načrtom in pogojem postavitve, na podlagi katerih je bila izdana predhodna
odobritev.
Pri vseh parnih napravah, na katere se nanaša ta pravilnik, se izvedejo v odrejenih rokih naslednji pregledi:
a) preizkus s hladnim vodnim tlakom,
b) notranji pregled,
c) zunanji pregled.
Pregledi iz prejšnjega odstavka so lahko:
a) prvi pregled,
b) redni pregled,
c) izredni pregled.
10. člen
Parne naprave se prvič pregleda po postavitvi, premestitvi ali rekonstrukciji, ki je bila izvedena na temelju izdane
odobritve, vendar preden začnejo obratovati. Pri prvem pregledu že rabljenih in nato rekonstruiranih ali premeščenih
parnih naprav, zlasti tistih, pri katerih izvor materiala ni znan,
inšpektor parnih kotlov odredi preiskavo materiala in konstrukcije.
Inšpekcija parnih kotlov izda dovoljenje za pričetek
obratovanja parne naprave, če preizkus s hladnim vodnim
tlakom in notranji pregled pokažeta zadovoljive rezultate.
Kadar začne parni kotel ali posoda obratovati, je poleg
pregleda iz prejšnjega odstavka obvezen tudi prvi zunanji
pregled.
11. člen
Redni pregledi so:
– preizkus s hladnim vodnim tlakom,
– notranji in zunanji pregledi v odrejenem roku.
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Pregledi se opravijo v naslednjih rokih:
a) preizkus s hladnim vodnim tlakom in z obveznim
notranjim pregledom najdlje do konca šestega leta od poslednjega preizkusa;
b) naslednji notranji pregled vsako tretje leto, pri čemer se ob vsakem drugem notranjem pregledu opravi sočasno preizkus s hladnim vodnim tlakom;
c) zunanji pregled vsako leto, ni pa obvezen v tistem
letu, ko je opravljen preizkus s hladnim vodnim tlakom ali
notranji pregled.
Redni zunanji pregled se opravi brez predhodnega obvestila.
V primeru nezadovoljivih rezultatov pri rednem pregledu (preizkus s hladnim vodnim tlakom ali notranji pregled)
opravi inšpektor parnih kotlov ponovni pregled, ko so odpravljene vse napake, ugotovljene pri predhodnem rednem
pregledu.
12. člen
Izredni pregledi se opravijo:
a) preden prične obratovati parna naprava, ki pred tem
že dve leti ali več ni obratovala;
b) kadar je napravo zajel požar ali je ostala brez vode
ob tem pa se je kakšen del pregrel z vidno ali nevidno
poškodbo površine. Pri tem pregledu inšpektor parnih kotlov lahko odredi preiskavo materiala;
c) če je naprava poškodovana in zahteva eno izmed
navedenih popravil:
– izmenjavo plamenjaka ali dela plamenjaka ali nekega
drugega kotlovega dela, če je premer tega dela večji kot
102 mm;
– izmenjavo nad 15% od celotnega števila sprežnikov,
sider ali stropnih vijakov, nad 25% od celotnega števila
vodnih ali 50% dimnih cevi;
– izmenjavo najmanj 15 zaporednih zakovic ali najmanj
25% od celotnega števila zakovic v enem stiku;
d) če je bilo popravilo izvršeno z varjenjem;
e) če se na kotelski površini vidi dvoplastnost, razpoke, napoke idr. V teh primerih more inšpektor parnih kotlov
zahtevati preizkušnjo kotelskega materiala;
f) če pride med obratovanjem do netesnosti na tlačnem delu kotla.
Poleg izrednega preizkusa s hladnim vodnim tlakom in
notranjega pregleda lahko inšpektor parnih kotlov odredi
tudi izredni zunanji pregled. Izredni zunanji pregled opravi,
če je bilo pri preizkusu s hladnim vodnim tlakom ali pri
notranjem pregledu odrejeno kako manjše popravilo ali izmenjava pri sami parni napravi, pri zgradbi ali pri ureditvi kotlovnice ter je bilo treba preveriti izvršitev naloga, vendar velikost in značaj opravljenega popravila ne zahtevata preizkusa
s hladnim vodnim tlakom.
13. člen
Pri preizkusu parne naprave s hladnim vodnim tlakom
mora biti preizkusni tlak:
a) 1,3 p, pri čemer je p obratovalni nadtlak ali najmanj
1 bar nad njim;
b) pri parnih kotlih, kjer notranjost ni dovolj pregledna,
1,5 p ali najmanj 1 bar nad obratovalnim tlakom.
Pri kotlih z zelo velikim tlakom je treba preveriti, da
napetost v materialu pri poskusnem tlaku ne doseže meje
plastičnosti.
Pri preizkusu s hladnim vodnim tlakom se meri vodni
tlak z najmanj dvema atestiranima manometroma. Tlak mora
trajati 5 minut, nato se ga znižuje do največjega dovoljenega
obratovalnega tlaka. Ta tlak se vzdržuje ves čas pregleda.
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Preizkus je uspešno opravljen:
a) če se na parni napravi ne pojavijo razpoke,
b) če se ne opazi netesnosti. Če solzenje na stiku
pločevine, ob zakovicah in na valju cevi ali puščanje pri
pipah vodokazne ali druge opreme ne ovira vzdrževanje
tlaka se šteje preizkus kot uspel,
c) če se ne pojavijo vidne spremembe oblik, ki ostanejo tudi po opravljenem preizkusu.
Preizkus ni uspešno opravljen, če se pojavi na zvarih
tudi najmanjše solzenje.
Če preizkus ne uspe in se ugotovljene pomanjkljivosti
ne dajo takoj odpraviti, odredi inšpektor parnih kotlov rok za
odpravo pomanjkljivosti.
Notranji pregled uspe, če se na stenah parne naprave
ne opazi:
a) dvoplastnosti in razpok;
b) korozijskih poškodb, ki bi ogrožale varnost;
c) deformacij, izboklin zaradi pregrevanja pločevine in
drugo;
d) poškodb pri zakovicah, sprežnikih, stropnih vijakih,
sidrih idr.;
e) nepravilnosti na zvarih.
Če so ugotovljene pomanjkljivosti, ki se ne dajo takoj
odpraviti, odredi inšpektor parnih kotlov rok za odpravo pomanjkljivosti.
14. člen
Pri notranjem pregledu je inšpektor parnih kotlov dolžan pregledati stanje sten, zvarnih spojev, zakovic, sprežnikov, stropnih vijakov, sider in ostalih spojev zunaj in znotraj.
Prav tako mora ugotoviti stanje plamenjakov, dimnih in vodnih cevi, delovanja varnostne opreme, morebitnih oblog
kotlovca, dimovodov v kotlu in zunaj njega, napajalnega
omrežja, spojnih cevi med kotlom in vodokaznimi napravami
kakor tudi trdnost ostalih kotelskih naprav in delov, kakovosti napajalne in kotelne vode in strokovne usposobljenosti
upravljavcev v skladu s predpisi o strokovni usposobljenosti
za upravljanje z energetskimi napravami.
Pri zunanjem pregledu, ki ga opravi v času obratovanja, je inšpektor parnih kotlov dolžan paziti na:
a) stanje kotlovnice, kotlovega obzidka, kurišča, parovoda v kotlovnici idr.;
b) delovanje napajalnih in vodokaznih naprav, manometrov, varnostnih ventilov, naprav, ki ločijo kotel od skupnega parovoda, kalužnih pip kakor tudi na način, kako se
čisti parni kotel. Preveriti mora ali so upravljavci predpisano
strokovno usposobljeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi o strokovni usposobljenosti za upravljanje z energetskimi napravami.
15. člen
Pred preizkusom s hladnim vodnim tlakom ali pred
notranjim pregledom mora parna naprava prenehati obratovati, biti mora ohlajena, očiščena blata, saj in pepela. Če
posameznih pomembnih delov naprave zaradi obstoječega
obzidka ali plašča ni mogoče podrobno pregledati, je treba
po presoji inšpektorja parnih kotlov obzidek ali plašč delno
ali tudi povsem odstraniti. Vsa armatura mora biti dobro
očiščena, pipe in ventili obrušeni in po potrebi obdelani. Pri
preizkusu s hladnim vodnim tlakom morajo biti prirobnice,
pokrovi idr. dobro zatesnjeni.
Kotel, ki je paralelno vključen v skupno parovodno
omrežje, je treba pred preizkusom z zaslepljenjem ločiti od
parovoda in od vodovodnega omrežja. Isto velja za kalužno
cev. Pri plinski kurjavi se kotel loči od skupnega plinovoda.
Površine kotla se pred pregledom ne smejo z ničemer premazati.
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16. člen
Če je bilo pri pregledu ugotovljeno, da stanje parne
naprave ogroža varnost, odredi inšpektor parnih kotlov takojšnjo ustavitev obratovanja. Inšpektor vpiše odločbo v kotelno knjižico. Odločba mora obsegati vzrok, zakaj se obratovanje ustavi in nadaljnje ukrepe z napravo. Ko je naprava
vzpostavljena v predpisano stanje, je treba preglede ponoviti. Če parna naprava ne izpolnjuje pogojev tega pravilnika ali
niso izvršeni odrejeni ukrepi se kotelna knjižica odvzame.
Če se pri pregledu ugotovi, da je parna naprava oslabljena, toda še sposobna za nadaljnje obratovanje z znižanim
tlakom, mora tako stanje ugotoviti inšpektor parnih kotlov na
podlagi poročila o izvedenih preiskavah strokovne institucije. Pri tem inšpektor parnih kotlov lahko po svoji presoji
odobri obratovanje z zmanjšanim tlakom ali normalno obratovanje s skrajšanim rokom za preglede ali pa obratovanje z
znižanim tlakom in s skrajšanim rokom. Odločbo o zmanjšanem tlaku in skrajšanim rokom pregledov vpiše v kotelno
knjižico.
17. člen
S parno napravo sme upravljati samo osebje, ki je za to
strokovno usposobljeno.
Strokovno neusposobljeni upravljavci ne smejo upravljati s parnimi napravami. Smejo pa sodelovati pri upravljanju
kot pomoč.
Obratovanje pregrevalnikov pare oziroma grelnikov vode, ki so vgrajeni v sestav kotelske naprave, je dolžna prevzeti oseba, ki je strokovno usposobljena in določena za
upravljanje kotelskih naprav.
V prostoru, kjer je postavljeno večje število parnih naprav, mora biti zaposleno zadostno število upravljavcev naprav, da bo zagotovljeno varno in tehnično pravilno obratovanje. Inšpektor parnih kotlov je dolžan, da kontrolira
številčno stanje teh oseb in njihovo obremenitev.
Parna naprava mora biti v času obratovanja stalno pod
nadzorom v skladu s tehničnimi navodili proizvajalca in vgrajeno varnostno opremo.
Dolžnost uporabnika take naprave oziroma tehničnega
vodje je, da nadzoruje delo upravljavcev po določbah tega
pravilnika.
Upravljavec parne naprave je lahko zadolžen tudi za
upravljanje napajalnih naprav ali drugih energetskih naprav,
če je z manipulacijskega prostora upravljavca zagotovljen
nadzor nad delovanjem naprave in varnostne opreme.
18. člen
Obratovanje parnih kotlov je treba voditi po tehničnih
in varnostnih pravilih, ki jih določa ta pravilnik, tehnična
navodila proizvajalca kotla in vgrajene opreme ter organizacijski predpis uporabnika kotla in celotnega energetskega postroja.
19. člen
Po opravljenem prvem pregledu parne naprave izda
inšpekcija parnih kotlov uporabniku kotelno knjižico. V kotelno knjižico vpiše naslednje podatke:
a) podatke o uporabniku:
– priimek in ime in naziv uporabnika naprave;
– kraj ali sedež uporabnika naprave;
– kraj, kjer se naprava uporablja;
– namen naprave
b) podatke o parni napravi:
– ime proizvajalca in kraj, kjer je bila parna naprava
izdelana;
– zaporedna tovarniška številka;
– leto izdelave;
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– največji dovoljeni tlak;
– količino vode pri obratovanju in celotno prostornino
naprave;
– opis materiala;
– opis in glavne dimenzije naprave;
– ogrevalno površino;
– podatke o vodokazih;
– opis in dimenzije varnostnih ventilov;
– podatke o opremi za kontrolo tlaka
– površino rešetke;
– prostornino kurilnega prostora;
– vlek v mm v.s.;
– podatke o napajalnih napravah;
c) podatke o uspešnem prvem pregledu z navedbo ali
parna naprava ustreza predpisom in standardom o parnih
napravah, na osnovi katerih je bila izdana kotelna knjižica z
vpisanim dovoljenjem za obratovanje.
Kotelni knjižici je dodana tudi priloga, kjer se vpisujejo
redni in izredni pregledi, ki so določeni s tem pravilnikom.
Podatke vpisuje v knjižico samo inšpektor parnih kotlov.
Ugotovitve in odločbe, vpisane v kotelni knjižici, potrjuje inšpektor parnih kotlov s podpisom in s pečatom inšpekcije.
Kotelna knjižica se hrani v bližini parne naprave in jo je
treba pokazati na vsako zahtevo inšpektorja parnih kotlov.
Prepovedano je hraniti kotelno knjižico po pisarnah ali pri
osebah, ki nimajo nikakršne zveze s parno napravo.
Če parna naprava preneha obratovati oziroma ob ukinitvi se kotelna knjižica vrne inšpekciji parnih kotlov z obrazložitvijo, zakaj je bila vrnjena.
20. člen
Ob zamenjavi uporabnika parne naprave, je dotedanji
uporabnik dolžan spremembo prijaviti pristojni inšpekciji parnih kotlov.
Pri izmenjavi uporabnikov parne naprave se kotelna
knjižica vrne inšpekciji parnih kotlov, ki jo po predhodni
odobritvi posreduje novemu uporabniku.
21. člen
Pri parni napravi se smejo izmenjati varnostna oprema,
pomožne naprave ali izvršiti rekonstrukcije samo po predhodni odobritvi pristojne inšpekcije parnih kotlov.
Za popravila pri zgradbi kotlovnice ali pri zgradbah neposredno poleg nje je treba predhodno zaprositi pristojno
inšpekcijo parnih kotlov za odobritev.
Uporabnik je dolžan, takoj obvestiti pristojno inšpekcijo parnih kotlov:
a) če se pri napravi pojavi okvara (razpoke, pregretje,
izbokline, eksplozije v dimovodih ali dimnih kanalih);
b) če se pojavijo na konstrukcijskih elementih naprave
netesnosti;
c) če v kotlovnici ali v sosednjih zgradbah nastane požar.
22. člen
Kadar nastane eksplozija, je uporabnik dolžan o tem
takoj obvestiti pristojno inšpekcijo parnih kotlov. Pred prispetjem inšpekcijskega organa mora uporabnik skrbeti, da
se na kraju eksplozije in v najbližji okolici nihče ničesar ne
dotakne, premakne ali odstrani. Razmetani deli in ruševine
se smejo odstraniti samo tedaj, če je to neobhodno potrebno zaradi reševanja ljudi ali premoženja in zaradi preprečevanja pred nevarnostjo nove eksplozije, kar se izvede samo
v neobhodnem obsegu.
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23. člen
Inšpekcija parnih kotlov je dolžna voditi evidenco o
vseh napravah, ki spadajo pod njeno nadzorstvo po določbah tega pravilnika.
Inšpekcija parnih kotlov vodi poseben strokovni arhiv,
kjer hrani strokovne in tehnične podatke o vseh nadzorovanih napravah.
Za vsako nadzorovano napravo ustanovi inšpekcija parnih kotlov matični list, v katerega vpisuje vse potrebne podatke. Vse nadzorovane naprave morajo biti vpisane v glavni
knjigi glede na karakteristične podatke in glede na opravljene preglede.
Na vse listine, ki jih izdaja inšpekcija parnih kotlov,
mora inšpektor poleg podpisa pritisniti tudi pečat inšpekcije.
Inšpektor parnih kotlov opravlja preglede ali preizkuse
naprav po lastni presoji v skladu z določbami tega pravilnika
ali na zahtevo uporabnika parne naprave.
Uporabnik parne naprave je dolžan, poslati prijavo za
pregled inšpekciji vsaj 10 dni vnaprej, da se ta lahko pravočasno izvede.
24. člen
Pristojni inšpektorji parnih kotlov po tem pravilniku so
energetski inšpektorji v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-102/2003
Ljubljana, dne 11. novembra 2003.
EVA 2003-2511-0186
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
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Priloga
Tabela 1: Napajalna voda za parne in vročevodne mnogovodne kotle
Parameter
Obratovalni tlak
Izgled
Direktna prevodnost pri 250C
Vrednost pH pri 250Ca
Skupna trdota (Ca+Mg)
Vsebnost železa (Fe)
Vsebnost bakra (Cu)
Vsebnost silicija (SiO2)
Vsebnost kisika (O2)
Vsebnost olja/maščobo
Vsebnost organskih snovi

Enota
bar
0,1 MPa
µS/cm
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
-

Napajalna voda za parne kotle
> 0,5 – 20

> 20

Dodatna voda za
vročevodne kotle
celotno območje

bistra, brez suspendiranih delcev
ni specificirano, upoštevamo smernice za kotelno vodo, glej tabelo 2
> 9,2b
> 9,2b
> 7,0
c
< 0,01
< 0,01
< 0,05
< 0,3
< 0,1
< 0,2
< 0,05
< 0,03
< 0,1
ni specificirano, upoštevamo smernice za
kotelno vodo, glej tabelo 2
< 0,05d
< 0,02
<1
<1
<1
glej spodaj pod črtoe

a

Če imamo v sistemu zlitine bakra, moramo vzdrževati vrednost pH v območju 8,7 – 9,2.

b

Mehčana voda ima pH > 7, pH kotelne vode pa mora biti usklajen s tabelo 2.

c

Pri obratovalnem tlaku < 1 bar je skupna trdota lahko maksimalno 0,05 mmol/l.

d

Namesto teh vrednosti pri nekontinuiranem obratovanju ali obratovanju brez odplinjevalnika
opazujemo vrednosti za sredstva, ki jih doziramo in tvorijo bodisi zaščitni film ali pribitek agensa.

e

Organske substance so navadno mešanice več različnih spojin. Sestavo takih mešanic in obnašanje
njihovih posameznih komponent pod obratovalnimi pogoji kotla je težko napovedati. Organske substance
lahko razpadejo v ogljikovo kislino ali druge kisle razkrojne produkte, ki zvišujejo kislo prevodnost in
povzročajo korozijo ali obloge. Te snovi lahko vodijo do penjenja ali vžigov in jih moramo držati na
najnižjem možnem nivoju.
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Tabela 2: Kotelna voda za parne in vročevodne mnogovodne kotle
Parameter

Enota

Kotelna voda za parne kotle, ki uporabljajo

napajalno vodo, ki vsebuje soli

direktna prevodnost
> 30 µS/cm

Kotelna
voda
za
vročevo
dne
kotle

demineralizirano napajalno
vodo s kislo prevodnostjo
< 0,2 µS/cma

direktna prevodnost
≤ 30 µS/cm

alkaliziranje kotelne vode:
s trdnimi sredstvi

Obratovalni tlak

bar

Izgled

-

Direktna prevodnost pri
250C

µS/cm

Kisla prevodnost pri 250C µS/cm
- brez doziran. fosfata
- z doziranjem fosfata
Vrednost pH pri 250C
Alkaliteta

mmol/l

Vsebnost silicija SiO2

mg/l

Vsebnost fosfata PO4f

mg/l

Organske snovi

-

>0,5-20

>20-40

>40-60

>0,5-60

>60-100

≤ 100

>100

z
hlapnimi
celotno celotno
območje območje

bistra, brez stalnih pen
po diagram µS/cm /bar b

10,512,0

Priporočljive
vrednosti so v
diagramu
µS/cm/bar

10,5-11,8 10,3-11,5 10,0-11,0

1-15b

1-10b

0,5-5b

0,1-1,0

< 100

< 30

-

< 1500

< 50

< 30
< 40

< 5c

-

9,8-10,5

9,510,5

9,3-9,7

≥ 8,0d

9,0 -11,5e

0,1-0,3

0,050,3

-

-

<5

odvisno od tlaka po podatku proizvajalca
10-20

8-15

8-15

5-10

<6

<6

<3

-

glej spodaj pod črtog

a

Brez sredstev za kondicioniranje.

b

Pri kotlu s pregrevalnikom je maksimalna dopustna vrednost 50 % zgornje vrednosti.

c

Kisla prevodnost < 3µS/cm, če je toplotni tok > 250 kW/m2.

d

Vrednost pH v napajalni vodi naj bo ≥ 8,5 pri obratovalnem tlaku > 60 bar.

e

Če so v sistemu prisotne tudi druge kovine poleg železa, npr. aluminij, je potrebno znižati vrednost pH
in direktno prevodnost. Zaščita kotla ima prednost.

f

Pri koordinirani fosfatni obdelavi so sprejemljive tudi višje vrednosti za vsebnost PO4.

g

Glejh tabelo 1.

-
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Tabela 3: Napajalna voda za parne in vročevodne vodocevne kotle
Parameter

Enota

Obratovalni tlak

bar
0,1MPa

Izgled

-

Direktna prevodnost
pri 250C

µS/cm

Kisla prevodnost pri
250Ca
Vrednost pH
pri 250Cb
Skupna trdota (Ca +
Mg)
Vsebnost natrija in
kalija (Na + K)
Vsebnost železa (Fe)

µS/cm

-

-

-

< 0,2

-

> 9,2c

> 9,2

> 9,2

> 9,2d

>7

mmol/l

< 0,02e

< 0,01

< 0,005

-

< 0,05

mg/l

-

-

-

< 0,10

-

mg/l

< 0,050

< 0,030

< 0,020

< 0,020

< 0,2

Vsebnost bakra (Cu)

mg/l

< 0,020

< 0,010

< 0,003

< 0,003

< 0,1

Vsebnost silicija
(SiO2)
Vsebnost kisika (O2)

mg/l

< 0,020

-

Vsebnost
olja/maščobe
Vsebnost organskih
snovi
Permanganatno
število

Napajalna voda, ki vsebuje soli

> 0,5 - 20

> 20 – 40

> 40 - 100

Demineralizirana
napajalna voda
in voda za
vbrizgavanje

Dodatna voda za
vročevodne kotle

celotno območje

celotno območje

bistra, brez suspendiranih delcev
ni specificirano, upoštevamo smernice
za kotelne vode (tabela 4)

( tabela 4 )

-

ni specificirano, upoštevamo
smernice za kotelne vode
(tabela 4)
-

mg/l

< 0,020f

< 0,020

< 0,020

< 0,1

-

mg/l

<1

< 0,5

< 0,5

< 0,5

<1

< 0,5g

< 0,2

glej spodajh

3

5

-

mg/l

mg/l

glej spodajh
5

5

a

Pri kondicioniranju moramo upoštevati vpliv dodanih organskih agensov.

b

Če so v sistemu prisotne bakrove zlitine, naj bo vrednost pH v območju 8,7 – 9,2.

c

Mehčana voda ima pH > 7, vrednost pH kotelne vode mora ustrezati tabeli 4.

d

Pri vodi za vbrizgavanje je dovoljena uporaba samo hlapnih alkalnih sredstev.

e

Pri obratovalnem tlaku < 1 je skupna trdota lahko maksimalno 0,05 mmol/l.

f

Namesto teh vrednosti, pri nekontinuiranem obratovanju in obratovanju brez odplinjevalnika,
opazujemo vrednosti za sredstva, ki jih doziramo, ki tvorijo bodisi zaščitni film ali pribitek agensa.

g

Pri obratovalnem tlaku > 60 bar je priporočljivo, da je vsebnost vseh organskih snovi < 0,2 mg/l.

h

Organske substance so navadno mešanice več različnih spojin. Sestavo takih mešanic in njihovo obnašanje
posameznih komponent pod pogoji obratovanja kotla je težko napovedati. Organske substance lahko razpadejo
v ogljikovo kislino ali druge kisle produkte, ki zvišajo kislo prevodnost in povzročajo korozijo ali tvorbo oblog. Te
spojine lahko vodijo do penjenja ali vžigov in jih moramo držati na najnižjem možnem nivoju.
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Tabela 4: Kotelna voda za parne in vročevodne vodocevne kotle
Parameter

Enota

Kotelna voda za parne kotle, ki uporabljajo

napajalno vodo, ki vsebuje soli

direktna prevodnost
> 30 µS/cm

Kotelna
voda
za
vročev
odne
kotle

demineralizirano napajalno
vodo s kislo prevodnostjo
< 0,2 µS/cma

direktna prevodnost
≤ 30 µS/cm

alkaliziranje kotelne vode:
s trdnimi sredstvi

>0,5-20

Obratovalni tlak

bar

Izgled

-

Direktna prevodnost pri
250C

µS/cm

Kisla prevodnost pri 250C
- brez doziran. fosfata
- z doziranjem fosfata
Vrednost pH pri 250C

µS/cm
-

10,512,0

Alkaliteta

mmol/l

1-15b

Vsebnost silicija SiO2

mg/l

Vsebnost fosfata PO4f

mg/l

Organske snovi

-

>20-40

>40-60

>0,5-60

>60-100

≤ 100

z
hlapnimi

>100

celotno
območje

celotno
območje

< 100

< 30

-

< 1500

< 50

< 30
< 40

< 5c

-

9,8-10,5

9,5-10,5

9,3-9,7

≥ 8,0d

9,0 -11,5e

0,1-0,3

0,05-0,3

-

-

<5

bistra, brez stalnih pen
po diagram µS/cm /bar b

priporočljive
vrednosti so v
diagramu µS/cm
/bar

10,5-11,8 10,3-11,5 10,0-11,0

1-10b

0,5-5b

0,1-1,0

odvisno od tlaka po podatkih proizvajalca
10-20

8-15

8-15

5-10

<6

<6

<3

-

glej spodaj pod črtog

a

Brez sredstev za kondicioniranje.

b

Pri kotlu s pregrevalnikom je maksimalna dopustna vrednost 50 % zgornje vrednosti.

c

Kisla prevodnost < 3µS/cm, če je toplotni tok > 250 kW/m2.

d

Vrednost pH v napajalni vodi naj bo ≥ 8,5 pri obratovalnem tlaku > 60 bar.

e

Če so v sistemu prisotne tudi druge kovine poleg železa, npr. aluminij, je potrebno znižati vrednost pH
in direktno prevodnost. Zaščita kotla ima prednost.

f

Pri koordinirani fosfatni obdelavi so sprejemljive tudi višje vrednosti za vsebnost PO4.

g

Glejh tabelo 3.

-
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Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o tlačni opremi

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 dopolnitvi pravilnika o tlačni opremi
1. člen
V pravilniku o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02,
47/02 in 54/03) se za 21. členom doda nov 21.a člen, ki
se glasi:
»Tržni inšpektorat Republike Slovenije opravlja tudi preglede in odobritve tehnične dokumentacije, preglede konstrukcije in prve tlačne preskuse tlačnih posod proizvedenih
v Republiki Sloveniji.
S pregledom in odobritvijo tehnične dokumentacije tlačne posode se ugotavlja pravilnost predvidene konstrukcije
in tehnoloških ter drugih postopkov za zagotovitev tehnično
pravilne in varne uporabe tlačne posode po končani izdelavi. Pregled in odobritev tehnične dokumentacije se opravita
na zahtevo izdelovalca tlačne posode še pred začetkom
izdelave. Tehnična dokumentacija, ki se jo posreduje najmanj v dveh izvodih, mora vsebovati tehnični opis, karakteristične podatke tlačne posode, trdnostni izračun in konstrukcijske risbe. Pregled in odobritev tehnične dokumentacije
se potrdi na konstrukcijski risbi in o tem izda odločba.
Pregled konstrukcije tlačne posode se opravi po končani izdelavi tlačnega dela pri izdelovalcu posode, izjemoma pa po montaži na mestu postavitve, če izdelave posode
iz tehnoloških razlogov pri izdelovalcu ni bilo mogoče končati. S pregledom konstrukcije, ki se opravi od zunaj na
nepobarvani in neizolirani posodi, se ugotavlja, ali je izvedba posode v skladu s pregledano in odobreno tehnično
dokumentacijo.
Prvi tlačni preizkus tlačne posode se opravi pri izdelovalcu po končani izdelavi tlačnega dela posode, izjemoma
pa po montaži na mestu postavitve, če izdelave iz tehnoloških razlogov pri izdelovalcu ni bilo mogoče končati. S prvim tlačnim preizkusom, ki se opravlja brez vgrajene opreme, se ugotavljajo trdnost, nepropustnost ter stanje njene
oblike. Izdelovalec tlačne posode zagotovi za pregled konstrukcije in tlačni preizkus odobreno tehnično dokumentacijo, poročila o interni kontroli, dokazila o uporabljenem materialu in oceno zvarnih spojev in varilcev. Po uspešno
opravljenem pregledu konstrukcije in prvem tlačnem preizkusu se izdelovalcu izda potrdilo.«
2. člen
21.a člen pravilnika preneha veljati 30. aprila 2004.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-66/2002-33
Ljubljana, dne 7. novembra 2003.
EVA 2003-2111-0111
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.
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Pravilnik o pogojih za proizvodnjo, promet in
uporabo medicirane krme

Na podlagi petega odstavka 33. člena in četrtega odstavka 34. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št.
33/01), sedmega odstavka 5. člena zakona o zdravilih in
medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99,
70/00, 7/02, 13/02 in 67/02), šestega odstavka 4. člena, sedmega odstavka 8. člena in tretjega odstavka
10. člena zakona o krmi (Uradni list RS, št. 13/02) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za proizvodnjo, promet in uporabo
medicirane krme*
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje za proizvodnjo, označevanje, dajanje na trg in uporabo medicirane krme, obliko in
vsebino veterinarskega recepta, trgovanje z medicirano krmo na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU)
ter nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za krmne dodatke, če ni zanje v pravilniku, ki ureja krmne dodatke,
drugače predpisano.
2. člen
(definicije)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. predmešanice za izdelavo medicirane krme (v nadaljnjem besedilu: medicirane predmešanice) so vnaprej
pripravljena zdravila za uporabo v veterinarski medicini, namenjena kasnejši proizvodnji medicirane krme;
2. odobrene medicirane predmešanice so medicirane
predmešanice, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki
Sloveniji;
3. dajanje v promet je prodaja ali razpolaganje z medicirano krmo v katerikoli obliki z namenom prepustitve tretjim
osebam;
4. uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja medicirano krmo za neposredno krmljenje živali.
3. člen
(obrati)
(1) Obrati za proizvodnjo in promet medicirane krme
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti registrirani pri Veterinarski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS),
– izpolnjevati pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje za
obrate na področju živalske prehrane,
– imeti na razpolago primerne prostore, tehnično opremo ter zadostne zmogljivosti za ločeno skladiščenje medicirane krme,
– imeti vzpostavljen sistem notranjih kontrol za medicirano krmo.
(2) Obveznosti proizvajalca so, da:
a) daje v promet samo tisto medicirano krmo, ki izpolnjuje pogoje, določene v predpisih, ki urejajo proizvodnjo
krmnih mešanic;
b) tvorijo uporabljene surovine in odobrene medicirane
predmešanice homogeno in stabilno krmno mešanico;
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo 90/167/EGS
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c) se odobrena medicirana predmešanica uporablja
med proizvodnim procesom v skladu z dovoljenjem za promet in zlasti, da:
– ne more priti do nobenega nezaželenega medsebojnega učinkovanja med medicirano predmešanico, dodatki
in krmo;
– je medicirana krma uporabna najmanj do izteka predvidenega roka uporabnosti;
– krma, ki se uporablja za proizvodnjo medicirane krme, ne vsebuje antibiotikov ali kokcidiostatikov, ki se uporabljajo kot zdravilne učinkovine v odobrenih mediciranih
predmešanicah;
d) je dnevni odmerek medicirane krme vsebovan v
količini krme, ki ustreza vsaj polovičnemu dnevnemu obroku zdravljenih živali, pri prežvekovalcih pa vsaj polovičnemu dnevnemu obroku nemineralne dopolnilne krmne mešanice.
(3) Prostori in oprema, ki se uporabljajo, ter osebje, ki
sodeluje v celotnem proizvodnem procesu medicirane krme, morajo izpolnjevati minimalne higienske pogoje in načela dobre proizvodne prakse.
(4) Proizvajalci morajo imeti vzpostavljen sistem rednih
kontrol proizvedene medicirane krme, vključno z ustreznimi
laboratorijskimi preskusi homogenosti, stabilnosti, kontaminacije in navzkrižne kontaminacije.
4. člen
(uporaba zdravil za proizvodnjo medicirane krme)
(1) Medicirana krma se lahko proizvaja samo iz odobrenih predmešanic. Obrat, ki je registriran za proizvodnjo
medicirane krme iz odobrenih mediciranih predmešanic v
skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati obrati na področju živalske prehrane, lahko kupi odobrene medicirane premešanice za izdelavo medicirane krme neposredno od pravne ali fizične osebe, ki opravlja
promet z zdravili na debelo.
(2) V obratu, ki je registriran za proizvodnjo medicirane
krme, se lahko pripravlja tudi vmesne proizvode iz odobrenih predmešanic za nadaljnjo pripravo medicirane krme.
(3) Obrat, ki je registriran za proizvodnjo medicirane
krme, lahko na recept in na odgovornost veterinarja, ki
zdravi žival, izdela medicirano krmo iz več odobrenih predmešanic, pod pogojem, da za bolezen ali obravnavano vrsto
živali ne obstaja posebno dovoljeno terapevtsko sredstvo v
obliki odobrene predmešanice.
(4) Obrat, ki je registriran za proizvodnjo medicirane
krme lahko na recept in odgovornost veterinarja, ki zdravi
žival, izdela medicirano krmo v skladu s pravilnikom, ki ureja
izjemno uporabo zdravil za zdravljenje živali in evidence o
zdravljenju živali.
(5) Kmetijsko gospodarstvo lahko dobi medicirano
predmešanico le od veterinarja, ki zdravi žival.
(6) Postopek in pogoji za izdajo dovoljenja za promet z
mediciranimi predmešanicami so določeni v zakonu, ki ureja zdravila in medicinske pripomočke, in pravilniku, ki ureja
dovoljenje za promet z zdravili za uporabo v veterinarski
medicini.
5. člen
(proizvodnja medicirane krme na kmetijskih gospodarstvih)
(1) Veterinar lahko ob storitvi izda odobrene predmešanice za izdelavo medicirane krme samo tistim kmetijskim
gospodarstvom, ki so registrirana za proizvodnjo medicirane krme za potrebe lastne reje v skladu s pravilnikom, ki
ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati obrati na področju
živalske prehrane.
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(2) Kmetijska gospodarstva, ki so registrirana za proizvodnjo medicirane krme, morajo pripravljati medicirano krmo v skladu z navodili veterinarja, ki jih za vsak primer
posebej predpiše na obrazcu, ki je kot Priloga 2 sestavni
del tega pravilnika. Obrazec je natiskan v treh izvodih, od
katerih original in kopijo prejme kmetijsko gospodarstvo, en
izvod kopije pa ostane veterinarju. Kopija, ki ostane na kmetijskem gospodarstvu, služi kot poročilo območnemu uradu
VURS v skladu s četrtim odstavkom 6. člena tega pravilnika.
6. člen
(vodenje evidenc in poročanje)
(1) Proizvajalci so dolžni voditi dnevne evidence o:
– vrsti in količini uporabljenih odobrenih mediciranih
predmešanic in surovin,
– vrsti in količini medicirane krme, ki je bila proizvedena, skladiščena in dana v promet,
– imenu oziroma firmi in naslovu oziroma sedežu rejcev, imetnikov živali ter pooblaščenih distributerjev,
– imenu oziroma firmi in naslovu oziroma sedežu veterinarja, ki je izdal recept.
(2) Evidence je treba hraniti najmanj tri leta po datumu
zadnjega vpisa in morajo biti ves čas na razpolago za potrebe inšpekcijskega nadzora.
(3) Proizvajalec mora poslati območnemu uradu VURS
poročilo o količini izdelane medicirane krme in uporabljenih
mediciranih predmešanicah vsake tri mesece najkasneje do
petnajstega dne naslednjega tromesečja.
(4) Kmetijska gospodarstva, ki proizvajajo medicirano
krmo za potrebe lastne reje, morajo poslati območnemu
uradu VURS kopijo navodil o izdelavi medicirane krme iz
prejšnjega člena vsake tri mesece najkasneje do petnajstega dne naslednjega tromesečja.
7. člen
(skladiščenje)
Odobrene medicirane predmešanice in medicirano krmo je treba hraniti v primernih ločenih in zavarovanih prostorih ali nepredušno zaprtih posodah, posebej oblikovanih za
skladiščenje takšnih proizvodov.
8. člen
(promet in uporaba)
(1) V prometu in uporabi je lahko samo medicirana
krma, ki je proizvedena v skladu s tem pravilnikom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko VURS za namene izvajanja poskusov v postopku registracije novih predmešanic za izdelavo medicirane krme dovoli izdelati tudi
medicirano krmo iz neodobrenih mediciranih predmešanic,
pod pogojem, da je uporaba takšne krme pod nadzorom
VURS.
9. člen
(označevanje)
Medicirana krma mora biti v prometu označena v skladu s predpisi o označevanju krme. Poleg tega morajo biti
embalaža, pakiranje, cisterna ali kontejner oziroma posoda
jasno označeni z napisom »Medicirana krma« z navedbo
karence.
10. člen
(embaliranje in transport)
(1) Medicirana krma se lahko daje v promet samo v
embalaži ali kontejnerjih, ki morajo biti nepredušno zaprti na
način, da se pri odpiranju zapiralo ali pečat vidno in trajno
poškoduje.
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(2) Kadar se za dajanje medicirane krme v promet
uporabljajo cisterne ali podobni kontejnerji, jih mora prevoznik pred vsako ponovno uporabo očistiti, da se prepreči
kontaminacija in navzkrižna kontaminacija. O opravljenem
čiščenju mora prevoznik voditi evidenco.
11. člen
(izdajanje medicirane krme)
(1) Medicirano krmo lahko neposredno izda rejcu ali
imetniku živali samo proizvajalec ali posrednik (distributer),
ki je registriran pri VURS. Za zdravljenje živali, katerih meso,
drobovina ali proizvodi so namenjeni za prehrano ljudi, se
sme medicirana krma izdati samo:
– v količinah, predpisanih za zdravljenje v skladu z
veterinarskim receptom,
– v količinah, ki niso večje od mesečnih potreb živali,
katerim je medicirana krma namenjena.
(2) VURS lahko dovoli posrednikom, ki so registrirani
za dajanje medicirane krme v promet, da izdajo na osnovi
veterinarskega recepta medicirano krmo, ki je predhodno
pakirana in pripravljena za direktno uporabo.
(3) Posredniki, ki so registrirani za dajanje medicirane
krme v promet, morajo izpolnjevati enake pogoje kot proizvajalec glede vodenja evidenc, skladiščenja, prevoza in izdajanja medicirane krme.
(4) Posredniki smejo rejcu dobaviti samo predhodno
embalirano ali zapakirano medicirano krmo. Na embalaži
mora biti navodilo za uporabo in navedba karence.
12. člen
(veterinarski recept)
(1) Medicirana krma se lahko izda oziroma dobavi rejcem ali imetnikom živali samo ob predložitvi recepta, ki ga
izda veterinar na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega
pravilnika.
(2) Veterinarski recept mora biti napisan v štirih izvodih: izvirnik in kopija pripadata stranki, ki izroči izvirnik proizvajalcu medicirane krme ali registriranemu posredniku –
distributerju ob izdaji medicirane krme, dva izvoda kopije pa
ostaneta veterinarju, ki je recept izdal. Veterinar je dolžan
vsake tri mesece najkasneje do petnajstega dne naslednjega tromesečja posredovati po en izvod kopije območnemu
uradu VURS.
(3) Recept je treba hraniti najmanj tri leta.
(4) Z enim receptom se lahko predpiše medicirano
krmo samo za eno zdravljenje.
(5) Veterinarski recept velja največ tri mesece in ni
ponovljiv.
(6) Veterinar sme izdati recept samo za žival, ki jo sam
zdravi. Pred izdajo spričevala se mora prepričati:
– če je uporaba zdravila za obravnavano vrsto živali iz
veterinarskega vidika upravičena;
– ali je dajanje zdravila združljivo s prejšnjim zdravljenjem ali uporabo;
– da ni kontraindikacij ali medsebojnega delovanja, kadar se uporablja več različnih mediciranih premiksov;
– če medicirana krma in krmilo, ki se trenutno uporabljata za krmljenje zdravljenih živali, ne vsebujeta iste aktivne
snovi – antibiotika ali kokcidiostatika kot predpisana medicirana krma.
(7) Veterinar lahko predpiše medicirano krmo samo v
količinah, ki so potrebne za zdravljenje živali.
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(8) Če se medicirana krma daje živalim, katerih meso,
drobovina ali proizvodi so namenjeni za prehrano ljudi, mora
rejec ali imetnik zdravljenih živali zagotoviti:
– da živali niso zaklane pred potekom karence,
– da proizvodi niso pridobljeni od živali ali dani v promet pred potekom karence.
13. člen
(trgovanje znotraj EU)
(1) Pri trgovanju na teritoriju EU velja prost pretok blaga, če je medicirana krma proizvedena v skladu z zahtevami
tega pravilnika in ima enake zdravilne učinkovine kot predmešanice, ki jih je odobrila namembna država članica EU in
njim podobno količinsko in kakovostno sestavo.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja v primeru
ukrepov za preprečevanje pojava in širjenja kužnih bolezni.
(3) Vsako pošiljko medicirane krme, ki se dobavi v
Republiko Slovenijo iz držav EU, mora spremljati potrdilo, ki
ga izda pristojni organ države članice EU, skladno z obrazcem v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
14. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad proizvodnjo, prometom in uporabo medicirane krme izvaja VURS.
(2) Izpolnjevanje zahtev iz tega pravilnika preverja
VURS:
– z rednimi inšpekcijskimi pregledi, s katerimi se preverja, če se medicirana krma uporablja v skladu s pogoji
uporabe in upoštevanja karence;
– s pregledovanjem vzorcev na vseh stopnjah proizvodnje, prometa in uporabe medicirane krme;
– s pregledovanjem vzorcev medicirane krme na kmetijskih gospodarstvih in v klavnicah.
(3) VURS izvaja nadzor nad izvajanjem notranje kontrole v proizvodnji medicirane krme in glede homogenosti,
kontaminacije, navzkrižne kontaminacije, stabilnosti in skladiščenja.
15. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o medicirani krmi (Uradni list RS, št. 65/01 in
13/02 – ZKrmi).
16. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 13. člena pa se
začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k
Evropski uniji.
Št. 323-429/2003
Ljubljana, dne 12. novembra 2003.
EVA 2003-2311-0295
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA 1:
Priimek in ime veterinarja ter firma in naslov oziroma sedež veterinarske organizacije:
…………………………………………………………………………………………………

VETERINARSKI RECEPT ZA MEDICIRANO KRMO

zap. št….

Ta recept ni ponovljiv.
Ime/trgovsko ime in naslov proizvajalca ali posrednika:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Priimek, ime in naslov rejca živali ali lastnika živali:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Vrsta, kategorija in število živali:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Diagnoza zdravljene bolezni:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Ime odobrene predmešanice:
…………………………………………………………………………………………………
Količina medicirane krme:. ……………………………kg
Posebna navodila za rejca:
Količina in odstotek medicirane krme v dnevnem obroku, pogostost krmljenja medicirane krme in
trajanje zdravljenja:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Karenca za klanje zdravljenih živali oziroma dajanje živil živalskega izvora v promet za prehrano ljudi:
- meso in organi…………………dni
- drobovina……………………….dni
- mleko……………………………dni
- drugo……………………………dni

__________________________

žig

(Kraj in datum)

Veterinar

(Ime in priimek s tiskanimi črkami ter podpis)

Izpolni proizvajalec ali posrednik - distributer:
Datum dobave/ prodaje:
…………………………………………………………………………………………………
Rok·uporabe:
…………………………………………………………………………………………………
žig
(Podpis proizvajalca/posrednika)

Uradni list Republike Slovenije
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PRILOGA 2:
Priimek in ime veterinarja ter firma in naslov oziroma sedež veterinarske organizacije:
…………………………………………………………………………………………………

Navodilo za izdelavo medicirane krme

zap. št….

Ime in naslov kmetijskega gospodarstva, ki za potrebe lastne reje proizvaja medicirano krmo:
…………………………………………………………………………………………………..….……
……………………………………………………………………………………………………………
Registrska številka kmetijskega gospodarstva, ki za potrebe lastne reje proizvaja medicirano krmo:
…………………………………………………………………………………………………………….
Vrsta, kategorija in število živali:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Diagnoza zdravljene bolezni:
……………………………………………………………………………………………………………..
Ime odobrene predmešanice in količina izdane predmešanice:
…………………………………………………………………………………………………………..…
Navodilo za izdelavo medicirane krme:
……………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………….………………………..
Količina medicirane krme, ki se izdela. ……………………………kg
Posebna navodila za rejca:
Količina in odstotek medicirane krme v dnevnem obroku, pogostost krmljenja medicirane krme in
trajanje zdravljenja:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Karenca za klanje zdravljenih živali oziroma dajanje živil živalskega izvora v promet za prehrano ljudi:
- meso in organi…………………dni
- drobovina……………………….dni
- mleko……………………………dni
- drugo……………………………dni

__________________________
(Kraj in datum)

žig

Veterinar

(Ime in priimek s tiskanimi črkami ter podpis)

Izpolni proizvajalec – kmetijsko gospodarstvo, ki za potrebe lastne reje proizvaja medicirano
krmo:
Datum izdelave medicirane krme in količina izdelane medicirane krme
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………

(Podpis proizvajalca/posrednika)
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PRILOGA 3
SPREMNO POTRDILO ZA MEDICIRANO KRMO ZA ŽIVALI, NAMENJENE ZA PROMET MED
DRŽAVAMI ČLANICAMI EU

Ime oziroma firma in naslov oziroma sedež proizvajalca/posrednika - distributerja:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oznaka/trgovsko ime medicirane krme:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Vrsta in kategorija živali, katerim je medicirana krma namenjena:
…………………………………………………………………………………………………
Ime in sestava predmešanice:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Količina - doza odobrene predmešanice v krmi:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Količina medicirane krme:…………….. .. .... . kg
Priimek, ime in naslov oziroma firma in sedež prejemnika:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
S tem potrdilom jamčim, da je bila medicirana krma proizvedena v registriranem
obratu in v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za proizvodnjo, promet in uporabo
medicirane krme (Direktiva 90/167 EGS).

____________________
(kraj in datum)

žig

Podpis:

(Ime in priimek s tiskanimi črkami ter podpis in naziv)

Uradni list Republike Slovenije

4984.

Pravilnik o merilih za organiziranje krajevnih
uradov v upravnih enotah

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 58/03 in 81/03) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o merilih za organiziranje krajevnih uradov
v upravnih enotah
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo merila za organiziranje
in ustanavljanje krajevnih uradov v upravnih enotah, način
dela, delovno področje, uradne ure, poslovni čas in razmerja do lokalnih skupnosti.
2. člen
(ustanovitev krajevnega urada)
Krajevni urad kot notranjo organizacijsko enoto ali krajevni urad kot način dela ustanovi načelnik upravne enote z
aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji upravne enote.
Pred ustanovitvijo krajevnega urada kot notranje organizacijske enote ali krajevnega urada kot načina dela mora
načelnik upravne enote pridobiti predhodno pisno soglasje
ministra, pristojnega za upravo.
3. člen
(krajevni urad kot organizacijska enota)
V upravni enoti se lahko zaradi večje dostopnosti upravnih storitev organizira in ustanovi krajevni urad kot notranja
organizacijska enota, če je to potrebno zaradi stalnega dislociranega opravljanja nalog.
Krajevni urad se organizira kot notranja organizacijska
enota upravne enote ali njenega oddelka za občo upravo
oziroma notranje zadeve s sistemiziranimi delovnimi mesti,
če se javnim uslužbencem lahko zagotovi 8-urno dnevno
zaposlenost in 40-urni delovni teden, ki je po vsebini in
obsegu primerljiv z delom na upravni enoti.
Krajevni urad kot notranja organizacijska enota ima
enak razpored poslovnega časa in uradnih ur za poslovanje
s strankami kot upravna enota.
4. člen
(krajevni urad kot način dela)
Kadar organiziranje notranje organizacijske enote ni
potrebno, se lahko naloge krajevnega urada opravljajo kot
način dela v okviru upravne enote.
Upravna enota izvaja naloge krajevnega urada kot način dela, če glede na krajevne razmere ni potrebe po opravljanju nalog za polni delovni čas iz prejšnjega člena.
Delovanje krajevnega urada kot način dela, zagotavljajo javni uslužbenci upravne enote na določenih sedežih v
času uradnih ur, ki omogočajo predvidljivo poslovanje strank
z upravnim organom.
Obseg in razporeditev uradnih ur iz prejšnjega odstavka določi načelnik upravne enote glede na krajevne razmere in potrebe strank.
Izjemoma se krajevni urad kot način dela lahko ustanovi samo za čas povečanega obsega poslovanja s strankami
(npr. zamenjava osebnih dokumentov itd.).
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5. člen
(pogoji za ustanovitev krajevnega urada)
Krajevni urad kot notranja organizacijska enota ali krajevni urad kot način dela (v nadaljevanju: krajevni urad) se
ustanovita, če so za njuno delovanje zagotovljeni kadrovski
ter materialni viri in sredstva.
6. člen
(učinkovita izraba virov)
Načelnik upravne enote mora zagotoviti učinkovito izrabo kadrovskih virov, tako da je obseg dela, ki ga opravljajo
javni uslužbenci, ki opravljajo delo v krajevnih uradih, primerljiv z obsegom dela drugih uslužbencev upravne enote.
7. člen
(prostori, oprema in varovanje)
Prostore in njihovo varovanje, informacijsko, telekomunikacijsko opremo in druga sredstva za izvajanje nalog krajevnega urada zagotavlja upravna enota.
Prostore, sredstva oziroma pogoje iz prejšnjega odstavka lahko upravna enota zagotovi tako, da z občino sklene sporazum o njihovi neodplačni uporabi oziroma zagotavljanju.
Izjemoma se lahko prostori za izvajanje nalog krajevnega urada najamejo s pogodbo.
8. člen
(določitev sedeža krajevnega urada)
Sedež krajevnega urada se določi v pravilniku o notranji organizaciji upravne enote.
9. člen
(vsebina nalog)
Krajevni urad mora zagotoviti minimalni obseg izvajanja
nalog po vsebini in količini. V minimalni vsebinski obseg
sodijo naloge, ki so navedene v prilogi. Priloga je sestavni
del tega pravilnika.
Krajevni urad zagotavlja tudi splošne informacije o
upravnih storitvah, obrazce vlog in naročanje strank pri uradnih osebah upravne enote.
Minimalni količinski obseg nalog se določa na osnovi
primerljivih nalog na upravni enoti in povprečja upravnih
enot.
Načelnik upravne enote sme v primeru povečanega
pripada nalog na upravni enoti prenesti na krajevni urad še
druge naloge, če krajevni urad lahko zagotovi njihovo učinkovito izvajanje in se s tem zagotavlja polna zaposlenost
javnih uslužbencev.
10. člen
(označba)
Sedež krajevnega urada se označi s tablo.
Sedež krajevnega urada iz petega odstavka četrtega
člena, ki se oblikuje začasno, se označi na način iz prejšnjega odstavka ali na drug primeren način.
11. člen
(objava uradnih ur)
Uradne ure krajevnega urada se objavijo na način, ki je
določen za upravno enoto. Uradne ure se objavijo na upravni enoti in krajevnem uradu.
12. člen
(evidenca o delovanju)
O delovanju krajevnega urada se vodi posebna evidenca, ki vsebuje evidenco o številu vseh opravljenih nalog po
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predpisu o vodenju evidence o upravnem postopku in drugih nalog.
Podatki o opravljenih nalogah se vpisujejo v letna poročila upravnih enot po predpisu o vodenju evidence o upravnem postopku na podlagi izpolnjenih obrazcev krajevnega
urada.
O opravljenih drugih nalogah krajevnega urada se izdela poslovno poročilo.
13. člen
(ukinitev)
Krajevni urad ukine načelnik upravne enote na enak
način kot ga ustanovi v soglasju z ministrom, pristojnim za
upravo, če se na podlagi zbranih podatkov ob koncu tekočega leta ugotovi, da ne zagotavlja razumne in smotrne
izrabe delovnega časa, ki bi bila primerljiva z opravljanjem
nalog na upravni enoti.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Obstoječi informatizirani krajevni uradi in informatizirane sprejemne informacijske pisarne nadaljujejo s svojim delom. Njihovo delovanje se uskladi z določbami tega pravilnika najkasneje z uveljavitvijo pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v upravni enoti, izdanega na
podlagi uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 58/03 in 81/03).
Za upravne enote, ki so oblikovale informatizirane krajevne urade in informatizirane sprejemne informacijske pisarne pred izdajo okrožnice Ministrstva za notranje zadeve z
dne 26. 3. 2001 ali pridobile soglasje ministrstva, pristojne-

Uradni list Republike Slovenije
ga za upravo, pred uveljavitvijo tega pravilnika, se šteje, da
je dano soglasje po tem pravilniku.
15. člen
Za obstoječe neinformatizirane krajevne urade oziroma
neinformatizirane sprejemne informacijske pisarne, za katere načelniki ocenjujejo, da izpolnjujejo pogoje po tem pravilniku, začnejo z uveljavitvijo tega pravilnika postopek za zagotovitev pogojev, njihovo oblikovanje in ustanovitev.
Krajevni uradi in sprejemne informacijske pisarne, za
katere ne bo uveden postopek za zagotovitev pogojev in
njihovo oblikovanje oziroma ne izpolnjujejo pogojev po tem
pravilniku in ne pridobijo soglasja ministra, pristojnega za
upravo, se ukinejo najkasneje s 1. 4. 2004.
16. člen
Krajevni uradi in sprejemne informacijske pisarne, ki
nadaljujejo z delom po 14. in 15. členu tega pravilnika,
opravljajo delo v obstoječih prostorih in s sredstvi v skladu s
103. členom zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) v
zvezi z drugo alineo prvega odstavka 83. člena zakona o
državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02 in 56/03, in p.b.
83/03).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-01-7/2003
Ljubljana, dne 22. oktobra 2003.
EVA 2003-1711-0097
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

Priloga
SEZNAM NALOG KRAJEVNIH URADOV
Minimalni nabor odločanja v upravnem postopku in nekaterih pomembnejših nalog krajevnih uradov
Zap. št.

Krajevni urad odloča v upravnem postopku, izdaja potrdila in opravlja druge naloge

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

Sprejema vloge za osebno izkaznico
Sprejema vloge za potni list
Sprejema vloge za vpis spremembe naslova v potnem listu
Sprejema naznanitve pogrešanja osebne izkaznice
Sprejema naznanitve pogrešanja potne listine
Sprejema vloge za izdajo maloobmejne prepustnice in kmetijskega vložka
Sprejema vloge za izdaja potrdila o državljanstvu Republike Slovenije
Vodi evidenco o državljanstvu Republike Slovenije
Vodi in ažurira državljanske knjige, za osebe, rojene pred letom 1974
Posreduje podatke iz evidenc o državljanstvu
Vpisuje v matične knjige – rojstvo, poroka, smrt
Vpisuje zaznambe v matične knjige
Vpisuje popravke v matične knjige
Pošilja obvestila za vpis zaznamkov v dvojnike matičnih knjig
Sestavlja zapisnike o priznanju očetovstva
Sestavlja rodbinske pole
Vodi sezname in evidence s področja matičnih zadev
Izdaja izpiske in potrdila iz matičnih knjig
Posreduje podatke iz matičnih knjig
Sprejema izjave o spremembi priimka
Sprejema izjave o izbiri priimka za pravni promet
Sestavlja zapisnik o prijavi zakonske zveze

Uradni list Republike Slovenije

Št.

114 / 21. 11. 2003 / Stran 15575

Zap. št.

Krajevni urad odloča v upravnem postopku, izdaja potrdila in opravlja druge naloge

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Izdaja potrdila o prijavi zakonske zveze
Izdaja potrdila, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze
Sestavlja smrtovnice
Potrjuje dovoljenja zakonitim zastopnikom za potovanje v tujino ml. osebam do 15. leta starosti
Sprejema prijave stalnega prebivališča
Sprejema odjave stalnega prebivališče
Sprejema prijave potovanj v tujino nad tri mesece in vrnitev iz tujine
Vodi register stalnega prebivalstva (RSP)
Izdaja potrdila iz registra stalnega prebivalstva (RSP)
Posreduje podatke iz registra stalnega prebivalstva (RSP)
Sprejema prijave začasnega prebivališča
Sprejema odjave začasnega prebivališča
Ažurira evidence teritorialnih enot
Vodi evidenco volilne pravice
Ažurira volilne imenike
Potrjuje podpore volivcev
Vodi evidenco gospodinjstev in izdaja potrdila iz te evidence
Vpisuje podatke v delovno knjižico
Vpisuje spremembe in dopolnitve v delovno knjižico
Izdaja potrdila o vpisu v register društev
Izdaja potrdila iz uradnih evidenc o tujcih
Vodi evidence knjig gostov
Potrjuje knjige gostov

4985.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o meroslovnih zahtevah za hladilne
posode za mleko (bazenske hladilnike),
mlekomere in merilne posode

Št. 009–10/03
Ljubljana, dne 10. novembra 2003.
EVA 2003-3311-0169
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in
petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list
RS, št. 22/00) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
meroslovnih zahtevah za hladilne posode za
mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in
merilne posode
1. člen
V pravilniku o meroslovnih zahtevah za hladilne posode
za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode (Uradni list RS, št. 26/02) se prvi odstavek 12. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Za mlekomere in merilne posode je obvezna odobritev tipa in prva overitev, za bazenske hladilnike pa prva
overitev.«

4986.

Sklep o izdaji tretje popravljene in dopolnjene
izdaje Anatomsko-terapevtsko-kemične (ATC)
klasifikacije zdravil 2003

Na podlagi 4. člena odredbe o določitvi enotnega
nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistemu razvrščanja zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični
klasifikaciji (Uradni list RS, št. 72/00) izdaja minister za
zdravje

SKLEP
o izdaji tretje popravljene in dopolnjene izdaje
Anatomsko-terapevtsko-kemične (ATC)
klasifikacije zdravil 2003

2. člen
Bazenski hladilniki, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika v uporabi in nimajo prve overitve, so lahko dani v redno
oziroma izredno overitev do konca leta 2010, če izpolnjujejo meroslovne zahteve ter zahteve glede napisov in oznak,
določene s pravilnikom o meroslovnih zahtevah za hladilne
posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode.

I
Dne 6. junija 2003 sta Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil – Ljubljana in Inštitut za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU izdala tretjo popravljeno in dopolnjeno
izdajo publikacije “Anatomsko-terapevtsko-kemična (ATC)
klasifikacija zdravil 2003, slovenski in latinski prevod”.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 0220-8/2003
Ljubljana, dne 16. oktobra 2003.
EVA 2003-2711-0056
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

4987.

Sklep o izdaji 5. dopolnila k Slovenskemu
dodatku k Evropski farmakopeji

Na podlagi 2. in 3. člena odredbe o določitvi nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št.
79/00) izdaja minister za zdravje

SKLEP
o izdaji 5. dopolnila k Slovenskemu dodatku
k Evropski farmakopeji
I
10. oktobra 2003 je Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za zdravila, izdalo 5. dopolnilo k Slovenskemu dodatku k Evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum, ki ga je založil Zavod za farmacijo in za preizkušanje
zdravil – Ljubljana.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-7/2003-1
Ljubljana, dne 16. oktobra 2003
EVA 2003-2711-0057
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

4988.

Sklep o veljavnosti šestega, sedmega in osmega
dodatka k četrti izdaji Evropske farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 10. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99,
70/00, 7/02, 13/02-Zkrmi in 67/02) izdaja minister za
zdravje

SKLEP
o veljavnosti šestega, sedmega in osmega
dodatka k četrti izdaji Evropske farmakopeje
1
V skladu z “Resolucijo AP-CSP (02) 5”, ki jo je sprejel
Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 14. novembra 2002, začne 1. januarja 2004 v Republiki Sloveniji veljati šesti dodatek (Supplement 4.6) k četrti izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Fourth Edition), ki ga je založila Evropska
direkcija za kakovost zdravil (European Directorate for the
Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.
2
V skladu z “Resolucijo AP-CSP (03) 1”, ki jo je sprejel
Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 26. marca 2003, začne 1. aprila
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2004 v Republiki Sloveniji veljati sedmi dodatek (Supplement 4.7) k četrti izdaji Evropske farmakopeje (European
Pharmacopoeia Fourth Edition), ki ga je založila Evropska
direkcija za kakovost zdravil (European Directorate for the
Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.
3
V skladu z “Resolucijo AP-CSP (03) 2”, ki jo je sprejel
Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 18. junija 2003, začne 1. julija
2004 v Republiki Sloveniji veljati osmi dodatek (Supplement
4.8) k četrti izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Fourth Edition), ki ga je založila Evropska direkcija za kakovost zdravil (European Directorate for the Quality
of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-7/2003-2
Ljubljana, dne 3. novembra 2003.
EVA 2003-2711-0058
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

4989.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in
izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena zakona o zdravilih
in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00,
7/02, 13/02-ZKrmi, 67/02) izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil
za uporabo v humani medicini
1. člen
V pravilniku o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju
zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št.
59/03) se v 43. členu besedili 3. in 5. točke spremenita
tako, da se glasita:
“3. predpisano lastniško ali nelastniško (generično) ime
zdravila, farmacevtska oblika, jakost in pakiranje zdravila ter
količina predpisanega zdravila in odmerjanje;
5. podpis, ime in priimek ter osebna številka zdravnika, ki je predpisal recept. V sami evidenci je ob predpisanem zdravilu lahko le podpis zdravnika, če so ime, priimek,
osebna številka zdravnika in njegov podpis razvidni iz uvodnega dela predmetne knjige evidenc.”
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Zdravniki oziroma določene odgovorne osebe v javnih
zdravstvenih zavodih ali pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, morajo voditi tudi uradno pečatene knjige evidenc o nabavi, porabi in zalogi zdravil, ki
vsebujejo narkotične in psihotropne snovi iz skupine II, IIIa
in IIIc zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi
drogami, in sicer za zdravila, ki se uporabljajo pri opravljanju
zdravstvene dejavnosti za neposredno aplikacijo uporabnikom. Obliko in vsebino evidenc lahko natančneje predpiše
pristojni organ za zdravila in medicinske pripomočke po
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zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih. Knjige evidenc se vodijo na način, ki omogoča sledljivost.”
2. člen
V 45. členu se besedilo 1. točke spremeni tako, da se
glasi:
”1. lastniško ali nelastniško (generično) ime zdravila”.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Za zdravila, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi iz skupine II, IIIa in IIIc zakona o proizvodnji in prometu s
prepovedanimi drogami morajo zdravniki oziroma določene
odgovorne osebe v javnih zdravstvenih zavodih ali pravnih in
fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, voditi
uradno pečateno knjigo evidenc o izdanih posebnih naročilnicah in prejetih posebnih dobavnicah, na način, ki omogoča
sledljivost. Obliko in vsebino evidenc lahko natančneje predpiše pristojni organ za zdravila in medicinske pripomočke po
zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih.”
3. člen
V 59. členu se v prvem odstavku beseda “lekarne”
nadomesti z besedami “lekarniške strokovne enote”.
V 5. točki tretjega odstavka se za besedo “pakiranje”
doda besedilo “ter količina izdanega zdravila”.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“Lekarniške strokovne enote morajo voditi tudi uradno
pečatene knjige evidenc o nabavi oziroma dobavi in zalogi
narkotičnih in psihotropnih snovi iz skupine II., IIIa in IIIc
zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami
ter druge uradno pečatene knjige evidenc, ki jih lahko predpiše pristojni organ za zdravila in medicinske pripomočke
po zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih.”
4. člen
V 62. členu se v 5. točki beseda “lekarne” nadomesti z
besedami “lekarniške strokovne enote” in se črtajo besede
“oziroma podružnice, v kateri je bilo zdravilo izdano.”
5. člen
V 63. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Lekarniške strokovne enote morajo voditi evidence o
prejetih posebnih naročilnicah ter dobavnicah na način, ki
omogoča sledljivost. Vsebino in način vodenja evidenc lahko natančneje predpiše pristojni organ za zdravila in medicinske pripomočke po zakonu o zdravilih in medicinskih
pripomočkih.”
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-5/2003
Ljubljana, dne 7. oktobra 2003.
EVA 2003-2711-0054
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

4990.

Pravilnik o obrazcu za priglasitev dobaviteljev
kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o
novih kozmetičnih proizvodih pred prvim
dajanjem v promet

Na podlagi 9. in 13. člena zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00 in 65/03) izdaja minister za
zdravje

Št.
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PRAVILNIK
o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih
proizvodov in načinu sporočanja o novih
kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem
v promet
1. člen
Ta pravilnik določa obrazec za priglasitev dobaviteljev
kozmetičnih proizvodov in način sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen
kot izrazi, uporabljeni v zakonu o kozmetičnih proizvodih
(Uradni list RS, št. 66/00 in 65/03).
Nov kozmetični proizvod je kozmetični proizvod z novo
ali spremenjeno sestavo in/ali novim, dopolnjenim ali spremenjenim imenom oziroma nazivom.
3. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov priglasijo svojo dejavnost na obrazcu, ki je v prilogi I tega pravilnika.
Vloga za priglasitev dejavnosti mora poleg obrazca iz
prejšnjega odstavka vsebovati tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od dveh mesecev, ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da ima dobavitelj sedež v Republiki Sloveniji in da je registriran za opravljanje dejavnosti.
Obrazec za priglasitev dejavnosti vloži dobavitelj pri
Uradu Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad). Urad vlogi določi referenčno številko in jo na
kopiji obrazca sporoči dobavitelju.
4. člen
Sporočilo o novem kozmetičnem proizvodu se izvede
pred prvim dajanjem v promet v Republiki Sloveniji ali v
Evropski uniji za kozmetične proizvode, ki:
– se proizvajajo v Republiki Sloveniji,
– se uvažajo v Republiko Slovenijo iz držav, ki niso
članice Evropske unije, za katere podatki niso bili sporočeni
pri pristojnem organu držav članic Evropske unije,
– so blago skupnosti, pa zanje podatki niso bili sporočeni pri pristojnem organu držav članic Evropske unije.
Sporočilo o kozmetičnem proizvodu se izdela na obrazcu, ki je priloga II tega pravilnika.
Vloga mora poleg obrazca iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi izpis podatkov, ki so navedeni na embalaži kozmetičnega proizvoda v skladu s predpisi o vsebini in načinu
označevanja kozmetičnih proizvodov, oziroma čitljivo kopijo
ali primerek embalaže.
Obrazec za sporočilo o kozmetičnem proizvodu vloži
dobavitelj pri uradu. Urad kozmetičnemu proizvodu določi
referenčno številko in jo na kopiji obrazca vrne dobavitelju.
5. člen
Dobavitelj mora uradu sporočiti vsako spremembo podatkov iz 3. in 4. člena tega pravilnika najpozneje v 15 dneh
od nastanka spremembe.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-2/2003
Ljubljana, dne 10. novembra 2003.
EVA 2003-2711-0052
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje
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Uradni list Republike Slovenije
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov

Na podlagi 10. in 11. člena zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00 in 65/03) izdaja minister
za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi
kozmetičnih proizvodov1
1. člen
V pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni
list RS, št. 20/01 in 46/03) se v Prilogi II pod zaporedno
številko 178 besedilo v stolpcu b nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“4-benzoiloksifenol in 4-etoksifenol”.
Pod zaporedno številko 382 se črta celotno besedilo.
Pod zaporedno številko 411 se besedilo v stolpcu b
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“sekundarni alkil in alkanolamini in njihove soli”.
2. člen
V 1. delu priloge III se besedilo pod zaporedno številko
14 nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

1

Pravilnik v celoti vsebinsko povzema direktivo 2003/83/ES.
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Besedilo pod zaporednimi številkami 60, 61 in 62 se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Za zaporedno številko 92 se dodajo nove zaporedne številke 93, 94 in 95, ki se glasijo:
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3. člen
V 1. delu priloge VI se besedilo pod zaporedno številko 36 nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

4. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov z določbami tega pravilnika
do 24. marca 2005. Kozmetični proizvodi, ki so bili dani v
promet pred 24. marcem 2005, so lahko v prometu do
24. septembra 2005.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-8/2003-UK
Ljubljana, dne 6. novembra 2003.
EVA 2003-2711-0051
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

4992.

Pravilnik o vsebini in načinu označevanja
kozmetičnih proizvodov

Na podlagi 7. in 14. člena zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00 in 65/03) izdaja minister za
zdravje

PRAVILNIK
o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih
proizvodov1
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in način označevanja kozmetičnih proizvodov, ki se dajejo v promet v Republiki Sloveniji.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. C.I. pomeni številko barvnega indeksa.
2. INN pomeni mednarodno nelastniško ime, ki ga priporoča svetovna zdravstvena organizacija.
3. IUPAC pomeni mednarodno združenje za čisto in
uporabno kemijo.
4. EINECS je evropski seznam obstoječih snovi, ki je
bil objavljen v Uradnem listu EU C 146/4 z dne 15. 6.
1990.
5. CAS številka je karakteristična številka že odkritih
snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service.
1 Pravilnik vsebinsko povzema direktivo 76/768/EGS in njene dopolnitve 88/667/EGS, 93/35/EGS, 2003/15/ES ter
2003/80/ES v določbah, ki se nanašajo na vsebino in način
označevanja kozmetičnih proizvodov.

6. INCI je mednarodni sistem poimenovanja sestavin
kozmetičnih proizvodov.
7. Prototip pomeni prvi vzorec ali model, ki ni izdelan v
seriji, po katerem se kopira oziroma razvija kozmetični proizvod.
3. člen
Na notranji in zunanji embalaži kozmetičnega proizvoda morajo biti navedeni naslednji podatki:
a) ime ali znak ter naslov oziroma sedež dobavitelja in
država porekla:
Podatki o dobavitelju so lahko navedeni v skrajšani
obliki, če je iz okrajšave mogoče nedvoumno in brez težav
razpoznati dobavitelja.
Če se proizvod proizvaja v več krajih v Republiki Sloveniji ali v več krajih v Evropski uniji, lahko dobavitelj na proizvodu navede več naslovov. V tem primeru mora biti naslov,
na katerem so dosegljivi podatki o kozmetičnem proizvodu,
v skladu s prilogo V pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 20/01 in 46/03), podčrtan.
Navajanje države porekla ni potrebno, če se kozmetični proizvod proizvaja v Evropski uniji;
b) količina kozmetičnega proizvoda v času pakiranja,
izražena kot masa ali prostornina:
Količine ni potrebno navajati:
– na embalaži, ki vsebuje manj kot pet gramov ali pet
mililitrov,
– na brezplačnih vzorcih in proizvodih za enkratno uporabo;
– na embalaži, ki običajno vsebuje več kosov, pri katerih podrobnosti o masi ali prostornini niso pomembne oziroma, če je na embalaži navedeno število kosov, ali pa je
število kosov zlahka vidno skozi embalažo, ali če se proizvod običajno prodaja samo posamično;
c) rok trajanja oziroma uporabnosti kozmetičnega proizvoda:
Če ima kozmetični proizvod rok trajanja oziroma uporabnosti 30 mesecev ali manj, mora biti rok trajanja oziroma
uporabnosti naveden z besedami “uporaben do...”, oziroma
z drugim podobnim besedilom v slovenskem jeziku, ki mu
sledi:
– datum z navedbo meseca in leta ali dneva, meseca
in leta v tem vrstnem redu, ali
– podatek o tem, kje na embalaži je naveden datum.
Če je navedeni rok trajanja oziroma uporabnosti kozmetičnega proizvoda zagotovljen le ob upoštevanju določenih pogojev, morajo biti ti pogoji navedeni na embalaži.
Če ima kozmetični proizvod rok trajanja oziroma uporabnosti več kot 30 mesecev, roka ni potrebno navajati. Ti
proizvodi morajo biti označeni s simbolom, ki je v prilogi I
tega pravilnika, ob katerem mora biti naveden rok trajanja
oziroma uporabnosti po odprtju proizvoda, izražen v mesecih in/ali letih;
č) posebna varnostna opozorila, ki jih je potrebno upoštevati pri uporabi proizvoda:
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Na notranji in zunanji embalaži morajo biti navedena
zlasti tista opozorila, ki so navedena v stolpcu “Pogoji uporabe in opozorila, ki morajo biti natisnjena na etiketi” v Prilogah III, IV, VI in VII pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, kakor tudi posebna varnostna opozorila in napotki na
kozmetičnih proizvodih za poklicno uporabo, zlasti v frizerstvu.
Kadar zaradi praktičnih razlogov (kot npr. velikost ali
oblika embalaže, način pakiranja in podobno) varnostnih
opozoril ni mogoče navesti na notranji in/ali zunanji embalaži, morajo biti navedena na priloženem oziroma pritrjenem
listku, etiketi, traku oziroma na kartici. Vsaj na zunanji embalaži kozmetičnega proizvoda mora biti v tem primeru navedeno skrajšano opozorilo ali grafični simbol, ki je v prilogi II
tega pravilnika;
d) številka serije, ali v primeru, da proizvod ni bil izdelan v seriji, druga oznaka za identifikacijo proizvoda:
Kadar je to neizvedljivo iz praktičnih razlogov, ker je
proizvod premajhen, je ta podatek lahko naveden samo na
zunanji embalaži;
e) namen uporabe proizvoda, če namen uporabe proizvoda ni razviden iz proizvoda samega;
f) sestavine:
Sestavine morajo biti navedene z njihovimi INCI imeni.
Če INCI ime ne obstaja, mora biti navedeno njihovo kemijsko ime, ime določeno po Evropski farmakopeji, INN ali
drugo ime oziroma številka, ki omogoča identifikacijo sestavine (CAS, IUPAC, EINECS ali številka barvnega indeksa).
Sestavine morajo biti navedene po padajočem vrstnem
redu glede na njihov odstotek v kozmetičnem proizvodu v
času, ko so bile dodane kozmetičnemu proizvodu. Pred
seznamom sestavin mora biti navedeno besedilo “SESTAVINE” oziroma “INGREDIENTS”. Če iz praktičnih razlogov
podatkov o sestavinah ni mogoče navesti na embalaži kozmetičnega proizvoda, morajo biti navedene na priloženem
listku, etiketi, na traku oziroma kartici; v tem primeru mora
biti na zunanji embalaži navedeno skrajšano obvestilo ali
grafični simbol, ki je v prilogi II tega pravilnika.
Za sestavine kozmetičnih proizvodov se ne štejejo:
– nečistote v uporabljenih vhodnih surovinah,
– pomožne tehnične snovi, ki so uporabljene med pripravo proizvoda in niso v končnem proizvodu,
– snovi, ki so uporabljene samo v strogo določenih
potrebnih količinah kot topila ali kot nosilci za parfume in
aromatične sestavine.
Parfumi, aromatične sestavine in njihove vhodne surovine morajo biti navedene z besedo “parfum” ali “aroma”.
Med sestavinami morajo biti navedene snovi, za katere
je njihova navedba predpisana v stolpcu “ostale omejitve in
zahteve” v Prilogi III pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, ne glede na njihov namen v proizvodu.
Sestavine ki so v kozmetičnih proizvodih v koncentracijah, manjših od 1%, so lahko navedene v poljubnem vrstnem redu neposredno za sestavinami v koncentracijah
nad 1%.
Barvila se lahko navedejo v poljubnem vrstnem redu
za ostalimi sestavinami s številko barvnega indeksa, ali z
imenom iz Priloge IV pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov.
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Na dekorativnih kozmetičnih proizvodih, ki se dajejo v
promet v različnih barvnih odtenkih, se z znakom “+/-” ali z
besedilom “lahko vsebuje” oziroma z drugim podobnim besedilom lahko navedejo vsa barvila, ki jih vsebuje paleta
proizvodov.
Sestavine so lahko navedene le na zunanji embalaži.
Pri milih, kopalnih kroglicah in drugih majhnih proizvodih, pri katerih zaradi velikosti ali oblike ni mogoče prilagati
ali pritrditi etikete, nalepke, traku ali kartice, se sestavine
navedejo na listku v neposredni bližini proizvoda.
Določbe iz točk a), c), č), e) in f) se uporabljajo tudi za
proizvode, ki niso predpakirani, ki se pakirajo na kraju prodaje na zahtevo kupca ali pa so predpakirani za takojšnjo
prodajo.
4. člen
Podatki iz točk c), č) in e) iz prejšnjega člena morajo
biti navedeni v slovenskem jeziku.
Če podatkov iz točk c) in e) prejšnjega člena zaradi
praktičnih razlogov ni mogoče navesti na notranji embalaži,
so lahko navedeni samo na zunanji embalaži.
5. člen
Uporaba navedb, da kozmetični proizvod ni bil preskušen na živalih je dovoljena le, kadar dobavitelj in njegovi
dobavitelji sestavin za razvoj novih kozmetičnih proizvodov
niso izvajali, naročili ali kako drugače sodelovali pri preskušanju sestavin, prototipov ali končnih kozmetičnih proizvodov in kadar kozmetični proizvodi ne vsebujejo sestavin, ki
so jih na živalih v ta namen preskušali drugi.
6. člen
Na prodajnih mestih s kozmetičnimi proizvodi mora biti
uporabnikom na razpolago kratko in jasno pisno pojasnilo o
vsebini in pomenu simbolov iz priloge I in II tega pravilnika.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 20/01).
8. člen
Pravne in fizične osebe morajo uskladiti svoje poslovanje z določbami točke c) tretjega odstavka 3. člena in določbami 5. člena tega pravilnika do 11. marca 2005 in z
določbo 6. člena tega pravilnika do 1. januarja 2004.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-9/2002
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
EVA 2001-2711-0069
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
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Obrazložitev
PRILOGA I

PRILOGA II

USTAVNO SODIŠČE
4993.

Odločba, da člena 98.a in 445. Zakona o
kazenskem postopku nista v neskladju z Ustavo

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi in v postopku, začetem na pobudo A. A. z Ž. Ž. pri
Z. Z., na seji dne 23. oktobra 2003

o d l o č i l o:
1. Člena 98.a in 445. Zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 72/98, 6/99,
66/2000, 111/01 in 56/03) nista v neskladju z Ustavo.
2. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 77/99 z dne
18. 10. 2001 in sodba Višjega sodišča v Ljubljani št.
I Kp 1268/98 z dne 28. 1. 1999 se razveljavita in se zadeva vrne Višjemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.

A)
1. Pobudnik v ustavni pritožbi izpodbija stališče Vrhovnega sodišča, po katerem drugostopenjsko sodišče v skrajšanem postopku obvesti stranki o seji le, če meni, da bi bila
navzočnost strank koristna za razjasnitev stvari. Ker naj bi
državni tožilec imel možnost pregledati spis in zavzeti stališče, naj bi bila takšna rešitev v nasprotju z načelom enakosti
strank v kazenskem postopku in s pravico do obrambe (prva
alineja 29. člena Ustave in 6. člen Konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list RS, št.
33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju: EKČP).
2. Pobudnik je hkrati z vložitvijo ustavne pritožbe vložil
pobudo za oceno ustavnosti 98.a člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju: ZKP), kolikor se nanaša na
420. člen ZKP, tj. na postopek odločanja o zahtevi za varstvo zakonitosti. Določba naj bi bila v neskladju z načeli
pravne in socialne države (2. člen Ustave). Izredno pravno
sredstvo služi poenotenju sodne prakse, zato naj bi bilo
njegovo “cenzuriranje” s plačilom povprečnine nedopustno.
Meni, da izpodbijana določba osebam z nižjimi dohodki
preprečuje dostop do Vrhovnega sodišča. Opozarja, da se
obveznost plačila povprečnine v teh postopkih hitro spremeni v kaznovanje osebe, ki z vloženim pravnim sredstvom
ni uspela.
3. V postopku preizkusa je bila pobuda na podlagi
prvega in četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem
sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS)
poslana Državnemu zboru, ki se o njej ni izjavil, in na podlagi prvega odstavka 26. člena ZUstS Vladi, ki je o navedbah
pobude podala svoje stališče.
4. Kar zadeva 98.a člen ZKP Vlada navaja, da je bila ta
določba v ZKP uvrščena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št.
72/98 – ZKP-A). Z novim 98.a členom ZKP je bilo izrecno
določeno odločanje sodišča o plačilu stroškov, ki nastanejo
v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi, ki do tedaj ni bilo
ustrezno urejeno. V praksi naj bi se dogajalo, da so obsojenci iz različnih vzrokov vlagali povsem neutemeljena izredna pravna sredstva, saj s tem niso imeli nobenih stroškov.
Uporaba določb o stroških, ki veljajo za redni postopek, naj
bi bila v celoti primerna tudi za postopek z izrednimi pravnimi sredstvi, zato je zakonodajalec ocenil takšno rešitev kot
ustrezno; hkrati naj bi pripomogla tudi k večji smotrnosti pri
vlaganju izrednih pravnih sredstev. Po določbi 98.a člena
ZKP se v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi glede oprostitve povrnitve stroškov kazenskega postopka smiselno uporablja tudi določba četrtega odstavka 95. člena ZKP. Izpodbijana določba ZKP po mnenju Vlade ni v nasprotju z
2. členom Ustave.
5. Kar zadeva 445. člen ZKP Vlada navaja, da se po
določbi 429. člena ZKP v postopku pred okrajnim sodiščem uporabljajo določbe 430. do 444. člena ZKP, za
vprašanja, ki v teh določbah niso urejena, pa smiselno druge določbe ZKP. Določbe od 430. do 444. člena ZKP ne
urejajo postopanja sodišča prve stopnje v skrajšanem postopku v primeru pritožbe, zato se uporabljajo določbe, ki to
vprašanje urejajo za redni kazenski postopek. V skladu s
prvim odstavkom 375. člena se pritožba poda pri sodišču,
ki je izreklo sodbo na prvi stopnji, v 376. členu pa ZKP
določa, da prvostopenjsko sodišče izvod pritožbe vroči nasprotni stranki, ki sme nato v osmih dneh po prejemu podati
odgovor na pritožbo. Vlada glede na navedeno ne sledi
pobudnikovim navedbam, da mu je z navedeno določbo
kršena pravica do obrambe iz prve alineje 29. člena Ustave.
Če bi pritožbo zoper odločbo prvostopenjskega sodišča v
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skrajšanem postopku podal drugi upravičenec do pritožbe
in ne obdolženec, bi ta v skladu z navedenimi določbami
ZKP pritožbo prejel in imel primeren čas osmih dni, da
nanjo odgovori. S tem prvostopenjsko sodišče zagotovi, da
se nasprotna stranka seznani z vsebino pritožbe in se o njej
izjavi, s čimer je vzpostavljena kontradiktornost v postopku.
B)–I
6. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-546/01 z dne
3. 12. 2002 sprejelo ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 77/99 z dne 18. 10. 2001 v zvezi s
sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 1268/98 z dne
28. 1. 1999, s sklepom št. U-I-426/02 z dne 18. 12. 2002
je sprejelo navedeno pobudo ter hkrati začelo postopek za
oceno ustavnosti 445. člena ZKP na podlagi 30. člena
ZUstS.
7. Izpodbijana določba 98.a člena ZKP se glasi:
“Glede plačila stroškov, ki nastanejo v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi, se smiselno uporabljajo določbe
členov 92 do 98 tega zakona.”
8. Člen 92 ZKP primeroma opredeljuje, kateri izdatki,
ki nastanejo v kazenskem postopku ali zaradi njega, so
stroški kazenskega postopka. Po 93. členu ZKP je treba v
vsaki sodbi in v vsakem sklepu, s katerim se ustavi kazenski
postopek ali zavrže obtožnica, odločiti, kdo plača stroške
postopka in kolikšni so. Če o višini stroškov ni podatkov,
izda preiskovalni sodnik, sodnik posameznik ali predsednik
senata poseben sklep o višini stroškov takrat, ko se ti podatki zberejo. Zahtevek s podatki o višini stroškov se lahko
poda najpozneje v treh mesecih od dneva, ko je bila pravnomočna sodba ali sklep vročen tistemu, ki ima pravico podati
takšen zahtevek. Po 94. členu ZKP plačajo obdolženec,
oškodovanec, oškodovanec kot tožilec, zasebni tožilec, zagovornik, zakoniti zastopnik, pooblaščenec, priča, izvedenec, tolmač in strokovnjak (178. člen) ne glede na izid
kazenskega postopka stroške, nastale s svojo privedbo,
preložitvijo preiskovalnega dejanja ali glavne obravnave ali
nevložitvijo napovedane pritožbe, in druge stroške postopka, ki so jih povzročili po svoji krivdi, kot tudi ustrezen del
povprečnine. Prvi odstavek 95. člena ZKP določa, da v
primeru, ko sodišče spozna obdolženca za krivega, izreče v
sodbi, da je dolžan povrniti stroške kazenskega postopka.
9. Zakon v posameznih primerih omogoča obdolžencu
tudi oprostitev stroškov. Četrti odstavek 95. člena ZKP tako
določa, da sme sodišče v odločbi, s katero odloči o stroških, oprostiti obdolženca povrnitve vseh stroškov ali dela
stroškov kazenskega postopka iz 1. do 6. točke drugega
odstavka 92. člena ZKP, če bi bilo zaradi njihovega plačila
ogroženo vzdrževanje obdolženca ali oseb, ki jih je obdolženec dolžan vzdrževati.
10. Izpodbijani člen ureja plačilo stroškov postopka z
izrednimi pravnimi sredstvi. Pravni interes izkazuje pritožnik
le glede povprečnine, ki mu je bila odmerjena v sodbi Vrhovnega sodišča. Pravna sredstva, ki jih ima na razpolago
obdolženec, niso namenjena poenotenju sodne prakse,
temveč (npr. obnova kazenskega postopka in izredna omilitev kazni) varstvu interesov stranke oziroma izboljšanju njegovega pravnega položaja. To izhaja tudi iz pritožnikovega
primera (npr. odprava procesnih kršitev v postopku zahteve
za varstvo zakonitosti – druga alineja prvega odstavka
420. člena ZKP). Zaradi omejitve vlaganj neutemeljenih izrednih pravnih sredstev se je zakonodajalec odločil, da obremeni obsojenca s plačilom stroškov kazenskega postopka
tudi v primeru izrednih pravnih sredstev. Pri tem je predvidel
smiselno uporabo določb, ki veljajo za postopek do pravnomočnosti odločbe. Navedeno naj bi prispevalo k večji smo-
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trnosti pri vlaganju izrednih pravnih sredstev. Takšna zakonska ureditev ni v neskladju z Ustavo. V skladu s širokim
poljem proste presoje zakonodajalca je izpodbijana določba, po kateri obdolženec tudi v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi prispeva sorazmerni del k plačilu stroškov, ki
nastanejo zaradi dela sodišča. Tudi pri odločanju o stroških
postopka v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi pride v poštev
smiselna uporaba določbe četrtega odstavka 95. člena ZKP,
ki omogoča oprostitev stroškov v primeru, ko bi bilo zaradi
njihovega plačila ogroženo vzdrževanje obdolženca ali oseb,
ki jih je dolžan preživljati. Pri tem je treba poudariti, da že
tretji odstavek 92. člena ZKP, drugače kot pri drugih stroških postopka, omejuje višino povprečnine s tem, ko določa, da se povprečnina določi v znesku, ki znaša najmanj
eno tretjino zadnje uradno objavljene povprečne mesečne
neto plače v Republiki Sloveniji na zaposleno osebo in največ desetkratni znesek te plače. Pri odmeri povprečnine
sodišče upošteva trajanje in zamotanost postopka ter premoženjske razmere tistega, ki jo je dolžan plačati. Tako
očitek, da izpodbijana določba osebam z nižjimi dohodki
preprečuje dostop do sodišča, ni utemeljen. Glede na navedeno izpodbijana določba ni v neskladju z Ustavo.
B)–II
11. Določba 445. člena ZKP se glasi:
“(1) Kadar odloča sodišče druge stopnje o pritožbi
zoper sodbo, ki jo je izdalo sodišče prve stopnje po skrajšanem postopku, obvesti stranki o seji svojega senata samo,
če predsednik senata ali senat spozna, da bi bila navzočnost strank koristna za razjasnitev stvari.
(2) Če gre za kaznivo dejanje, za katero teče postopek
na zahtevo državnega tožilca, pošlje predsednik senata pred
sejo senata spise državnemu tožilcu, ki lahko da svoj pisni
predlog.”
12. Pritožnikov očitek v zvezi s stališčem Vrhovnega
sodišča, ki temelji na navedeni določbi, je kršitev načela
enakosti strank v postopku (22. člen Ustave) in pravice do
obrambe (prva alineja 29. člena Ustave in 6. člen EKČP).
13. Po 22. členu Ustave je vsakomur zagotovljeno
enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in
pred drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in
nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah,
dolžnostih ali pravnih interesih. Bistvena vsebina pravice iz
22. člena Ustave je v tem, da posamezniku zagotavlja možnost, da se udeležuje postopka, v katerem se odloča o
njegovi pravici, ter možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev o njegovi pravici.
14. Po sodni praksi Evropskega sodišča za človekove
pravice (v nadaljevanju ESČP) načelo kontradiktornosti kot
izraz pravice do poštenega sojenja po 6. členu EKČP zahteva, da mora biti v kazenskem postopku zagotovljena pravica
stranke, da se seznani in da odgovori na navedbe, dokazne
predloge in stališča tako nasprotne stranke kot tudi neodvisnega pravosodnega organa, ki ima v postopku vlogo, s
katero lahko vpliva na odločitev sodišča (primeri Borgers
proti Belgiji,1 Belziuk proti Poljski,2 J. J. proti Nizozemski,3 Reinhardt in Slimane-Kaid proti Franciji,4 Kuopila
proti Finski5 in Meftah in drugi proti Franciji6). V zadevi
Belziuk proti Poljski je ESČP npr. navedlo, da ne glede na
to, ali ima organ (avocat général) v postopku vlogo stranke
1
2
3
4
5
6

Sodba ESČP z dne 30. 10. 191, Publ. ECHR, A.214-B.
Sodba ESČP z dne 25. 3. 1998, Reports 1998-II.
Sodba ESČP z dne 27. 3. 1998, Reports 1998-II.
Sodba ESČP z dne 31. 3. 1998, Reports 1998-II.
Sodba ESČP z dne 27. 4. 2000.
Sodba ESČP z dne 26. 7. 2002.
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ali neodvisnega organa, mora biti obdolžencu dana možnost, da se seznani z vsemi navedbami in predlaganimi
dokazi, ki lahko vplivajo na odločitev sodišča, in da o njih
zavzame stališče. Le stranke so tiste, ki jim mora biti prepuščena odločitev, ali se bodo izjavile o čemerkoli, kar vsebuje sodni spis.
15. Ustavno sodišče je že v odločbi št. Up-32/01 z
dne 13. 3. 2003 (Uradni list RS, št. 31/03 in OdlUS XII,
54) poudarilo, da izhaja iz 22. člena Ustave, da mora tudi v
postopku za izredno omilitev kazni veljati, da ima obdolženec pravico navajati dejstva in predlagati dokaze, ki so mu v
korist, ter izjaviti se o procesnem gradivu, ki utegne vplivati
na njegov pravni položaj.
16. Prvi odstavek 445. člena ZKP zadeva načelo kontradiktornosti v postopku odločanja drugostopenjskega sodišča o pritožbi zoper sodbo, ki jo je izdalo prvostopenjsko
sodišče po skrajšanem postopku. Gre za tisto vsebino
22. člena Ustave, ki posamezniku zagotavlja možnost, da
se udeležuje postopka, v katerem se odloča o njegovi pravici. V zadevi Belziuk proti Poljski je ESČP navedlo, da
predstavlja kazenski postopek celoto in da se jamstva 6.
člena EKČP ne končajo s prvostopenjsko odločitvijo, da pa
6. člen EKČP vendarle ne daje vedno pravice do javne
obravnave in do osebne navzočnosti. To vprašanje je po
sodni praksi ESČP potrebno presojati glede na značilnosti
konkretnega postopka ter način predstavitve in varovanja
interesov obrambe pred pritožbenim sodiščem, zlasti glede
vprašanja, o katerem je treba odločiti ter glede na pomen, ki
ga ima za pritožnika. Prvi odstavek 445. člena ZKP ne
določa obvezne navzočnosti strank na seji senata, temveč
prepušča predsedniku senata oziroma senatu, da stranke
obvesti o seji svojega senata le v primeru, če spozna, da bi
bila navzočnost strank koristna za razjasnitev stvari. To se
utemeljuje s pomenom, ki ga ima zadeva za pritožnika, saj
se v skrajšanem postopku odloča o krivdi za lažja, manj
nevarna kazniva dejanja, za katera je kot glavna kazen zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let (2.
točka prvega odstavka 25. člena ZKP). Tudi sodna praksa
ESČP navaja, da je mogoče načelo kontradiktornosti postopka doseči na različne načine, da pa mora izbrani način
zagotoviti, da se nasprotna stranka seznani z navedbami in
da ima dejansko možnost nanjo odgovoriti. Ker to določba
prvega odstavka 445. člena ZKP zagotavlja, ni v neskladju z
Ustavo.
17. Tudi določba drugega odstavka 445. člena ZKP
zadeva načelo kontradiktornosti. Tu gre za pravico do izjave
(22. člen Ustave). Ta ustavna pravica obdolžencu v kazenskem postopku omogoča, da se izjavi o vseh dejanskih in
pravnih vidikih zadeve. Če to določbo razlagamo skupaj z
določbo 22. člena Ustave, izhaja, da mora sodišče pred
odločanjem pritožbenega senata obdolženca seznaniti z morebitnimi navedbami in zavzetimi stališči ter s predlogi tožilca in mu omogočiti, da se v primernem času do njih opredeli. Ta obveznost sodišča izhaja tudi iz prvega odstavka 16.
člena ZKP, ki določa, da imata v kazenskem postopku obdolženec in tožilec položaj enakopravnih strank (načelo kontradiktornosti), kolikor zakon ne določa drugače. Obdolženec ima pravico navajati dejstva in predlagati dokaze, ki so
mu v korist (tretji odstavek 16. člena ZKP). Pravice, ki izhajajo iz Ustave neposredno (prvi odstavek 15. člena), so
sestavni del teh pravic.
18. Glede na navedeno lahko izpodbijano določbo
razlagamo samo tako, da mora sodišče obdolžencu zagotoviti pravico, da se pred odločanjem pritožbenega senata
tudi v skrajšanem postopku seznani s stališči, pisnimi predlogi in drugimi navedbami tožilca ter da ima možnost, da se
do njih v primernem času opredeli.
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19. Na podlagi navedenega je Ustavno sodišče odločilo, da drugi odstavek 445. člena ZKP ni v neskladju z
Ustavo.
B)–III
20. Iz spisa K 176/98 je razvidno, da Višje sodišče v
Ljubljani pritožniku v konkretnem postopku ni omogočilo,
da bi se pred odločanjem senata Višjega sodišča seznanil s
pisnim predlogom državnega tožilca in se glede njega izjavil. Zato izpodbijana odločba temelji na postopku, v katerem
je bila pritožniku kršena pravica iz 22. člena Ustave.
21. Ker je Ustavno sodišče izpodbijani sodbi razveljavilo, je zadevo vrnilo Višjemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje v skladu s prvim odstavkom 59. člena ZUstS.
C)
22. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 21. člena in prvega odstavka 59. 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. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Prvo točko izreka je sprejelo
soglasno. Drugo točko izreka je sprejelo s šestimi glasovi
proti dvema. Proti sta glasovali sodnici Modrijan in Krisper
Kramberger. Sodnica Modrijan je glede prve točke izreka
dala pritrdilno ločeno mnenje, glede druge točke izreka pa
odklonilno ločeno mnenje. Sodnik Fišer je dal pritrdilno
ločeno mnenje.
Št. U-I-426/02 in
Up-546/01-21
Ljubljana, dne 23. oktobra 2003.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4994.

Aneks h kolektivni pogodbi za tekstilne,
oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne
dejavnosti

ANEKS H KOLEKTIVNI POGODBI
za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarskopredelovalne dejavnosti
1. člen
Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske
in usnjarsko-predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št.
5/98) se podaljša za eno leto in velja do 31. 12. 2004.
2. člen
Ta aneks h kolektivni pogodbi se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in začne veljati od dneva sklenitve.
Ljubljana, dne 14. oktobra 2003.
Jože Türkl l. r.
Predsednik
Sindikata tekstilne
in usnjarsko predelovalne
industrije Slovenije

Viljem Glas l. r.
Predsednik
Gospodarske zbornice
Slovenije
Združenja za tekstilno,
oblačilno in
usnjarsko-predelovalno industrijo
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Bogomil Wiegele l. r.
Predsednik Združenja
delodajalcev Slovenije
Sekcije za tekstil in usnje
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o
registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v
register kolektivnih pogodb z datumom 29. 10. 2003 pod
zap. št. 49/7 in št. spisa 121-03-042/94-019.

4995.

Dodatek št. 4 k pravilom igre na srečo “Hitra
srečka”

Na podlagi 14. člena pravil igre na srečo »Hitra srečka«, ki jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre
na srečo d.d. dne 4. 4. 2002, spremembe in dopolnitve
dne 25. 11. 2002 in drugega odstavka 7. člena poslovnika
o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na
srečo d.d. Ljubljana, Dunajska 22, na seji dne 28. 8. 2003
sprejela

D O D A T E K Š T. 4 K P R A V I L O M
igre na srečo »Hitra srečka«
1. člen
S tem dodatkom se določajo elementi za prirejanje
25. serije srečk igre »Hitra srečka«. 25. serija igre »Hitra
srečka« vsebuje 2,000.000 srečk.
2. člen
Začetek prodaje srečk 25. serije igre »Hitra srečka« je
15. 12. 2003.
Zadnji dan prodaje srečk 25. serije igre »Hitra srečka«
je 14. 12. 2004.
Zadnji dan za izplačilo dobitkov 25. serije srečk igre
»Hitra srečka« je 14. 3. 2005.
3. člen
Cena srečke je 150 SIT.
4. člen
V seriji so na posameznih srečkah natisnjeni dobitki v
številu in po vrednosti, in sicer:

Skupaj

Št. dobitkov

Vrednost dobitka

Skupna vrednost

1
2
20
100
200
1.000
2.000
5.000
10.000
50.000
110.000
560.000
738.323

2,000.000 SIT
1,000.000 SIT
100.000 SIT
20.000 SIT
10.000 SIT
5.000 SIT
2.000 SIT
1.000 SIT
500 SIT
300 SIT
200 SIT
150 SIT

2,000.000 SIT
2,000.000 SIT
2,000.000 SIT
2,000.000 SIT
2,000.000 SIT
5,000.000 SIT
4,000.000 SIT
5,000.000 SIT
5,000.000 SIT
15,000.000 SIT
22,000.000 SIT
84,000.000 SIT
150,000.000 SIT

5. člen
Vsaka srečka vsebuje najmanj naslednje elemente:
– ime igre »Hitra srečka«
– znak in motiv igre,
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– ceno srečke,
– znak in naslov prireditelja ter podpis direktorja družbe,
– številko serije in tekočo številko srečke,
– OCR številka in kodna oznaka srečke,
– plan dobitkov,
– prostor v katerem so natisnjeni znaki, denarni zneski
in kontrolne številke. Prostor je prekrit s premazom,
– navodila za igralce:
Odstranite premaz. Srečka je dobitna, če je Vaš znak
enak znaku v polju. Pripada vam dobitek v znesku, ki je
vpisan, pod enakim znakom v polju.
– dobitke do vključno 20.000 SIT izplačujejo prodajalci. Dobitke do vključno 100.000 SIT izplačujejo prodajalci,
ki so s terminali povezani s centralo. Vse dobitke izplačuje
prireditelj na naslovu Športna loterija, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
6. člen
Udeleženec izve za rezultat, ko na srečki odstrani premaz. Srečka je dobitna, če sta pod premazom natisnjena
dva enaka znaka pod pogojem, da je kontrolna številka
srečke zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju.
Vrednost dobitka in kontrolna številka sta natisnjena v poljih
pod premazom. Če na srečki nista odkrita dva enaka znaka,
ta srečka nima dobitka.
7. člen
Dodatek št. 4 k pravilom igre »Hitra srečka« velja z
dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 25.
serije srečk igre »Hitra srečka«.
Št. 196-01/03
Ljubljana, dne 17. oktobra 2003.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim
sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo
pod številko 471-212-2/03 dne 9. 10. 2003.

4996.

Poročilo o prodaji 17. serije igre Hitra srečka

Na podlagi 11. točke koncesijske pogodbe št.
471-9/97 z dne 29. 12. 1998 s katero je Vlada RS dodelila
Športni loteriji d.d. koncesijo za prirejanje klasične igre na
srečo z imenom Hitra srečka, objavljamo

POROČILO
o prodaji 17. serije igre Hitra srečka
1. Število prodanih srečk 17. serije je 1,989.099, sklad
za dobitke je 149,182.425 SIT in vrednost izplačanih dobitkov 139,737.000 SIT.
Ljubljana, dne 20. novembra 2003.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
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OBČINE

BISTRICA OB SOTLI
4997.

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 49/99), v skladu z določili 100.b člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 110/98, 74/98, 70/00 in
51/02) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 7. redni
seji dne 18. 9. 2003 sprejel

PRAVILNIK
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02)
ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo
nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan. Člani občinskega sveta opravljajo svojo
funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo svojo
funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine
Bistrica ob Sotli, ki sodi v sedmo skupino občin, določen
količnik osnovne plače v višini 3,5.

Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,
v okviru katerega se lahko oblikuje plača za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta in
članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Bistrica ob Sotli.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu Občine Bistrica ob Sotli.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme
presegati 80% plače župana. Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije, določeno največ v višini 40% plače župana. Plača podžupana
zajema tudi sejnine za seje občinskega sveta.
Župan mesečno določi višino plače podžupana, glede
na dejansko opravljeno delo.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada v času, ko opravlja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan.
V primeru nezmožnosti opravljanja funkcije župana, ki
traja več kot tri mesece, pripada podžupanu po tretjem
mesecu odsotnosti za nadomeščanje župana plača, ki bi jo
dobil župan.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji
delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin
vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne
sme presegati 15% letne plače župana.
V okvir tega zneska se članu občinskega sveta določi
plača za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in
sicer za:
(neto)
– udeležba na seji občinskega sveta
– vodenje seje občinskega sveta
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je

SIT
14.000
15.000
5.000
3.000

V primeru, da se seja prekine in nadaljuje drugi dan, so
člani občinskega sveta poleg plačila za udeležbo na eni seji
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Št.

upravičeni še do polovičnega zneska, ki bi ga dobil za udeležbo na eni seji.
V primeru, da član občinskega sveta zamudi na sejo za
več kot eno uro ali da predčasno zapusti sejo za več kot eno
uro zaradi lastnih potreb, mu pripada le polovični znesek, ki
bi ga dobil za udeležbo na eni seji. Če zamudi na sejo ali
predčasno zapusti sejo zaradi občinskih obveznosti, mu
pripada celotni znesek plačila.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače na podlagi tega pravilnika je
znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek
se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno
dobo.
Plača posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika.
Znesek se poveča za dodatek za delovno dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta
mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska,
ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači izda za posameznega
občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja občinskega sveta.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. Z odločbo o plači člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila plače.
9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja
funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji. Sejnina za posamezno sejo
znaša 3.000 SIT neto.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade, ki se oblikuje glede na opravljeno delo,
in sicer v naslednjih zneskih:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji
– predsedovanje na seji nadzornega odbora

SIT (neto)
7.000
10.000
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Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi
občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije
imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu
z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s
predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre
za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačajo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 5. v mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo
zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
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III. ORGANI OBČINE

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim
funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom
štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v znesku, kot je določen za predsednike delovnih teles.
Ne glede na določila tega člena so člani komisij, ki
niso člani občinskega sveta, ki jih imenuje občinski svet ali
župan občine za ugotavljanje določenih podatkov na terenu,
upravičeni do nagrade v obliki plačila 2.000 SIT neto na
uro.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. člen
V 14. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja
tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta;
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakršnega drugega razloga na
podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske
svete.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek tega člena.
3. člen
Prvi odstavek 29. člena se nadomesti z novim prvim
odstavkom, ki se glasi:
Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih tajnih volitvah.
4. člen
V drugem odstavku 29. člena se za prvim stavkom
doda besedilo: Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja določba tretjega odstavka 14.
člena statuta.
5. člen
V 29. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja
tudi:

Št. 06202-0007/03-10
Bistrica ob Sotli, dne 18. septembra 2003.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

BLED
4998.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/0 in 51/02) in 16. člena statuta Občine
Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/0, 116/0, 60/02 in
80/02) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 7. redne seje, dne 1. 10. 2003 sprejel

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE STATUTA
Občine Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V statutu Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/0,
116/0, 60/02 in 80/02) se prva alinea 2. člena spremeni,
tako da se glasi:
1. Krajevna skupnost Bled, ki obsega območje mesta
Bled, razen območja k. o. Rečica.

– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu
pred potekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki
so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona
opravljene po rednih volitvah v občinske svete.
6. člen
V 37. členu se v prvem odstavku doda osma alinea, ki
se glasi:
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma
če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na
podlagi zakona ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo
župana ali podžupana.
7. člen
Doda se nov 37.a člen, ki se glasi:
Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan ali
podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od
sprejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej
odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno
sodišče v 30 dneh.
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko
začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev
upravnega sodišča, če pritožba ni vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.
Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo na zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
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– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in
strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja.
O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in
občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana. Če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem, o svoji
odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno
obvestiti občinski svet po prejemu poročila o izidu volitev v
občini.
8. člen
Doda se nov 37.b člen, ki se glasi:
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z
delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere
tako določa zakon.
Funkcija podžupana ni združljiva s funkcijo župana,
članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi
ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
9. člen
V 39. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po prvi seji.
IV. OŽJI DELI OBČINE
10. člen
Tretji odstavek 58.a člena se nadomesti z novim tretjim
odstavkom, ki se glasi:
Krajevna skupnost ima enotni račun, v okviru skupnega računa proračuna Občine Bled. Vsaka krajevna skupnost ima v okviru skupnega računa Občine Bled ločeno
prikazovanje prejemkov in izdatkov.

Št.

lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.
14. člen
Drugi odstavek 100. člena se spremeni tako, da se
glasi:
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto. Odločitev o začasnem financiranju sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.
Odločitev o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu občine.
15. člen
V 100. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri
mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
16. člen
Doda se nov 100.b člen, ki se glasi:
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, ki jih določa zakon in odlok, s
katerim se sprejme občinski proračun, upoštevaje strukturo
proračuna.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah na vsaki seji
poročati občinskemu svetu. Med letom je župan dolžan o
realizaciji proračuna poročati občinskemu svetu po polletnem obračunu.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-2/99
Bled, dne 1. oktobra 2003.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI

Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

11. člen
Tretji odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
Samoprispevek se uvede po prej opravljenem referendumu, na katerem se je za uvedbo samoprispevka izrekla
večina volivcev na določenem območju, ki so glasovali, pod
pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.

GORNJI PETROVCI
4999.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
12. člen
V 99. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže
tudi načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. Predmet
sprejemanja v občinskem svetu je samo načrt prejemkov in
izdatkov za prihodnje leto.
13. člen
V 96. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti
predhodno soglasje za finance pristojnega organa občine,
če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je
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Odlok o turistični taksi v Občini Gornji Petrovci

Na podlagi 21., 22. in 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) ter 7. člena statuta
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 6. izredni seji dne 10. 11.
2003 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Gornji Petrovci
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Gornji Petrovci, način poročanja in nadzor nad njenim
odvajanjem.
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2. člen
Na območju Občine Gornji Petrovci se določa turistična taksa v višini 11 točk. Turistična taksa je prihodek
občine.

Osebe iz 6. člena tega odloka so v roku, ki ga določa
prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu
davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti
razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.

3. člen
Višina turistične takse se izračuna tako, da se točkovna vrednost pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke določa, v skladu z zakonom o pospeševanju turizma, Vlada Republike Slovenije.

9. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka morajo pobirati turistično takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma
drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno
število prenočitev posameznega turista in znesek plačane
takse. Vsebino evidence predpiše minister, pristojen za turizem.
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidence opravlja pristojen davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski komunalni inšpektor oziroma pooblaščeni delavec v okviru občinskega upravnega
organa.

4. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja na območju Občine Gornji
Petrovci, v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev
za prenočevanje.
Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru,
ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
5. člen
1. Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih
ali bolnicah,
– učenci, dijaki in študentje, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske ali druge skupnosti v okviru svojih rednih
aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih
domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnogostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila takse.
2. Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacijah,
ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč
IYHF.
6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če
mu ne zaračunajo plačila storitev prenočevanja.
7. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti vpisan razlog iz prvega ali drugega odstavka
5. člena tega odloka v evidenci, ki je določena z uredbo
pristojnega ministra.
8. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka nakazujejo pobrano
turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na
poseben račun Občine Gornji Petrovci.

10. člen
Zbrana sredstva turistične takse so prihodek proračuna Občine Gornji Petrovci in so razporejena v skladu z
zakonom o pospeševanju turizma in letnim proračunom občine za naslednje namene:
1. V višini štirih točk se namenijo za:
– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
– promocijo turistične ponudbe,
– priprava promocijskih gradiv,
– sofinanciranje kulturno zabavnih prireditev, turističnih prireditev, likovnih razstav.
2. V višini dveh točk se namenijo za:
– delovanja turističnih društev in njihovih programov na
podlagi finančnega plana in proračuna za preteklo leto
– sofinanciranje delovanja turistične zveze oziroma pokrajinske turistične organizacije.
3. V višini treh točk se namenijo za:
– čiščenje, vzdrževanje in urejanje okolja.
4. V višini dveh točk se namenijo za:
– urejanja turističnih, tematskih in vinskih poti ter vzdrževanja naravnih, kulturnih, zgodovinskih in drugih znamenitosti, pomembnih za turizem.
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznujejo pravne osebe, najmanj s 30.000 tolarjev podjetniki ter
najmanj s 30.000 tolarjev sobodajalci in kmetje ter društva,
ki sprejemajo turiste na prenočevanje, za prekršek po prvem in drugem odstavku 6. člena tega odloka:
– če ne pobirajo turistične takse po prvem in drugem
odstavku 6. člena tega odloka,
– če ne nakazujejo pobrane turistične takse v skladu z
določbo 8. člena tega odloka,
– če ne vodi evidence v skladu z določbo 9. člena
tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. januarja 2004.
Št. 333-01/2003-60-SK
Gornji Petrovci, dne 10. novembra 2003.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.
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LAŠKO
5000.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za
leto 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 29. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet občine Laško na 8. seji
dne 10. novembra 2003 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Laško
za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Laško za leto 2003
(Uradni list RS, št. 117/02 in 57/03) se spremeni 2. člen
tako, da se glasi:
»Proračun Občine Laško za leto 2003 je določen v
naslednjem obsegu:
v tisoč SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / Podskupina kontov
Proračun leta 2003
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
1.753.392
70 DAVČNI PRIHODKI
918.434
700 Davki na dohodek in dobiček
705.094
703 Davki na premoženje
98.306
704 Domači davki na blago in storitve
97.955
706 Drugi davki
17.079
71 NEDAVČNI PRIHODKI
185.126
710 Udeležba na dobičku in prihodki od
premoženja
35.108
711 Takse in pristojbine
8.885
712 Denarne kazni
2.258
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
91.275
714 Drugi nedavčni prihodki
47.600
72 KAPITALSKI PRIHODKI
13.550
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
13.500
73 PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 TRANSFERNI PRIHODKI
636.282
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
636.282
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41++42+43)
1.832.196
40 TEKOČI ODHODKI
330.673
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
124.581
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 17.707
402 Izdatki za blago in storitve
154.269
403 Plačila domačih obresti
16.800
409 Rezerve
17.316
41 TEKOČI TRANSFERI
820.781
410 Subvencije
–
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
416.679
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
50.473
413 Drugi domači transferi
353.629

Št.

114 / 21. 11. 2003 / Stran 15593

414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)

–
549.610
549.610
131.132
131.132
-78.804

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / Podskupina kontov
Proračun leta 2003
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
4.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
4.000
750 Prejeta vračila danih posojil
4.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
–
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
4.000
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V)
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / Podskupina kontov
Proračun leta 2003
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
60.000
50 ZADOLŽEVANJE
60.000
500 Domače zadolževanje
60.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
28.100
55 ODPLAČILA DOLGA
28.100
550 Odplačila domačega dolga
28.100
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
- 42.904
(I. + IV. + VII. -II. - V - VIII.) = (IX/2-IX/1)
IX/1 Stanje sredstev na računih 31/12-2002 42.904
IX/2 Stanje sredstev na računih 31/12-2003
–
X. NETO ZADOLŽEVANJE
74.804
(VII. -VIII. - IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE
78.804
(VI. + X.)
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40301-05/2002
Laško, dne 10. novembra 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

5001.

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

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02,
55/03, v nadaljevanju: zakon) ter 21. člena statuta Občine
Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02), je Občinski svet
občine Laško na 8. redni seji dne 10. 11. 2003 sprejel
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ODLOK
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Laško
1. člen
S tem odlokom se določajo načini in postopki vračanj
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Laško.
Občina Laško (v nadaljevanju: občina) po določbah
tega odloka nastopa, kot zavezanec za vračila vlaganj fizičnim oziroma pravnim osebam, kot dejanskim upravičencem
do vračila teh vlaganj.
Občina postane zavezanec po tem odloku z dnem, ko
prejme zneske plačila vlaganj od Republike Slovenije oziroma od njenega sklada, ki je ustanovljen za izvajanje zakona.
2. člen
Dejanski končni upravičenci za vračilo vlaganj so fizične in pravne osebe (v nadaljevanju: upravičenci), ki so same, preko občine ali krajevne skupnosti sklepale pogodbe
o investicijah v telekomunikacijsko omrežje na območju občine, in sicer s pravnimi predniki Telekoma Slovenije d.d. in
Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za PTT promet (SIS).
3. člen
Za sestavo seznamov upravičencev do vračila vlaganj
imenuje župan v roku 15 dni od uveljavitve tega odloka
posebno komisijo (v nadaljevanju: komisija). Komisija šteje
pet članov.
Komisija skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti in
morebitnih bivših gradbenih odborov, na osnovi evidenc in
podatkov iz arhiva, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne ali fizične osebe, zbere vso potrebno
dokumentacijo in podatke o višini vloženih sredstev v izgradnjo telekomunikacijskega omrežja na območju občine. Krajevne skupnosti komisiji zgolj predložijo dokumentacijo, s
katero razpolagajo in ne ugotavljajo pravne pravilnosti te
dokumentacije. Telekom Slovenije d.d. je dolžan upravičencem, ki izkažejo pravni interes, predložiti vse podatke, s
katerimi razpolaga in omogočiti vpogled v dokumentacijo, ki
se nanaša na vračilo vlaganj.
Na podlagi dokumentacije iz prejšnjega odstavka, komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj. Krajevne skupnosti posredujejo komisiji predlog seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot končni upravičenci.
Predlogu seznama morajo biti s strani krajevne skupnosti
predložena tudi vsa listinska dokazila, ki so potrebna za
ugotovitev osnove za vračilo vlaganj in višine deležev, sorazmernim vlaganjem posameznih oseb.
4. člen
Na podlagi končnega seznama upravičencev, občina
kot upravičenec po 2. členu zakona vloži zahtevek za vračanje z vsemi potrebnimi dokazili pri krajevno pristojnemu državnemu pravobranilstvu.
5. člen
Seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo, kot dejanski končni upravičenci se objavi na oglasni deski občine
in krajevnih skupnostih v roku dveh mesecev po sklenitvi
pisne poravnave med občino in pristojnim pravobranilcem
ali po pravnomočnem končanem sodnem postopku za določitev odškodnine.
Fizične in pravne osebe, ki niso javno objavljene v
seznamu, pa menijo, da so upravičene do vračila, morajo v
roku enega meseca od javne objave seznama pri komisiji
zahtevati, da jih uvrsti v seznam in ji predložiti vso potrebno
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dokumentacijo, s katero dokažejo, da so upravičeni do vračila, sicer se jih pri vračilu ne upošteva.
6. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki v skladu z zakonom pripada upravičencu na podlagi sklenjene poravnave, se ugotavlja na podlagi sklenjenih pogodb in dokazil posameznih
upravičencev v izgradnjo omrežja ter v višini določeni z zakonom.
Če je v pogodbi določeno, da naročniki telefonskih
priključkov opravijo gradbena dela v lastni režiji, se količina
dela obračuna po takratnih normativih PTT organizacij, kolikor obstajajo oziroma po sedanjih normativih Telekoma Slovenije d.d. Kot dokazilo za število opravljenih ur lahko služi
takratno zaključno finančno poročilo ali kak drug dokument
s številom opravljenih ur dela, izstavljenem po končani izgradnji omrežja.
Sorazmerni del vračila, ki pripada Občini Laško kot
upravičencu, iz naslova morebitnih namenskih sredstev samoprispevka, mora občina nameniti izključno za investicije
na območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka.
7. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj je sklenjena pogodba upravičenca.
Pravni nasledniki oseb iz drugega člena tega odloka
morajo dokazati obstoj pravnega nasledstva. Dediči upravičenca morajo za sprejem vračila pooblastiti skupnega pooblaščenca.
8. člen
Občina bo pričela vračati vračila vlaganj v roku 30 dni
od prejema vračila iz republiškega sklada za vračanje vlaganj v omrežje.
9. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka, preneha veljati pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega
telekomunikacijskega omrežja (Uradni list RS, št. 88/02).
10. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 345-3/02
Laško, dne 8. novembra 2003.
Župan
Občine laško
Jože Rajh l. r.

5002.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Laško

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 14/84, 33/89; Uradni list RS, št.
24/92 - odl. US in 44/97) in 218. člena zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02) ter 21. člena statuta
Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) je Občinski
svet občine Laško na 8. redni seji dne 10. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Laško

Uradni list Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Uporabniki stavbnega zemljišča na območju Občine
Laško plačujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (dalje: nadomestilo), ki ga opredeljuje 218. člen zakona
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02).
2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od površine zazidanega in nezazidanega stavbnega
zemljišča.
I. Zazidano stavbno zemljišče
Za zazidana stavbna zemljišča po tem odloku štejejo
tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi
stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja
začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva stanovanjska oziroma
poslovna površina ter zemljišče na katerem objekt stoji, s
pripadajočim zemljiščem znotraj gradbene parcele.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob,
predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe, kleti in drugih zaprtih prostorov stanovanja, ter čista
tlorisna površina garaže za osebne avtomobile.
Poslovna površina je čista tlorisna površina prostora in
vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim
prostorom in tudi pokrita skladišča, parkirni prostori, delavnice na prostem in podobno.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče
šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali
del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
II. Nezazidano stavbno zemljišče
Za nezazidana stavbna zemljišča po tem odloku štejejo
tista zemljišča, za katera je z izvedenim prostorskim aktom
določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in
poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva,
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti,
športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja
gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
3. člen
Nadomestilo je dolžan plačati neposredni uporabnik
stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik,
imetnik pravice uporabe, najemnik…), ki je lahko fizična
oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmeri
zavezancu davčni organ, na podlagi podatkov o zavezancu
in stavbnem zemljišču, ki jih davčnemu organu posreduje
občinska uprava.
Zavezanci so dolžni v 30 dneh občinski upravi in državnim organom sporočiti vse osnovne podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila. Za izračun nadomestila se
uporabljajo uradni podatki in evidence.
Zavezanci so dolžni sproti sporočati občinski upravi
tudi vse spremembe, ki vplivajo na določanje višine nado-
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mestila. Kolikor zavezanci zahtevanih podatkov pristojnemu
organu ne posredujejo, ali posredujejo napačne podatke,
lahko pristojni organ na podlagi uradnih podatkov in evidenc, sam oceni osnovo za izračun nadomestila.
Če Občina Laško ugotovi za obstoj stavbnega zemljišča, za katero ni prijela prijave ali pa so prijavljene površine
nepravilne, prične postopek po uradni dolžnosti iz uradne
evidence. Uporabniku nadomestilo odmeri davčni organ na
podlagi zakona in po kriterijih tega odloka.
4. člen
Zavezanec mora prijaviti Občini Laško zazidano in nezazidano stavbno zemljišče in vse spremembe v 30 dneh po
tem, ko postane neposredni uporabnik zemljišča oziroma
stavbe ali dela zemljišča oziroma po spremembi. Če nastane sprememba med letom, se to upošteva od 1. v naslednjem mesecu po preteku meseca, v katerem je sprememba
nastala.
II. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
5. člen
Poleg primerov, ki jih določa zakon, je lahko začasno
oproščen plačila nadomestila uporabnik stavbnega zemljišča:
– dokler je na osnovi enotne evidence upravičen do
socialne pomoči;
– v primeru elementarne nesreče na objektu največ
2 leti od nastanka elementarne nesreče;
– v primeru novogradnje, nadzidave ali dozidave stanovanjske hiše oziroma nakupa stanovanja za dobo 5 let od
dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo (na vlogo
občana).
Nadomestilo se ne odmerja za sakralne objekte, javne
zavode, katerih ustanovitelj je Občina Laško in za funkcionalne enote, ki se uporabljajo za potrebe delovanja krajevnih skupnosti in organizacij, ki opravljajo humanitarno dejavnost.
O odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačevanju nadomestila za zazidana stavbna zemljišča fizičnih
oseb, odloča, na podlagi določil zakona o davčnem postopku, davčni organ.
O odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačevanju nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča fizičnih
oseb, ter za zazidana stavbna zemljišča pravnih oseb, odloča na podlagi določil zakona o davčnem postopku, obveznega predhodnega mnenja občinskega organa, davčni organ.
Vlogo za odpis, delni odpis, odlog ali obročno plačevanje nadomestila iz drugega in tretjega odstavka tega člena,
vloži zavezanec pri davčnem organu.
Davčni organ mora vsako leto v mesecu novembru
opraviti preizkus vseh oprostitev starih nad 10 mesecev ter
izdati odločbe o prenehanju oprostitve za uporabnike, ki ne
izpolnjujejo več pogojev za oprostitev plačila.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
6. člen
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja, pri
kateri se uporabljajo naslednja merila:
a) namen uporabe,
b) stopnja komunalne opremljenosti.
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7. člen
Pri namenu uporabe stavbnega zemljišča se upošteva
sledeče:
– za stanovanjski namen se po tem odloku štejejo stanovanjske površine v blokih, družinskih hišah, garaže, počitniških objektih ter drugih objektih, ki so namenjeni prebivanju;
– za poslovno dejavnost se po tem odloku štejejo objekti in prostori v katerih se opravlja kakršnakoli poslovna,
storitvena, proizvodna ali kaka druga gospodarska dejavnost, razen objektov namenjenih za kmetijsko dejavnost ter
spremljevalnih objektov in površin kot so pokrita in nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na prostem, odprte športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti in podobno;
– za zapuščene objekte se štejejo objekti, če se ugotovita oba kriterija za stanje objekta:
– nenaseljen objekt, brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti,
– nevzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega
stavbnega zemljišča.
Površina za poslovno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno gradbeno parcelo bencinskega servisa.

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Laško.

8. člen
Komunalna opremljenost stavbnega zemljišča se določi glede na opremljenost zemljišča.
Točke za m2 zazidanega stavbnega zemljišča se določijo:
a) Namen uporabe stavbnega zemljišča:
Točke
– stanovanjski objekti
13
– poslovni objekti
33
– zapuščeni objekti
55
b) Komunalna opremljenost zemljišča:
– pristop po asfaltni cesti
8
po makadamski cesti (več kot 500 m)
2
– zagotovljen priključek na javno kanalizacijo
3
– javno razsvetljavo
3
– zagotovljen priključek na električno omrežje
2
– zagotovljen priključek na javno vodovodno omrežje 4
na lastni vodovod
1
– zagotovljen priključek na telekomunikacijsko
omrežje
2
– zagotovljen priključek na kabelsko TV
2
– zagotovljen priključek na plinovod
2
– zagotovljen reden odvoz smeti
4

13. člen
Določbe drugega in zadnjega odstavka 2. člena tega
odloka, se začnejo uporabljati po pridobitvi vseh potrebnih
podatkov za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
vendar najkasneje do 1. 1. 2005.

9. člen
Točke za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča iz izvedbeno prostorskega akta se določijo tako, da se ugotovi
število točk po 8. členu tega odloka za predvidene gradbene parcele. Tako ugotovljeno število točk se zniža za 50%,
kar predstavlja osnovo za odmero prispevka za nezazidano
stavbno zemljišče.
10. člen
Vsa sredstva zbrana iz plačil nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč so prihodek proračuna Občine Laško za
vzdrževanje in investicije komunalne infrastrukture na območju vseh krajevnih skupnosti v občini.
11. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila v Občini Laško
znaša za stanovanjske površine 3,24 SIT in poslovne objekte 5,40 SIT na dan 1. 1. 2004. Vrednost točke se enkrat
letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin.
Nadomestilo odmeri davčni urad zavezancu z odločbo
na osnovi veljavnega sklepa o vrednosti točke za izračun

IV. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 360.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali zasebnik, če na poziv
pristojnih občinskih, upravnih in državnih organov ne posreduje vse osnovne podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila, ali posreduje napačne podatke (tretji in četrti odstavek 5. člena), ali če v določenem roku ne prijavi stavbnega
zemljišča, katerega uporabnik je (6. člen).
Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Uporabniki stavbnih zemljišč, ki jih ta odlok na novo
opredeljuje kot zavezance za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pa plačujejo obveznosti po določilih tega odloka.
15. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o plačevanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni
list RS, št. 4/91, 3/98, 68/00, 21/02).
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42306-1/03
Laško, dne 10. novembra 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

5003.

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice
Laško

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-1, 55/92, 13/93,
66/93, 45/94 - odl US, 8/96 in 36/00), 20. in 73. člena
zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št - 81/01 in 96/02),
26. in 135. člena zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), ter 21. člena statuta
Občine Laško in 22. člena statuta Občine Radeče sta Občinski svet občine Laško na 8. seji dne 10. 11. 2003 in
Občinski svet občine Radeče na 7. seji dne 12. 11. 2003
sprejela
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ODLOK
o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Laško in Občina Radeče usklajujeta delovanje Javnega zavoda Knjižnice Laško (v nadaljnjem besedilu: zavoda) z določbami zakona o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01 in 96/01) in zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02),
urejata njegov status, razmerja med soustanoviteljicama in
zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Soustanoviteljici zavoda sta Občina Laško in Občina
Radeče. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Knjižnice Laško izvajata Občina Laško in Občina Radeče.
2. člen
Zavod je pravni naslednik Knjižnice Laško, s sedežem
v Laškem, katerega ustanoviteljici sta bili Občina Laško in
Občina Radeče.
3. člen
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti.
4. člen
Ime zavoda je Javni zavod Knjižnica Laško.
Skrajšano ime je Knjižnica Laško.
Sedež javnega zavoda je Aškerčev trg 4, 3270 Laško.
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register: pri Okrožnem sodišču
v Celju, pod registrsko številko 1/06681/00.
II. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
V sestavu Knjižnice Laško delujeta organizacijski enoti:
– Knjižnica Radeče,
– Knjižnica Rimske Toplice.
Manjša izposojevališča in bibliobusna oskrba se organizirajo, ko so za to dani pogoji.
6. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
opravlja kot javna službo,
– ugotavljanje potreb po knjižničnem gradivu,
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje
knjižničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk
in drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih
proizvodov in storitev,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju
informacij,
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
– informacijsko opismenjevanje,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– opravljanje drugih bibliotekarskih, dokumentacijskih
in informacijskih storitev,
– sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,
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– zbiranje, obdelava, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,
– zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih
oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke,
mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne
kulture,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke,
mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane s
knjižnično dejavnostjo,
– prirejanje seminarjev, strokovnih posvetovanj, tečajev in predavanj,
– vzdrževanje stikov in izmenjava prireditev s sorodnimi
zavodi doma in v tujini,
– pripravljanje in izdelovanje publikacije v knjižni in neknjižni obliki,
– lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je njen
prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe,
– knjižnično dejavnost izvaja tudi z bibliobusom.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka zavod lahko opravlja tudi druge kulturne dejavnosti, ki jih izvaja v okviru posebne organizacijske enote v skladu z drugim in tretjim odstavkom 19. člena zakona o knjižnicah.
7. člen
Dejavnosti iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so
v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– 92.511 Dejavnost knjižnic,
– 22.110 Izdajanje knjig,
– 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvoka,
– 22.150 Drugo založništvo,
– 22.240 Priprava za tisk,
– 22.3
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov,
– 52.471 Dejavnost knjigarn,
– 52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
– 52.610 Trgovina na drobno po pošti,
– 52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– 55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah,
– 60.240 Cestni tovorni promet,
– 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem,
– 72.100 Svetovanje o računalniških napravah,
– 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in
svetovanje,
– 72.300 Obdelava podatkov,
– 72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami na področju knjižničarstva,
– 72.600 Druge računalniške dejavnosti,
– 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja,
– 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike,
– 74.400 Oglaševanje,
– 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– 74.873 Druge poslovne dejavnosti,
– 80.422 Drugo izobraževanje,
– 91.330 Dejavnost drugih organizacij,
– 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 92.522 Varstvo kulturne dediščine,
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– 92.512
– 92.521
– 92.13
– 92.34

Dejavnost arhivov,
Dejavnost muzejev,
Kinematografska dejavnost,
Druge razvedrilne dejavnosti.
III. ORGANI ZAVODA
8. člen

Organa zavoda sta:
– svet in
– direktor.

Svet zavoda
9. člen
Svet sestavlja devet članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanoviteljev,
– trije predstavniki delavcev zavoda in
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po
preteku mandata so lahko ponovno imenovani. Direktor je
dolžan obvestiti ustanovitelja v roku 90 dni, pred potekom
mandata članov sveta zavoda, o poteku mandata članov
sveta zavoda.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča
večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
10. člen
Naloge sveta:
– imenuje in razrešuje direktorja,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu
načrtu, načrtu investicij in k zavodski kolektivni pogodbi ter
nadzira njihovo izvajanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z direktorjem,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi.
11. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor v roku
30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnika delavcev in prejemu predlogov.
Svetu zavoda prične teči mandat z dnem imenovanja.
12. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom
mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje,
– se pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
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V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do
izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem
postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
13. člen
Člana sveta zavoda razreši tisti ustanovitelj, ki ga je
imenoval in sicer na predlog direktorja ali večine članov
sveta zavoda.
14. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda
ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktorja imenuje svet zavoda z večino glasov vseh
članov, na podlagi javnega razpisa.
Svet si mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje občin ustanoviteljic ter mnenje strokovnih delavcev
knjižnice.
Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno.
Tajno glasovanje razpiše svet, izvede pa ga tričlanska komisija, ki jo imenuje svet zavoda.
Če katera od občin ustanoviteljic ter strokovni delavci
knjižnice ne odgovorijo v roku 60 dni, se šteje, da so bila
soglasja podana oziroma mnenja pozitivna.
Statut zavoda ureja usklajevalni postopek za primer,
da katera od ustanoviteljic ne soglaša z imenovanjem direktorja.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je
lahko ponovno imenovan.
Na podlagi določil o imenovanju direktorja, sklene z
njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik.
Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas,
čas trajanja mandata.
Delavec, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju
funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in
kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza
njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
15. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri
– da ima opravljen bibliotekarski strokovni izpit
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj
– da ima organizacijske in strokovne sposobnosti, ki
jamčijo, da bo s svojim delom prispeval k uresničevanju
smotrov in ciljev zavoda, kar dokazuje s svojim minulim
delom.
16. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če ta sam zahteva razrešitev
– če nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih iz
delovnih razmerij delovno razmerje preneha po samem zakonu
– če se pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči
zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja
svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše
motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Če direktorju preneha mandat pred potekom mandatne dobe, se javni razpis za imenovanje novega direktorja
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opravi najkasneje v treh mesecih po prenehanju mandata
prejšnjega direktorja. Za čas do imenovanja novega direktorja imenuje svet vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdalj
za eno leto.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti
soglasje občin soustanoviteljic Laško in Radeče ter mnenje
strokovnih delavcev knjižnice ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku
60 dni izjavi.
17. člen
Naloge direktorja:
– organizira delo javnega zavoda
– sprejema strateški načrt
– sprejema program dela
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem
mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko
pomembno vplivajo na delovanje zavoda
– pripravi letno poročilo
– sklepa zavodsko pogodbo, če jo zavod ima
– in druge naloge v skladu s programom dela zavoda.
18. člen
Pooblastila direktorja:
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v
okviru finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potrebno soglasje
sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima
zavod v upravljanju.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
19. člen
Zavod upravlja s pripadajočimi prostori:
– s poslovnimi prostori v Laškem dvorcu, Aškerčev trg
4, 3270 Laško,
– s stanovanjem, preurejenem v poslovni prostor , Ulica 14. divizije 8, 3272 Rimske Toplice,
– z 1 prostorom, Lahov graben 6a, 3273 Jurklošter,
– z 1 prostorom v Domu svobode, Zidani Most 12,
1432 Zidani Most,
– s poslovnimi prostori Knjižnice Radeče, Ulica OF 2,
1433 Radeče,
– ter vso opremo po inventurnem popisu osnovnih
sredstev in knjižničnem gradivu v vseh knjižničnih enotah v
Javnem zavodu Knjižnica Laško.
20. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna Občine Laško in Občine Radeče, pogodbenih partneric na podlagi pogodb o izvajanju knjižnične dejavnosti in državnega proračuna.
Sredstva za izvajanje javne službe se načrtujejo v skladu z določili iz 36. in 53. člena zakona o knjižničarstvu ter
pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih
knjižnic in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št.
19/03).
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Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
– s članarinami in drugimi nadomestili,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
21. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi lahko razpolaga.
23. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje
s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last
ustanovitelja.
24. člen
Nepremično premoženje, s katerim zavod v skladu z
19. členom upravlja, je last ustanoviteljic po teritorialnem
načelu.
S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju
lastnika.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
25. člen
Zavod je dolžan soustanoviteljicama nuditi in dvakrat
letno pošiljati podatke o poslovanju zavoda, o poslovnih
rezultatih zavoda ter druge podatke, ki so neobhodni za
izvrševanje funkcij soustanoviteljic.
Zavod mora nemudoma in popolno obvestiti soustanoviteljici v primeru, da posamezni pogodbeni partner ne izpolnjuje svojih obveznosti ali jih ne izpolnjuje pravočasno ali
redno.
Soustanoviteljici sta dolžni zavodu zagotavljati sredstva
za delo v okviru dogovorjenega programa in finančnega
načrta po dvanajstinah oziroma po dogovorjeni dinamiki.
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarjata soustanoviteljici do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljata iz proračuna soustanoviteljic za delovanje zavoda.
Soustanoviteljici ne odgovarjata za obveznosti zavoda
iz naslova dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor in sicer do izteka mandata, za katerega je
bil imenovan.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji Svet zavoda Knjižnice Laško prav tako do izteka
mandata, za katerega je bil imenovan.
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27. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt
morata biti sprejeta najkasneje do 31. 12. 2003. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut
Knjižnice Laško, z dne 24. 3. 1997.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško (Uradni list RS,
št. 22/96 in 20/02).
29. člen
Direktor poskrbi na podlagi tega odloka za spremembo vpisa v sodni register.
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije .
Št. 02201-6/03
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r

5004.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r

Dopolnitev programa priprave sprememb in
dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu
Zdravilišča Laško

Na podlagi usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za Občino Laško (Uradni list SRS, št. 46/87,
44/88 in Uradni list RS, št. 26/93, 86/01), 34. člena
ZureP-1(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (Uradni list RS, št. 55/93
in 76/00), 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 8/00, 88/02) je Občinski svet občine Laško sprejel na
1. izredni seji dne 18. 11. 2003

DOPOLNITEV PROGRAMA
PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem
načrtu Zdravilišča Laško
(Uradni list RS, št. 97/02)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
prostorskega akta:
V letu 2002 je na pobudo Zdravilišča Laško občinski
svet sprejel program priprave sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (Uradni list RS,
št. 7/02).
Spremembe in dopolnitve odloka so bile že javno razgrnjene, do pobud in pripomb pa so bila že sprejeta stališča. V navedenih spremembah so se na novo opredelili
pogoji in namen v okviru zazidalnega načrta za: Wellnes
hotel, parkirne površine, apartmajsko naselje, sprehajalna
brv s komunikacijo na levi breg Savinje, Komunikacijska
navezava brv - staro mestno jedro, rezervat za rekreacijo
(čolnarna), rezervat za letno kopališče, ureditev levega brega Savinje, ureditev struge Savinje, ureditev mrtvice SavinjaLava, ureditev komunikacijske povezave brvi z mostom v
Jagočah.
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Dopolnitev sprememb odloka o ureditvenem načrtu
pomeni širitev mej na S delu od BS Interine na parc. št.
59/4, 59/1, 59/5, 36/5, 36/6, 36/4, 36/3 in 59/3 vse
k.o. Debro za potrebe turistično, trgovskega in prireditvenega centra. Zaradi umestitve krožišča na GI-5 se bodo meje
razširile na parc. št. 54/2, 883/11, 902/30, 39/4, 39/3,
57/4 k.o. Debro in 22, 23 in 21/1 k.o. Laško.
V predelu, kjer bo stal turistično-trgovski in kongresni
center, je v planski dokumentaciji Oobčine Laško(Uradni list
RS, št. 86/01) prostor opredeljen za zdraviliško-turistično
dejavnost (preventivno zdravljenje, počitniški program, kongresni in izobraževalni turizem).
Spremembe in dopolnitve UN se bodo izvajale v skladu
z 2. točko 34. člena ZureP-1 po skrajšanem postopku, saj
za nameravane spremembe zakonsko ni predpisana presoja vplivov na okolje, bistvenega vpliva pa tudi ne bo na
kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov.
2. Predmet dopolnitev sprememb je razširitev mej ureditvenega načrta na parc. št. iz točke 1. za potrebe turistično trgovskega in kongresnega centra ter za potrebe križišča
na cesti GI-5 za primeren dostop do predvidenih objektov.
3. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta in
podrobnejši pogoji iz 66. člena ZureP-1.
Širitev mej UN je razvidna iz grafičnih podlog, pogoji pa
so natančneje določeni v planu Občine Laško (Uradni list
RS, št. 86/01) pod točko 1.6.1. Zdraviliška turistična dejavnost.
4. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve:
– odlok o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (Kr-1del) (Uradni list RS, št. 55/93 in 76/00),
– odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za Občino Laško,
– Savinja Laško od km 14,5 do km 16,5, št. proj.
40/93, PGD,PZI, PUV Celje,
– Turistično-trgovski in kongresni center Laško, programski projekt št. 1225/03, 9. 9. 2003, Mercator optima,
inženiring d.o.o., Projektivni biro,
– Terme Laško, idejna-programsko arhitektonska zasnova, oktober 2003, Studio Rebeka.
Ureditev Savinje na vplivnem območju Zdravilišča Laško, študija, Inženiring za vode d.o.o., oktober 2003.
5. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag:
Geodetske podlage (DKN, ortofoto) bodo strokovne
inštitucije za pripravo sprememb ureditvenega načrta pridobile s strani GURS, geodetske posnetke pa bodo pripravili
pooblaščeni geodeti s terenskim snemanjem.
6. Rok za pripravo prostorskega akta:
– sprejem dopolnitve programa priprave ureditvenega
načrta: november 2003
– priprava predloga za ponovno javno razgrnitev: november 2003,
– 15-dnevna javna razgrnitev: november 2003,
– javna obravnava december 2003,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve: december 2003,
– dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu z vsemi spremembami: december 2003,
– sprejem odloka: december 2003,
– objava v Uradnem listu RS: december 2003.
7. Obveznosti v zvezi z financiranjem izdelave prostorskega akta nosi Zdravilišče Laško,d.d.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 35005-3/2002
Laško, dne12. novembra 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

5005.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
sprememb in dopolnitev odloka o UN
Zdravilišča Laško

Na podlagi 31. in 34. člena ZUreP-1 (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03) Občina Laško izdaja

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb
in dopolnitev odloka o UN Zdravilišča Laško
ki bosta organizirani, in sicer: javna razgrnitev, v preddverju urada župana, Mestna ul. 2, Laško, z začetkom dne
28. 11. 2003 in bo trajala 15 dni do vključno 12. 12. 2003,
ter javna obravnava, ki bo v sredo dne 10. 12. 2003, ob 18.
uri v Zdravilišču Laško.
Št. 35005-03/2002
Laško, dne 19. novembra 2003.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

LJUBLJANA
5006.

Sklep o izločitvi enot iz javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Ljubljana Center
in njihovo organiziranje v samostojne zavode

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 71/95 – odl. US, 8/96 in
36/00) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine
Ljubljana na 5. seji dne 20. 10. 2003 sprejel

SKLEP
o izločitvi enot iz javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Ljubljana Center
in njihovo organiziranje v samostojne zavode
1. člen
Iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljevanju: vrtec) Vrtec Ljubljana Center, s sedežem Poljanska
cesta 12, Ljubljana, se izločijo naslednje enote:
1. enota Ana Ziherl, ki deluje na lokaciji Čufarjeva 14,
Ljubljana,
2. enota Dr. France Prešeren, ki deluje na lokacijah
Prešernova 29, Puharjeva 4 in Erjavčeva 29, Ljubljana,
3. enota Prule, ki deluje na lokacijah Praprotnikova 2,
Ulica na Grad 2a, Zvonarska 3 in Janežičeva 13, Ljubljana,
4. enota Poljane, ki deluje na lokacijah Strossmayerjeva
3, Zemljemerska 9, Poljanska cesta 21 in Povšetova 20,
Ljubljana.

Št.
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2. člen
Izločene enote iz prejšnjega člena tega odloka se organizirajo v naslednje samostojne vrtce:
1. Vrtec Ledina, s sedežem Čufarjeva ulica 14, Ljubljana,
2. Vrtec Dr. France Prešeren, s sedežem Erjavčeva
cesta 29, Ljubljana, s tremi enotami, in sicer:
– enota Vrtača, ki deluje na lokaciji Erjavčeva cesta
29, Ljubljana,
– enota Prešernova, ki deluje na lokaciji Prešernova
cesta 29, Ljubljana,
– enota Puharjeva, ki deluje na lokaciji Puharjeva ulica
4, Ljubljana.
3. Vrtec Pod Gradom, s sedežem Praprotnikova ulica
2, Ljubljana, z dvema enotama, in sicer:
– enota Prule, ki deluje na lokacijah Praprotnikova ulica 2, Ulica na Grad 2a in Janežičeva cesta 13, Ljubljana,
– enota Poljane, ki deluje na lokacijah Strossmayerjeva
ulica 3, Poljanska cesta 21 in Zemljemerska ulica 9, Ljubljana.
3. člen
Vrtec Ljubljana Center se s preostalima enotama organizira v samostojen vrtec z imenom Vrtec Vodmat, s sedežem Korytkova ulica 24-26, Ljubljana, z dvema enotama, in
sicer:
– enota Vodmat, ki deluje na lokacijah Korytkova ulica
24-26 in Bolgarska ulica 20, Ljubljana,
– enota Klinični center, ki deluje na lokaciji Bohoričeva
ulica 36, Ljubljana in v bolnišničnih oddelkih v Ljubljani.
4. člen
Premoženje, s katerim je upravljal dosedanji Vrtec Ljubljana Center, se razdeli med novo organizirane vrtce iz 2. in
3. člena tega sklepa z delitveno bilanco po zaključnem
računu Vrtca Ljubljana Center tako, da pripada vsakemu
premoženje, ki ga je doslej uporabljala za opravljanje svoje
dejavnosti enota, ki se bo organizirala v samostojen vrtec.
Delavci Vrtca Ljubljana Center, ki opravljajo delo v enotah, se razporedijo med novo organizirane vrtce na podlagi
števila oddelkov v šolskem letu 2003/2004, skladno s predpisi o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, najkasneje do 30. 11. 2003.
Delavci iz prejšnjega odstavka tega člena ter sorazmerno število drugih delavcev, katerih delo ni neposredno povezano z izvajanjem programov vrtca, nadaljujejo delo v
novo organiziranih vrtcih iz 2. in 3. člena tega sklepa.
Razporeditev delavcev iz prejšnjega odstavka tega sklepa opravi ravnatelj Vrtca Ljubljana Center.
5. člen
Novo organiziran vrtec iz 2. in 3. člena tega sklepa
prevzame pravice in obveznosti, nastale v zvezi z delovanjem Vrtca Ljubljana Center, v obsegu, ki se nanaša na
izločeno enoto, ki se je organizirala v samostojen vrtec.
6. člen
Izločitev enot iz 1. člena tega sklepa, njihovo organiziranje v samostojne vrtce iz 2. člena tega sklepa, organiziranje Vrtca Ljubljana Center iz 3. člena tega sklepa in njihov
vpis v sodni register se opravi najkasneje do 1. 12. 2004.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 607-3/2003-28
Ljubljana, dne 20. oktobra 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

5007.

Sklep o izločitvi enot iz javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Viški vrtci in njihovem
organiziranju v samostojne zavode

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 71/95 – odl. US, 8/96 in
36/00 – ZPDZC) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 3. 11. 2003 sprejel

SKLEP
o izločitvi enot iz javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Viški vrtci in njihovem
organiziranju v samostojne zavode
1. člen
Iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljevanju: vrtec) Viški vrtci, s sedežem Tržaška cesta 79, Ljubljana, se izločijo naslednje enote:
– enota Zarja, ki deluje na lokacijah Reška 31 in Ul.
Malči Beličeve 20, Ljubljana,
– enota Plavi vrtec, ki deluje na lokacijah Tržaška cesta 78 in Hacetova 13, Ljubljana,
– enota Rožnik, ki deluje na lokacijah Cesta na Brdo
30 in Iga Grudna 17, Ljubljana,
– enota Orlova, ki deluje na lokacijah Ob dolenjski
železnici 10, Dolenjska 52 in Pot k ribniku 20, Ljubljana,
– enota Galjevica, ki deluje na lokaciji Galjevica 35,
Ljubljana,
– enota Vrhovci, ki deluje na lokacijah Vrhovci cesta
XIX/10 in Stantetova 1a, Ljubljana,
– enota Trnovo, ki deluje na lokacijah Kolezijska 11,
Karunova 16a in Trnovski pristan 12, Ljubljana,
– enota Kolezija, ki deluje na lokacijah Rezijanska 22,
Koseškega 17 in Mencingerjeva 19, Ljubljana,
– enota Murgle, ki deluje na lokaciji Pod bukvami 11,
Ljubljana.
2. člen
Izločene enote iz prejšnjega člena tega sklepa se organizirajo v naslednje samostojne vrtce:
1. Vrtec Zarja, s sedežem Reška ulica 31, Ljubljana, s
tremi enotami, in sicer:
– enota Zarja, ki deluje na lokaciji Reška ulica 31,
Ljubljana,
– enota Bonifacija, ki deluje na lokaciji Ulica Malči
Beličeve 20, Ljubljana,
– enota Kozarje, ki deluje na lokaciji Hacetova ulica
13, Ljubljana.
2. Vrtec Vrhovci, s sedežem Vrhovci cesta XIX/10,
Ljubljana, s tremi enotami, in sicer:
– enota Vrhovci, ki deluje na lokaciji Vrhovci cesta
XIX/10, Ljubljana,
– enota Brdo, ki deluje na lokaciji Stantetova ulic 1a,
Ljubljana,
– enota Rožnik, ki deluje na lokacijah Cesta na Brdo
30 in Ulica Iga Grudna 17, Ljubljana.
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3. Vrtec Galjevica, s sedežem Galjevica 35, Ljubljana z
dvema enotama, in sicer:
– enota Galjevica, ki deluje na lokaciji Galjevica 35,
Ljubljana,
– enota Orlova, ki deluje na lokacijah Ob dolenjski
železnici 10, Dolenjska cesta – del 52 in Pot k ribniku 20,
Ljubljana,
4. Vrtec Trnovo, s sedežem Kolezijska ulica 11, Ljubljana, z eno enoto, in sicer:
– enota Trnovo, ki deluje na lokacijah Kolezijska ulica
1, Trnovski pristan 12 in Karunova ulica 16 a, Ljubljana.
5. Vrtec Kolezija, s sedežem Rezijanska ulica 22, Ljubljana, z dvema enotama in eno varstveno družino, in sicer:
– enota Kolezija, ki deluje na lokacijah Rezijanska ulica 22, Koseškega ulica 17, Mencingerjeva ulica 19 in Čanžekova 26, Ljubljana,
– enota Murgle, ki deluje na lokaciji Pod bukvami 11,
Ljubljana,
– Varstvena družina, ki deluje na lokaciji Čanžekova
ulica 26, Ljubljana.
3. člen
Preostali enoti vrtca Viški vrtci iz 1. člena tega sklepa in
sicer enota Na Jamovi in enota Rožna dolina, se organizirata v samostojen vrtec z imenom Vrtec Viški vrtci, s sedežem
na Jamovi cesti 33, v Ljubljani, s štirimi enotami:
– enota Rožna dolina, ki deluje na Cesti 27. aprila 12,
Ljubljana,
– enota Hiša pri ladji, ki deluje na lokaciji Skapinova
ulica 2 in 4, Ljubljana,
– enota Na Jamovi, ki deluje na lokaciji Jamova cesta
23, Ljubljana,
– enota Bičevje, ki deluje na lokaciji Vidmarjeva ulica
10, Ljubljana.
4. člen
Premoženje, s katerim je upravljal dosedanji vrtec Viški
vrtci, se razdeli med novo organizirane vrtce iz 2. in 3. člena
tega sklepa z delitveno bilanco po zaključnem računu vrtca
Viški vrtci tako, da pripada vsakemu premoženje, ki ga je
doslej uporabljala za opravljanje svoje dejavnosti enota, ki
se bo organizirala v samostojen vrtec.
Delavci vrtca Viški vrtci, ki opravljajo delo v enotah, se
razporedijo med novo organizirane vrtce iz 2. in 3. člena
tega sklepa na podlagi števila oddelkov v šolskem letu
2003/2004, skladno s predpisi o normativih in kadrovskih
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, najkasneje do 30. 11. 2003.
Delavci iz prejšnjega odstavka tega člena ter sorazmerno število drugih delavcev, katerih delo ni neposredno povezano z izvajanjem programov vrtca, nadaljujejo delo v
novo organiziranih vrtcih iz 2. in 3. člena tega sklepa.
Razporeditev delavcev iz prejšnjega odstavka tega sklepa opravi ravnatelj vrtca Viški vrtci.
5. člen
Novo organiziran vrtec iz 2. in 3. člena tega sklepa
prevzame pravice in obveznosti, nastale v zvezi z delovanjem vrtca Viški Vrtci, v obsegu, ki se nanaša na izločeno
enoto, ki se je organizirala v samostojen vrtec.
6. člen
Izločitev enot iz 1. člena tega sklepa, njihovo organiziranje v samostojne vrtce iz 2. člena tega sklepa, organiziranje preostalih enot vrtca Viški vrtci v samostojen vrtec Viški
vrtci iz 3. člena tega sklepa in njihov vpis v sodni register se
opravi najkasneje do 1. 12. 2004.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 607-3/2003-39
Ljubljana, dne 3. novembra 2003.

Št.

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po uradni objavi.
Št. 465-03-39/00
Nova Gorica, dne 28. oktobra 2003.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

NOVA GORICA
5008.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/02 in 25/02) ter 23. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Mestni
svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 28. 10. 2003
sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinja kot javno dobro parc. št.
820/1 neplodno 394 m2 k.o. Rožna Dolina.
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane lastnina Mestne občine
Nova Gorica.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po uradni objavi.
Št. 465-03-36/2002
Nova Gorica, dne 28. oktobra 2003.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.
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5010.

Program priprave za občinski lokacijski načrt
Lavričeva–podaljšek

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave glasila Oko, št. 6/02 in 25/02) ter
27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in 8/03) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica
na seji dne 28. 10. 2003 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za občinski lokacijski načrt Lavričeva–podaljšek
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Izgradnja podaljška Lavričeve ulice predstavlja dograjevanje primarnega mestnega cestnega omrežja, ki bo z
izgradnjo Solkanske obvoznice in ukinitvijo oziroma preoblikovanjem dela Vojkove ceste na potezi severno od novega
krožišča dokončno razvilo osnovno nosilno mestno ortogonalno cestno mrežo.
Priprava lokacijskega načrta za podaljšek Lavričeve ulice do vzhodne mestne (Solkanske) obvoznice je bila napovedana v prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za območje Mestne občine
Nova Gorica, vključena pa je tudi v programske zasnove za
zazidalna načrta Ob sodišču ter Ob gasilskem domu, kot
elemente prostorskih sestavin srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave – časopis Oko, št.
18/03).

1. člen
S tem sklepom se ukinja kot javno dobro parc. št. 7/1
pot 163 m2 v k.o. Rožna Dolina.

2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Podaljšek Lavričeve ulice pomeni zaključevanje urejanja in dooblikovanje centralnega dela mestnega prostora, ki
se je postopoma gradil od juga proti severu in je bil zaustavljen s traso obstoječe Vojkove ulice in nedokončane poteze
Magistrale. Izgradnja Solkanske obvoznice omogoča dokončno odpravo ovire v prostorskem razvoju mesta in razvoj
ortogonalne ulične mreže do njene končne podobe. Poteza
bo odprla možnosti za ureditev in razvoj vzhodnega, še
nepozidanega dela mestnega središča ter vzpostavila glavno prečno navezavo mesta na vzhodno obvoznico in izhodišče za podaljšanje in dograditev Magistrale kot osnovne
nosilne osi mesta. Z načrtovano potezo sproščeno območje predstavlja dragoceno površino v ožjem mestnem prostoru, saj bo z izgradnjo Solkanske obvoznice, priključitvijo
Lavričeve in podaljškom Kidričeve ulice proti severu pomenilo velik potencial za širitev središča mesta.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane lastnina Mestne občine
Nova Gorica.

3. člen
(Okvirno ureditveno območje)
Območje lokacijskega načrta podaljška Lavričeve ulice obsega koridor za profil ceste, kakor ga ima obstoječa

5009.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/02 in 25/02) ter 23. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Mestni
svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 28. 10. 2003
sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
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Lavričeva ulica, za izgradnjo ceste od križišča z ulico Gradnikove brigade do priključka na Solkansko obvoznico. Območje je obenem opredeljeno kot severni rob obeh predvidenih lokacijskih načrtov, Ob sodišču in Ob gasilskem
domu, kot sestavni del njune prometne ureditve.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Lokacijski načrt pripravlja občinska strokovna služba.
Načrtovalec bo izbran z javnim naročilom.
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta
dajejo smernice in mnenja, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
enota Nova Gorica;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo; Agencija
RS za okolje, območna pisarna Nova Gorica;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
5. Uprava za notranje zadeve Nova Gorica;
6. Zavod za gozdove RS, področna enota Tolmin, izpostava Nova Gorica;
7. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Nova
Gorica;
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica;
9. Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica;
10. Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica;
11. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.;
12. Kabelska televizija Nova Gorica;
13. Komunalna energetika Nova Gorica
14. Adriaplin podjetje za distribucijo zemeljskega plina
d.o.o.;
15. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe;
16. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo;
17. Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene
dejavnosti.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti še
dodatne smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, bodo le-te pridobljene med postopkom.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
Načrtovalec bo izdelal vse potrebne strokovne podlage skladno s 7. členom ZUreP.
Načrtovalec bo uporabil že izdelane strokovne podlage:
– rezultate mednarodne urbanistične delavnice iz leta
2002-2003;
– idejno rešitev podaljška Lavričeve ulice iz leta 2003.
6. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca. Variantno bo prikazan zlasti način priključevanja izteka Magistrale.
7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Pripravljalec bo pridobil digitalni geodetski posnetek
območja, kot podlago za izdelavo načrta.
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8. člen
(Roki za pripravo)
Roki za pripravo so:
– prostorska konferenca 26. 9. 2003,
– pridobitev usmeritev in pogojev 30 dni po sprejemu
programa priprave,
– priprava osnutka 90 dni po prejemu usmeritev in
pogojev,
– druga prostorska konferenca 10 dni po prejemu
osnutka,
– obravnava osnutka in sklep o javni razgrnitvi prva
naslednja seja mestnega sveta,
– javna razgrnitev 30 dni,
– priprava strokovnega stališča do pripomb 15 dni,
– obravnava in sprejem stališča do pripomb prva naslednja seja mestnega sveta,
– priprava dopolnjenega osnutka 30 dni od prejema
potrjenih stališč,
– pridobitev soglasij in mnenj 30 dni,
– priprava usklajenega predloga 30 dni po prejemu
soglasij in mnenj,
– obravnava predloga in sprejem odloka prva naslednja seja mestnega sveta.
9. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega akta so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica.
10. člen
(Končna določba)
Ta program priprave se uradno objavi, začne pa veljati
takoj.

Št. 350-03-3/2003
Nova Gorica, dne 28. oktobra 2003.

Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

PREBOLD
5011.

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega
prispevka za nove priključke in povečanju
kapacitete obstoječih priključkov na javno
kanalizacijsko omrežje

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 15. člena
statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 11. seji dne 6. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka
za nove priključke in povečanju kapacitete
obstoječih priključkov na javno
kanalizacijsko omrežje

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine
prispevka in višino prispevka, ki ga plača investitor – uporabnik (v nadaljevanju: uporabnik) za priključitev objekta na
javno kanalizacijsko omrežje in za povečanje kapacitete obstoječega priključka na javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: merila in kriteriji).
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev objektov na obstoječe kanalizacijsko omrežje ali novozgrajeno kanalizacijsko omrežje v lasti Občine Prebold in v upravljanju gospodarske javne službe.
3. člen
Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se uporabniku zaračuna obvezni prispevek v višini:
1. – za eno gospodinjstvo do povprečne
porabe pitne vode 16m3/mesec
240.000 SIT
– za vikend, klet, zidanico do povprečne
porabe pitne vode 16m3/mesec
240.000 SIT
– za samostojne garaže do povprečne
porabe pitne vode 3m3/mesec
125.000 SIT
2. – za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
do povprečne porabe vode 3m3/mesec 240.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
do povprečne porabe vode 6m3/mesec
290.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
do povprečne porabe vode 9m3/mesec
340.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine, gostinstvo
do povprečne porabe vode 12m3/mesec
390.000 SIT
– za obrtne delavnice, podjetja, trgovine in gostinstvo
s porabo vode nad 12m3/
390.000 SIT +
9.100 SIT
za vsak m3 vode nad 12m3/mesec
Osnova za izračun velikosti prispevka je poraba pitne
vode na odjemnem mestu.
Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki
prvič pričenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Prebold. Le-tem se priključek
izvede na podlagi odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo
izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na
pisni vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od začetka
poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja oziroma pravnomočnosti odločbe o priglasitvi del. V primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku odloženega roka in v primeru prenehanja
poslovanja prosilce – investitorja, ima upravljalec omrežja
pravico, da investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.
4. člen
Obvezni prispevek je uporabnik dolžan plačati glede
na namembnost objekta in kapaciteto priključka. Če uporabnik povečuje objekt in s tem kapaciteto priključka ali spreminja namembnost objekta, plača le razliko prispevka med
novo in staro kapaciteto priključka ter stroške izdaje novega
soglasja.
5. člen
Obvezni prispevek odmerja strokovna služba upravljalca javne kanalizacije na osnovi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
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– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka,
– tehničnega izračuna projektanta interne kanalizacije,
– namena uporabe kanalizacije.
6. člen
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje izvede upravljalec omrežja, ali od njega pooblaščena firma, na osnovi
plačanega prispevka in na stroške investitorja – uporabnika.
7. člen
Uporabniki, lahko obvezni prispevek iz 3. člena tega
odloka poravnajo v več obrokih. Za obročno plačevanje, na
osnovi vloge o obročnem plačevanju, skleneta uporabnik in
izvajalec javne službe posebno pogodbo v kateri določita
število obrokov, višino posameznega obroka, čas zapadlosti
in pogoje zavarovanja plačila. Plačilo prispevka ali sklenjena
posebna pogodba je osnova za pridobitev soglasja za priklop na javno kanalizacijsko omrežje.
8. člen
Upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja enkrat letno uskladi podatke glede povečanja porabe pitne vode nad
s soglasjem določeno porabo. V primeru, da uporabnik
prekoračuje s soglasjem določeno povprečno porabo vode
na mesec v enem letu, si mora pridobiti novo soglasje za
povečan izpust v javno kanalizacijo in doplačati prispevek v
skladu s 3. členom, 2. točke tega odloka.
9. člen
V primeru, da uporabnik ne poravna svoje obveznosti
iz 8. člena tega odloka v roku dveh mesecev, oziroma se z
upravljalcem javne kanalizacije v tem času ne dogovori o
načinu poravnave, upravljalec javne kanalizacije sproži tožbo zoper uporabnika.
10. člen
V primeru odklopa z javnega kanalizacijskega in javnega vodovodnega sistema je plačan prispevek prenosljiv na
drugo lokacijo v Občini Prebold glede na tehnične pogoje in
presojo upravljalca javne kanalizacije. Lastnik soglasja oziroma prispevka si mora od upravljalca javne kanalizacije
pridobiti za ta prenos novo soglasje.
11. člen
Lastnik soglasja oziroma prispevka lahko prenese prispevek na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta
prenos mora biti izvršen pisno pri upravljalcu javne kanalizacije. Če dosedanji lastnik soglasja prenese prispevek na
dva ali več novih uporabnikov na isti lokaciji, se skladno s
3. členom tega odloka upošteva že poravnana obveznost
prispevka glede na odobreno porabo. Novi uporabniki si
morajo pridobiti nova soglasja za priklop.
12. člen
Pri spremembi namembnosti objekta in s tem priključka, je višina obveznega prispevka enaka razliki v ceni obeh
prispevkov. Negativna razlika se ne vrača.
13. člen
Pri gradnji poslovnih prostorov, katerih namembnost v
fazi gradnje ni znana, mora investitor plačati obvezni osnovni prispevek za 12 m3 vode po poslovni enoti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Uporabnik poslovnega prosto-
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ra si mora pri upravljalcu javnega kanalizacijskega sistema
pred priključitvijo na javni kanalizacijski sistem pridobiti ustrezno soglasje in po potrebi doplačati obvezni prispevek.
14. člen
Uporabniki plačajo prispevek in stroške izdaje soglasja
za priključitev na javno kanalizacijo pred izdajo gradbenega
dovoljenja. Obvezni prispevek za priključitev na javno kanalizacijo plača investitor na transakcijski račun upravljalca
kanalizacije.
15. člen
Zbrana sredstva obveznih prispevkov za priključitev na
javno kanalizacijo so prihodek proračuna Občine Prebold in
se izključno uporabljajo za novogradnje, rekonstrukcije in
posodobitve ter razširitve kanalizacije in čistilne naprave s
pripadajočimi objekti na območju Občine Prebold. Upravljalec javne kanalizacije je dolžan sredstva plačanih obveznih
prispevkov za priključitev na javno kanalizacijo odvesti v
proračun Občine Prebold.
16. člen
Višino prispevka iz 3. člena tega odloka uskladi enkrat
letno občinski svet na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični
urad Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije. Nove višine prispevka se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok
o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove
priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na
javno kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 41/97).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-05/012/2003-01
Prebold, dne 6. novembra 2003.

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

5012.

Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o
merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka
za nove priključke in povečanju kapacitete
obstoječih priključkov na javno vodovodno
omrežje

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) ter 15.
člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je
Občinski svet občine Prebold na 11. seji dne 6. 11. 2003
sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
spremembah in dopolnitvah odloka o merilih,
kriterijih in višini obveznega prispevka za nove
priključke in povečanju kapacitete obstoječih
priključkov na javno vodovodno omrežje
1. člen
V odloku o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje (Uradni list RS,
št. 86/02) se dopolni 3. člen in se doda nov odstavek, ki se
glasi:
“Izjema so investitorji in prosilci iz 2. točke 3. člena, ki
prvič pričenjajo z dejavnostjo, oziroma povečujejo svojo dejavnost na območju Občine Prebold ter prosilci iz 3. točke
3. člena, ki investirajo v kmetijo odprtih vrat ali stacionarni
kmečki turizem. Le-tem se priključek izvede na podlagi
odločbe o začasnem odlogu plačila, ki jo izda za gospodarstvo pristojen organ občinske uprave na pisno vlogo investitorja. Odlog plačila je eno leto od začetka poslovanja, vendar največ dve leti od pravnomočnosti gradbenega
dovoljenja oziroma pravnomočnosti odločbe o priglasitvi del.
V primeru zamude pri plačilu odložene obveznosti po preteku odloženega roka in v primeru prenehanja poslovanja
prosilce – investitorja, ima upravljalec omrežja pravico, da
investitorju fizično prekine dobavo pitne vode.”
2. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
“Uporabniki, lahko obvezni prispevek iz 3. člena tega
odloka poravnajo v več obrokih. Za obročno plačevanje, na
osnovi vloge o obročnem plačevanju, skleneta uporabnik in
izvajalec javne službe posebno pogodbo v kateri določita
število obrokov, višino posameznega obroka, čas zapadlosti
in pogoje zavarovanja plačila. Plačilo prispevka ali sklenjena
posebna pogodba je osnova za pridobitev soglasja za priklop na javno vodovodno omrežje.”
3. člen
7. člen se spremeni in se glasi:
“Uporabnik, ki se naknadno priključuje na javno vodovodno omrežje, ki so ga skladno odloku o merilih in kriterijih
za sofinanciranje izgradnje primarnih in sekundarnih vodovodov (Uradni list RS, št. 99/99) v določenem deležu sofinancirali občani in Občina Prebold, je dolžan za pridobitev
soglasja za priklop na javno vodovodno omrežje predhodno
plačati svoj delež sovlaganja in na osnovi tega pridobiti pozitivno mnenje Občine Prebold. Šele na podlagi tega pozitivnega mnenja lahko pridobi soglasje od upravljalca javnega
vodovodnega omrežja.”
4. člen
V 14. členu se besedi “žiro račun” črtata in nadomestita z besedami “ transakcijski račun”.
5. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
“Vsem pravnim osebam, ki v svojem soglasju za priklop na vodovodno omrežje nimajo omejitve količine, upravljalec javnega vodovoda izda brezplačno soglasje z omejitvijo. Osnova za izračun omejitve je povprečje porabljene pitne
vode v zadnjih petih letih, ali pa povprečna letna poraba
pitne vode v zadnjih petih letih, če je ta bolj ugodna.”

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-05/011/2003-01
Prebold, dne 6. novembra 2003.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

5013.

Odlok o komunalnih taksah v Občini Prebold

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni
list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90) in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97,
73/98, 31/00 in 24/01) in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine
Prebold na 9. seji dne 10. 7. 2003 sprejel

ODLOK
o komunalnih taksah v Občini Prebold
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja komunalnih taks v Občini Prebold, taksni zavezanci, postopek
odmere in plačila ter višina takse. Višina takse je določena v
tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
V Občini Prebold so predpisane komunalne takse za
uporabo naslednjih taksnih predmetov:
– za igralna sredstva v javnih lokalnih in na javnih površinah,
– za začasno ali trajno uporabo javnih in drugih površin
za opravljanje gostinske, trgovske in druge dejavnosti, za
prirejanje zabavnih prireditev, razstav, sejmov, za priložnostna parkirišča ter uporabo javnih površin za gradbišča in
prekope,
– za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni.
3. člen
Taksni zavezanci (v nadaljevanju: zavezanci) so pravne
in fizične osebe, ki uporabljajo taksne predmete ali storitve
imajo od njih koristi in, za katere so uvedene komunalne
takse.
Zavezanec je lahko tudi lastnik ali najemnik nepremičnine, na kateri se nahaja taksni predmet ali izvaja storitev.
V taksni tarifi je določeno v katerih primerih je obračun,
pobiranje in odvod pobrane takse dolžna zagotoviti fizična
ali pravna oseba, ki ni taksni zavezanec.
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4. člen
Zavezanci za plačilo takse pa niso:
– humanitarne organizacije in dobrodelna društva, vendar le za oglaševanje v zvezi z njihovo redno dejavnostjo,
– vojaške enote in zavodi, vendar le za oglaševanje
njihove redne dejavnosti,
– Občina Prebold za akcije občinske promocije, turističnega, športnega ali kulturnega pomena, ki jih sama organizira,
– pravna oseba ali podjetnik posameznik za napis firme ali imena, ki je skladen registraciji dejavnosti in ne presega velikosti površine m2, vendar le za eno označbo na
zgradbi,
– pravna oseba ali podjetnik posameznik za predpisano označbo na objektu, kjer se opravlja dejavnost in kjer je
sedež dejavnosti,
– politične organizacije ali neodvisne kandidatne liste,
oziroma neodvisni kandidati za potrebe volilne kampanje in
osnovno informiranje volilcev v Občini Prebold o listi kandidatov oziroma kandidatu.
5. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve oziroma
z dnem pričetka uporabe taksnega predmeta.
Taksna obveznost preneha:
1. pri letno določenih taksah, s potekom meseca, v
katerem je zavezanec obvestil Občino Prebold o odstranitvi
taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe
in ga tudi fizično odstranil;
2. pri dnevno določenih taksah pa s potekom dneva, v
katerem je zavezanec obvestil Občino Prebold o odstranitvi
taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe
in ga tudi fizično odstranil.
Okoliščina, da zavezanec taksnega predmeta začasno
ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti Občini Prebold nastanek taksne obveznosti, najkasneje v roku 15 dni od nastanka taksne obveznosti, če ni v taksni tarifi drugače določeno.
Če je za namestitev oziroma uporabo določenega taksnega predmeta potrebno dovoljenje pristojnega organa, je
potrebno taksno obveznost prijaviti pred izdajo dovoljenja.
7. člen
Prijava mora vsebovati podatke o zavezancu ter vsa
dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine
komunalne takse (podatke o taksnem predmetu, površina,
namen uporabe, datum pričetka uporabe).
Zavezanec je dolžan Občini Prebold prijaviti tudi vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne
takse.
Pristojni delavec občinske uprave lahko v primeru ne
prijave taksnega predmeta odredi na stroške zavezanca,
prisilno odstranitev taksnega predmeta oziroma prepoved
uporabe javnih površin.
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8. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost
točke z dnem uveljavitve tega odloka je 10 SIT. Vrednost
se nadalje usklajuje enkrat letno, in sicer v mesecu januarju v skladu z letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto, ki ga objavi Statistični urad Republike
Slovenije.
9. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci v gotovini v naprej, ob nastanku taksne obveznosti.
Komunalne takse, za katere je po taksni tarifi določena
letna tarifa, plačujejo zavezanci na podlagi odmerne odločbe enkrat letno in zapadejo v plačilo v 30 dneh.
Če taksni zavezanec v tem roku ne plača takse, se
prisilno izterja s pripadajočimi stroški izterjave in z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za nepravočasno plačane davke.
10. člen
Komunalne takse odmerja, pobira, izterjuje ter evidentira plačevanje pristojni organ Ministrstva za finance, skladno z določili tega odloka, zakona o davčnem postopku in
zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96) ter v
skladu s pogodbo, ki jo skleneta Davčna uprava Republike
Slovenije in Občina Prebold.
Komunalne takse so prihodek proračuna občine. Način uporabe se določi vsako leto z odlokom o občinskem
proračunu.
Podatke za obračun komunalnih taks pridobi davčni
organ na podlagi podatkov iz vloge taksnih zavezancev in od
pristojnega delavca občinske uprave.
11. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravi po določbah zakona o davkih občanov, če je taksni zavezanec fizična oseba, ter po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo
neporavnanih obveznosti pravnih oseb, če je taksni zavezanec pravna oseba.
Pravica do izterjave komunalne takse zastara v dveh
letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v
dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
12. člen
Preprečitev uporabe ali prisilna odstranitev taksnih
predmetov lahko v primeru neprijavitve taksnega predmeta
ali zaradi neplačevanja komunalne takse, odredi pristojni
delavec občinske uprave na stroške taksnega zavezanca.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni
delavec občinske uprave.
V primeru, da se pri nadzoru izvajanja tega odloka
ugotovi, da:
1. taksni zavezanec ni prijavil nastanka taksne obveznosti, skladno z določili 4., 5. in 14. člena tega odloka,
2. prijava ne vsebuje vseh resničnih dejstev in okoliščin pomembnih za določitev višine komunalne takse, oziroma,
3. da zavezanec ni javil sprememb, ki bi vplivale na
obračun komunalne takse;

Uradni list Republike Slovenije
se zavezancu odredi odstranitev taksnega predmeta
oziroma prepoved uporabe javne površine oziroma obveznost prijave taksnega predmeta in odmera takse po podatkih, ki jih je ugotovil pristojni delavec občinske uprave, razen, če je v taksni tarifi drugače določeno.
II. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 200.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba z denarno kaznijo od
50.000 do 200.000 SIT pa samostojni podjetnik, odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. ni prijavil nastanka taksne obveznosti v določenem
roku (5. in 14. člen),
2. prijava ne vsebuje vseh dejstev in okoliščin, pomembnih za določitev višine komunalne takse (6. člen),
3. ni prijavil vseh sprememb, ki bi vplivale na obračun
komunalne takse (6. člen).
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Zavezanci za plačilo komunalne takse po tem odloku
so, kolikor taksnih predmetov še nimajo prijavljenih, dolžni
le-te prijaviti najkasneje v roku 2 mesecev po uveljavitvi tega
odloka.
16. člen
Postavitev in vzdrževanje reklamnih objektov kakor nameščanje reklam, plakatov in transparentov, ureja poseben
odlok.
17. člen
Lokacija za uporabo javnih površin ter posamezne maksimalne površine se določijo skladno s posebnim elaboratom, ki ga potrdi pristojni delavec občinske uprave.
Oprema, katera se postavlja na javne površine mora
biti skladna s pogoji urbanističnih izvedbenih dokumentov.
18. člen
Nastop primera taksnega predmeta, ki ga ni možno
uvrstiti v nobeno izmed navedenih možnosti v tarifi komunalnih taks, oziroma, ko po njej ni možno določiti plačila komunalne takse, kot tudi v izjemnih primerih, se plačilo lahko
dogovori po pogodbi.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o komunalnih taksah v Občini Žalec (Uradni list
RS, št. 17/97, 38/98 in 20/91).
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2004 dalje.
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Št.

Št. 423-04/04/2003-01
Prebold, dne 10. julija 2003.

3. Za prenosne reklamne objekte (prenosni panoji in
transparenti), ki nimajo trajnega značaja, glede na velikost,
na dan:

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

Tarifa komunalnih taks

točk/ enostransko

do 0,5 m2
nad 0,5 m2 do 1,5 m2
nad 1,5 m2 do 3 m2
nad 3 m2

5
10
20
30

točk/ dvostransko

10
20
40
60

4. Za obvestila in reklame od vsakega izobešenega
plakate 5 točk za vsak dan.

Tarifna številka 1
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih ali na javnih površinah se plača komunalna taksa, letno po komadu:

za elektronski igralni avtomat
za biljard (navaden ali avtomatski)
za druga igralna sredstva
razen, če ni z zakonom drugače določeno.

točk
4.000
3.000
1.500

Pojasnila:
1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se
plačuje posebna taksa po zakonu o igrah na srečo.
2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so
namizni nogomet, košarka, marjanca, pikado in podobne
naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja
uporabe sredstev.
3. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima
v ali v okviru svojega lokala igralno sredstvo čeprav ni lastnik
le-tega.
4. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, nočni lokali, obrati družbene prehrane, hoteli,
moteli, kampi, bifeji in društveni prostori) in tudi tem prostorom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se
zadržujejo gostje.
5. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih,
ki ne služijo pridobitveni dejavnosti, se taksa ne plača.

Tarifna številka 2
Za reklamne napise, objave in oglase na stalnih in
prenosnih reklamnih objektih ter plakate, ki so postavljeni,
pritrjeni ali drugače označeni se plača komunalna taksa
glede na velikost:
1. Za nepremične reklamne objekte, če so stalnega
značaja in so na poslovnih objektih, kjer se opravlja dejavnost taksnega zavezanca se plačuje letno:
750 točk ne glede na velikost in tehnološko zasnovo
reklamnega objekta.
2. Za reklame, ki niso na objektih poslovnega prostora
nosilca dejavnosti, oziroma taksnega zavezanca ter so stalnega značaja – se plačuje taksa glede na velikost in tehnološko zasnovo letno:

do 0,5 m2
nad 0,5 do 2,5 m2
jumbo
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točk/enostransko

točk/obojestransko

500
1.500
6.000

1.000
3.000
12.000

Pojasnila:
1. Zavezanci za plačilo komunalne takse po 1. in 2.
točki te tarifne številke (za trajne in prenosne reklamne objekte) so lastniki, oziroma po veljavnem občinskem odloku o
postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil
in reklam na območju Občine Prebold upravljalec reklamnih
objektov.
2. Zavezanci za plačilo komunalne takse po 3. točki te
tarifne številke (za plakate) so, po veljavnem občinskem
odloku o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje
obvestil in reklam na območju Občine Prebold oziroma
upravljalec reklamnih objektov oziroma izvajalec plakatiranja.
3. Takse po 1. točki tarifne številke se ne plačajo za
napise firm, ki so po zakonu obvezni.
4. Plačila takse za plakate po 3. točki te tarife so oproščeni politične organizacije, dobrodelna društva in humanitarne organizacije v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti
in akcij.
5. Takse po tej tarifni številki so oproščeni reklamni
napisi v zaprtih prostorih, ki se nanašajo na blago in storitev,
ki jo v teh prostorih prodajajo (izložbeni napisi itd.)
6. Površino taksnega predmeta izračunamo tako, da
okoli njega zarišemo pravokotnik, ki zajema vse dele predmeta.
7. Zavezanci za plačilo komunalne takse po tej tarifni
številki so dolžni prijaviti taksno obveznost pred pridobitvijo
dovoljenja za postavitev reklamnega objekta, oziroma namestitvijo taksnega predmeta skladno z veljavnim odlokom o
postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil
in reklam na območju Občine Prebold.

Tarifna številka 3
Za priložnostna sporočila, objave in razglase reklamnega ali komercialnega značaja po lokalnih in mobilnih radijskih postajah z javnim oklicem in po podobnih sredstvih
zvočnega ali slikovnega oglaševanja, se odmeri in plačuje
komunalna taksa v višini 100 točk za vsak dan izvajanja.
Pojasnila:
1. Taksni zavezanec po tej tarifni številki je tisti, ki izvaja
poročanje prek ozvočevalnih sredstev.
2. Zavezanci za plačilo komunalne takse po tej tarifni
številki, so dolžni prijaviti taksno obveznost pred pričetkom
izvajanja.
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RAVNE NA KOROŠKEM
5014.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Ravne na Koroškem za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. in 40. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine
Ravne na Koroškem na 9. seji dne 14. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne
na Koroškem za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Ravne na Koroškem za
leto 2003 (Uradni list RS, št. 24/03) se prvi odstavek 2.
člena spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
1.474,186.474
Tekoči prihodki (70+71)
1.135,810.819
70 Davčni prihodki
966,806.370
700 Davki na dohodek in dobiček
685,526.000
703 Davki na premoženje
147,253.000
704 Domači davki na blago in storitve 134,027.370
71 Nedavčni prihodki
169,004.449
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
100,412.605
711 Takse in pristojbine
16,071.500
712 Denarne kazni
318.000
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
26,202.344
714 Drugi nedavčni prihodki
26,000.000
72 Kapitalski prihodki
68,375.816
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
50,675.816
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
17,700.000
73 Donacije
1,253.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
1,253.000
74 Transferni prihodki
268,746.839
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
268,746.839
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)
1.932,595.344
40 Tekoči odhodki
483,395.801
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
113,639.910
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
15,937.663
402 Izdatki za blago in storitve
332,607.083
403 Plačila domačih obresti
12,211.145
409 Rezerve
9,000.000
41 Tekoči transferi
649,839.031
410 Subvencije
4,900.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
115,524.000
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
91,610.975
413 Drugi tekoči domači transferi
437,804.056
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Skupina/Podskupina kontov
42 Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43 Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
III. Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)
B) Račun finančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
(750+751+752)
75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev
C) Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov
VII. Zadolževanje (500)
VIII. Odplačila dolga (550)
IX. Neto zadolževanje
X. Sprememba stanja sredstev
na računu

547,168.027
547,168.027
252,192.485
252,192.485
–458,408.870

1,400.000
1,400.000
1,400.000
–
1,400.000

–
–
–
–457,008.870

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/02-20
Ravne na Koroškem, dne 14. novembra 2003.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

SEMIČ
5015.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za
leto 2003

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve US,
Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96, 59/99), 3. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), 29.
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet občine Semič na 8. redni seji dne sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto
2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Semič za leto 2003
(Uradni list RS, št. 5/03) se spremeni 2. člen tako, da se
glasi:
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Št.

»2. VIŠINA PRORAČUNA
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2003

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
601,300.00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
236,680.000
70 DAVČNI PRIHODKI
193,140.000
700 Davki na dohodek na dobiček
136,560.000
703 Davki na premoženje
18,105.000
704 Domači davki na blago in storitve
38,475.000
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
43,540.000
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja
7,225.000
711 Takse in pristojbine
2,000.000
712 Denarne kazni
115.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
150.000
714 Drugi nedavčni prihodki
34,050.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI
11,950.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7,200.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
4,750.000
73 PREJETE DONACIJE
15,100.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
15,100.000
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
337,570.000
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
337,570.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
593,720.000
40 TEKOČI ODHODKI
126,665.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
33,365.000
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
4,555.000
402 Izdatki za blago in storitve
85,285.000
403 Plačila domačih obresti
1,950.000
409 Rezerve
1,510.000
41 TEKOČI TRANSFERI
182,150.000
410 Subvencije
12,480.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
107,180.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
29,795.000
413 Drugi tekoči domači transferi
32,695.000
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
248,435.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 248,435.000
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
36,470.000
430 Investicijski transferi
36,470.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
7,580.000
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
–
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
–
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
120.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
120.000
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 120.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
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Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2003

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–120.000
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
–
50 ZADOLŽEVANJE
–
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
7,460.000
55 ODPLAČILA DOLGA
7,460.000
550 Odplačila domačega dolga
7,460.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
–7,460.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
–7,580.000
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske
porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu
odloku«.
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini
1,500.000 tolarjev.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-03/2002-16
Semič, dne 14. novembra 2003.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

5016.

Sklep o razglasitvi cerkve Sv. Štefana za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02) in 17. člena
statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03 – uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Semič na
8. seji dne 13. 11. 2003 sprejel

SKLEP
o razglasitvi cerkve Sv. Štefana za kulturni
spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
naslednjo enoto dediščine:
Semič – cerkev Sv. Štefana (EŠD 2251).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi kulturnega, umetnostnega in arhitekturnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
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Cerkev Sv. Štefana s protiturškim taborskim obzidjem
stoji sredi naselja Semič. Cerkev se v virih prvič posredno
omenja 1228 leta. Leta 1268 je prišla pod upravo križniškega reda. V času turških vpadov so cerkev obdali z obzidejm
in dodatno utrdili zakristijo. V 18. stoletju je prvotno cerkev
nadomestila baročno zasnovana naslednica s centralno zasnovanim prezbiterijem, ki je pozidan na oktogonalni zasnovi in pravokotno, kasneje podaljšano ladjo. Glavni oltar je
delo Jerneja Jereba iz leta 1874, v niši oltarja je kvalitetna
Metzigerjeva slika Sv. Štefana. Križev pot je leta 1800 izdelal J. Potočnik.
Čeprav so starejše stavbne faze zabrisane skozi številne predelave, je cerkev kljub temu pomembna za razumevanje lokalne zgodovine in eden od členov razširjenosti srednjeveške sakralne arhitekture na Slovenskm. Baročna
arhitektura cerkve in njena baročna oprema sodita med
najkvalitetnejše spomenike sakralne umetnosti v Beli krajini.
3. člen
Spomenik obsega parcelo št. 1/1, k.o. Semič.
Izris meje območja, ki je v merilu 1: 1000, je sestavni
del strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov v
Občini Semič, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, OE Novo mesto (v nadaljevanju: zavod)
januarja 1997 ter jih dopolnil julija 2001 in novembra 2003.
Strokovne podlage so na vpogled pri zavodu in Občini
Semič.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednosti v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture objekta in njegove notranje premične in
nepremične opreme po načelu ohranjanja izvirne tlorisne
zasnove gabaritov in lege,
– prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost,
tlorise, gabarite cerkve, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s
predhodnim pisnim kulturno-varstvenim soglasjem odobri
pristojni zavod,
– na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam, razen v izjemnih primerih in s soglasjem zavoda,
– pri kakršnihkoli posegih v tlake cerkvene stavbe ali
teren ob njeni zunanjščini, so obvezne predhodne arheološke raziskave.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi
kulturnih, umetnostnih in ambientalnih vrednosti,
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– prezentaciji kulturnih vrednot in kulturni dejavnosti,
– učno-demonstracijskemu delu,
– znanstveno-raziskovalnemu delu.
5. člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega
spomenika ali njegovega dela ter za vsak poseg v spomenik
in njegove dele je potrebno pridobiti soglasje zavoda.
6. člen
Občinska uprava občine Semič mora v šestih mesecih
po uveljavitvi tega sklepa izdati lastniku spomenika odločbo
o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, posege, fizično zavarovanje,
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pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Na podlagi tega sklepa pristojni organ občine v roku
30 dni od njegove uveljavitve predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66-06/2000-3
Semič, dne 14. novembra 2003.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

5017.

Sklep o razglasitvi Območja tabora v Semiču za
kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02) in 17. člena
statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03 – uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Semič na 8.
seji dne 13. 11. 2003 sprejel

SKLEP
o razglasitvi Območja tabora v Semiču za kulturni
spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
naslednjo enoto dediščine:
Semič – Območje tabora (EŠD 11257).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi kulturnega, zgodovinskega, umetnostnega in arhitekturnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Območje tabora zamejuje cerkveni areal v naselju Semič.
Območje tabora se je oblikovalo v prvi polovici 16.
stoletja (okoli leta 1526), ko je bilo okoli župnijske cerkve in
starega župnišča postavljeno močno taborsko obzidje. S
tem je bil cerkveni areal preurejen v protiturški tabor. Njegov
nastanek je povezan s specifičnimi zgodovinskimi razmerami, saj je bil to čas nenehnih turških vpadov v Belo krajino,
ki so izčrpavali pokrajino in njeno prebivalstvo. Močno utrjen tabor je nudil zavetje domačinom, ki so reševali lastna
življenja, za visoke kamnite zidove pa so na varno lahko
spravili tudi svoje premoženje (žito, živino ipd.).
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Tabor sta oblikovali dve, višinsko različni liniji obzidja s strelnimi linami, ki je bilo na najbolj izpostavljenih
mestih utrjeno s stolpi. Prva, nižje postavljena linija zidu,
je zamejevala župnijsko dvorišče in vključevala tudi stavbo župnišča, utrjeno z okroglim stolpom. Župnišče je bilo
vpeto v drugo linijo obzidja, ki je obkrožala župnijsko
cerkev s pokopališčem. Ta je imela na južni strani posebej utrjeno trietažno zakristijo, ki je imela funkcijo stolpa-zatočišča s posebnim vhodom v nadstropju.
Ker taborsko obzidje v 19. stoletju ni bilo več potrebno, so že v prvi četrtini tega stoletja začeli z rušitvijo
zgornjega zidu, večino obzidja pa so podrli v sredini 19.
stoletja. Ob severni strani je bilo na obzidje, ko ni bilo
več v funkciji, prislonjenih nekaj stanovanjskih hiš.
V 30 letih 20. stoletja je bilo porušeno tudi staro
župnišče in pozidano novo. Kljub velikim rušitvam je dosti
obzidja še ohranjenega in daje župnijskemu kompleksu
značilno podobo. Danes je to največji ohranjeni taborski
kompleks v Beli krajini in eden največjih na Dolenjskem.
Mogočni kamniti zidovi, ob katere so na severni strani
prislonjene skromne hišice in je na vrhu zaključeno s
cerkvijo, oblikujejo kvalitetno urbanistično in arhitekturno
zasnovo s posebnim likovno slikovitim poudarkom.

5. člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega
spomenika ali njegovega dela ter za vsak poseg v spomenik
in njegove dele je potrebno pridobiti soglasje zavoda.

3. člen
Spomenik obsega parcele št. 2, 1/2, 1/3, 3, 18,
331/2 in 332/1 2, k.o. Semič.
Izris meje območja, ki je v merilu 1: 1000, je sestavni del strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov v Občini Semič, ki jih je pripravil Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto (v nadaljevanju: zavod) novembra 2003.
Strokovne podlage so na vpogled pri zavodu in Občini Semič.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

4. člen
Območje tabora je varovano v skladu z zakonom o
varstvu kulturne dediščine ter skladno z 11. členom tega
zakona vpisano v register nepremične kulturne dediščine.
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, urbanističnih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti,
– predelava gabaritov, tlorisov, stavbenih in likovnih
prvin in drugih stilnih elementov ter posegi v plasti spomenika so dovoljeni samo s predhodnimi pisnimi pogoji
in soglasjem zavoda,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njej odvijajoče
se dejavnosti,
– na spomenik je prepovedano postavljati nosilce
infrastrukture in reklam, razen v izjemnih primerih in s
soglasjem Zavoda.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, urbanističnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika na situ,
tisku in drugih medijih,
– znanstveno-raziskovalnemu delu,
– učno-demonstracijskemu delu,
– stanovanjski, kulturni, poslovni in storitveni dejavnosti.

6. člen
Občinska uprava občine Semič mora v šestih mesecih
po uveljavitvi tega sklepa izdati lastniku spomenika odločbo
o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, posege, fizično zavarovanje,
pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Na podlagi tega sklepa pristojni organ občine v roku
30 dni od njegove uveljavitve predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66-06/2000-4
Semič, dne 14. novembra 2003.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

5018.

Sklep o razglasitvi cerkve Svete Trojice na
Vinjem Vrhu za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02) in 17. člena
statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03 – uradno
prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Semič na
8. seji dne 13. 11. 2003 sprejel

SKLEP
o razglasitvi cerkve Svete Trojice na Vinjem Vrhu
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
naslednjo enoto dediščine: Vinji Vrh pri Semiču – cerkev
Svete Trojice (EŠD 816).
Enoto se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi kulturnega, umetnostnega, arhitekturnega in ambientalnega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev Sv. Trojice stoji na razgledni, z vinogradi zasajeni, vzpetini nad vasjo Vinji Vrh pri Semiču.
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Cerkev je centralno zasnovana stavba, pozidana na
nepravilnem oktogonalno zasnovanem tlorisu. K njeni vzhodni stranici je prislonjen nižji prezbiterij pravokotnega tlorisa, k južni pa nerazčlenjeni zvonik. Ko je postala priljubljena
romarska pot, so ji dodali odprto lopo z oltarjem in zidano
prižnico. Notranjščina cerkve je enoten centralni prostor, ki
ga svodi osemstranična kupola s svetlobnico. Sedanja dekorativna poslikava je verjetno iz leta 1902. Oltar je eden
največjih v Beli krajini in na Dolenjskem in je delo F. A.
Nirenberga iz leta 1741. Oba stranska oltarja sta v osnovi
baročna, a ju je v začetku 20. stoletja temeljito predelala
Jerebova podobarska delavnica iz Metlike. Ohranjena je
tudi baročna prižnica, ki je prav tako Nirenbergovo delo. V
zakristiji stoji baročna omara za paramente.
Oktogonalno zasnovano cerkev naj bi sezidali leta 1647
isti zidarji, ki so leto poprej dokončali cerkev sv. Duha pod
Semičem. Če so ti podatki točni, potem je ta cerkev kakšnih
šest let mlajša od Nove Štifte, ki je bila tedaj nekaj novega.
Cerkev na Vinjem Vrhu je postala tudi vzor za gradnjo ostalih
cerkva v Beli krajini. Ta skupina je sicer geografsko omejena, a ima velik pomen za poznavanje baročnega stavbarstva. Z lego na robu vinogradov in travnikov oblikuje cerkvena arhitektura izredno slikovit ambient.
3. člen
Spomenik obsega parcelo št. 1/1, k.o. Vinji Vrh.
Izris meje območja, v merilu 1: 5000, je sestavni del
strokovnih podlag za razglasitev, ki jih je pripravil Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto (v
nadaljevanju: zavod) januarja 1997 ter jih dopolnil julija 2001
in novembra 2003.
Strokovne podlage so na vpogled pri zavodu in Občini
Semič.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih in ambientalnih vrednosti v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik
ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti,
– prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin, ki
so ovrednotene kot del spomenika,
– prepoved vseh posegov v plasti spomenika, razen
pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine,
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov
in drugih značilnih stilnih elementov spomenika,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njej odvijajoče se
dejavnosti,
– na spomenik je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam, razen v izjemnih primerih in s soglasjem zavoda.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi
kulturnih, umetnostnih in ambientalnih vrednosti,
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– prezentaciji kulturnih vrednot in kulturni dejavnosti,
– učno-demonstracijskemu delu,
– znanstveno-raziskovalnemu delu.
5. člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega
spomenika ali njegovega dela ter za vsak poseg v spomenik
in njegove dele je potrebno pridobiti soglasje zavoda.
6. člen
Občinska uprava občine Semič mora v šestih mesecih
po uveljavitvi tega sklepa izdati lastniku spomenika odločbo
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o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, posege, fizično zavarovanje,
pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Na podlagi tega sklepa pristojni organ občine v roku
30 dni od njegove uveljavitve predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66-05/2000-3
Semič, dne 14. novembra 2003.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

SEVNICA
5019.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03) in 23. člena
zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je
Občinski svet občine Sevnica na 8. redni seji dne 4. 11.
2003 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo s št. 1029/3 – pot v izmeri 64 m2, ki je v zemljiški
knjigi vpisana v seznamu II., k.o. Boštanj.
2. člen
Nepremiča, ki je navedena v 1. členu tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše iz seznama II.,
k.o. Boštanj in se za njo v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa
se pri novem vložku vknjiži lastninska pravica na ime Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 46502-0031/2003
Sevnica, dne 4. novembra 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.
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ŠEMPETER-VRTOJBA
5020.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za posege v prostor na
območju Občine Šempeter-Vrtojba

Na podlagi 9. člena statuta Občine Šempeter-Vrtojba
(Uradne objave, št. 3/99), zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02) je Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba na 8. seji dne 25. 9. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za posege v prostor na
območju Občine Šempeter-Vrtojba
(Uradne objave, št. 1/01 in 14/01) – uradno prečiščeno besedilo
Prvi del
UVODNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
Prostorski ureditveni pogoji za posege v prostor na
območju Občine Šempeter-Vrtojba upoštevajo usmeritev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter-Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter-Vrtojba za obdobje 1986–1990, dopolnitve odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Nova Gorica za obdobje 1986–2000 iz leta 2001
(Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št.
1/87, 3/90, 1/93) in prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Nova Gorica za obdobje 1986–
1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87, 3/90, 1/93), ki velja za območje Občine
Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 11/02 – v nadaljevanju: prostorski del plana Občine Šempeter-Vrtojba ).
2. člen
(Pomen izrazov)
(1) Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
1. Bruto etažna površina stavbe je vsota vseh etažnih
površin (vključno z zidovi), ki so nad nivojem terena in s
svetlo višino nad 2,20 m.
2. Indeks intenzivnosti izrabe zemljišča (FSI) je razmerje med bruto etažnimi površinami stavbe nad nivojem terena
in površino gradbene parcele, oziroma pripadajoče gradbene parcele.
3. Dozidava stavbe je dozidava do največ 50% obstoječe tlorisne površine objekta k obstoječemu objektu ob
upoštevanju meril in pogojev za urejanje prostora po urejevalnih in morfoloških enotah iz tretjega dela in iz drugih
določb tega odloka.
4. Nadzidava stavbe je nadzidava obstoječega objekta
do maksimalne višine objekta, določene v merilih in pogojih
za urejanje prostora po urejevalnih in morfoloških enotah iz
tretjega dela in drugih določb odloka.
5. Spremljajoči objekti so samostojni objekti znotraj
gradbenih parcel obstoječih stavb, ki dopolnjujejo njihovo
dejavnost (npr. vkopane garaže v strminah pri stanovanjski
gradnji ipd.).
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6. Obstoječa stavba je objekt, zgrajen na gradbeni
parceli z gradbenim dovoljenjem.
7. Mansarda je etaža, ki ima višino obodnega zidu v
najnižjem delu največ 1,80 m.
8. Enodružinska stanovanjska hiša je stavba, ki obsega največ dve stanovanji in je po obliki in strukturi prilagojena gradbeni strukturi enodružinskih hiš. V manjšem obsegu
je dovoljena sprememba rabe teh objektov (za okolje nemotečih poslovnih dejavnosti) v skladu z drugimi določbami
tega odloka.
9. Večstanovanjska stavba je objekt, ki obsega več kot
dve stanovanji s skupnimi prostori in je v pretežnem delu
namenjen za stanovanjsko dejavnost ter je po obliki in strukturi prilagojen gradbeni strukturi blokov, vila-bloku, ipd.
10. Prostostoječa stanovanjska stavba je objekt, ki se
ne stika z nobeno stranico s sosednjim objektom in vsebuje
eno do dve stanovanji.
11. Strnjena gradnja je gradnja stanovanjskih stavb, ki
se med seboj stikajo z vsaj eno stranico ali njenim delom.
12. Komunalna oprema je komunalna infrastruktura, ki
se priključuje na omrežja oskrbovalnih sistemov in služi komunalni oskrbi območja.
13. Urejevalna enota znotraj poselitvenega območja
naselja je območje, ki ima skupno prevladujočo namensko
rabo in skupno gostoto pozidave. Kolikor se območje ne
deli na morfološke enote, ima urejevalna enota skupne oblikovne značilnosti, skupno podrobnejšo in skupno možno
dopolnilno namensko rabo. Območje ima v takšnih primerih
tudi skupna določila glede dovoljenih posegov v prostor in
skupni način urejanja.
14. Urejevalna enota v krajini je območje, ki ima prevladujočo in drugo namensko rabo, v nekaterih primerih pa
tudi dodatno namembnost območja.
15. Morfološka enota je območje znotraj urejevalne
enote, ki ima skupne oblikovne značilnosti in skupno podrobnejšo in skupno možno dopolnilno namensko rabo. Za
posamezno morfološko enoto veljajo skupna določila glede
dovoljenih posegov v prostor in skupni način urejanja.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni
določen v tem členu, imajo enak pomen kot ga določajo
predpisi s področja urejanja prostora in graditve objektov.
3. člen
(Obseg in območje urejanja)
Prostorski ureditveni pogoji za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba (v nadaljevanju: prostorski
ureditveni pogoji Občine Šempeter-Vrtojba ) veljajo na celotnem območju Občine Šempeter-Vrtojba, v katerega je vključeno poselitveno območje naselja Šempeter pri Gorici in
krajina pretežnega dela k. o. Šempeter, ki spada v Občino
Šempeter-Vrtojba, ter poselitveno območje naselja Vrtojba in
krajina celotne k. o. Vrtojba. Natančna meja občine je določena v prostorskem delu plana Občine Šempeter-Vrtojba.
4. člen
(Namen in vsebina)
(1) Namen prostorskih ureditvenih pogojev Občine
Šempeter-Vrtojba je v skladu s prostorskim delom plana
Občine Šempeter–Vrtojba določiti območja namenske rabe
prostora, pogoje in merila ter ukrepe za načrtovanje prostora in pripravo lokacijskih načrtov občine ter pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.
(2) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege
v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba, spremembe in dopolnitve, je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega
dela.
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1. V tekstualnem delu so v skladu z osnovno namensko rabo prostorskega dela plana Občine Šempeter–Vrtojba podana splošna in podrobnejša merila in pogoji za urejanje prostora, graditev ali prenovo stavb in naprav glede na
njihovo lego, funkcijo, velikost in oblikovanje na območju
Občine Šempeter-Vrtojba, in sicer:
– splošna merila in pogoji za načrtovanje prostora (za
osnovno namensko rabo prostora, varstvo okolja, preprečevanje naravnih nesreč, gradnjo, oblikovanje stavb, komunalno opremo stavb, parcelacijo zemljišč, izkoriščenost zemljišč za gradnjo in za varovanje in omejitve v prostoru),
– podrobnejša merila in pogoji za načrtovanje v prostoru po urejevalnih in morfoloških enotah z določitvijo območij
pretežne – podrobnejše, podrobne in možne dopolnilne
namenske rabe prostora za poselitvena območja naselij in
za krajinska območja s prevladujočo in dopolnilno namensko rabo ter ureditvena območja, za katera se bodo izdelovali lokacijski načrti.
2. Kartografski del odloka sestavljajo:
– karte urejevalnih enot in režimov v merilu 1:5000,
– karte varovanj in omejitev v merilu 1:5000.
Priloge h kartografskemu delu odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine
Šempeter-Vrtojba, spremembe in dopolnitve, so tudi ustrezna kartografska dokumentacija prostorskega dela plana Občine Šempeter–Vrtojba.
(3) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege
v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba, spremembe in dopolnitve, je podlaga za pripravo lokacijskih informacij za gradnjo na obravnavanih območjih. Lokacijska informacija je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. Določa
pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, ki se ne urejajo z
lokacijskimi načrti, oziroma s prostorskimi izvedbenimi načrti in je tudi podlaga za izdajo lokacijskih informacij za
enostavne objekte, oziroma za posege v prostor na območjih, za katera po zakonu o graditvi objektov ni potrebno
gradbeno dovoljenje.
5. člen
(Lokacijska informacija)
Občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora,
je dolžan vsakomur na zahtevo izdati lokacijsko informacijo.
Glede na izražen namen vsebuje lokacijska informacija
podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, ki jih določajo občinski akti (prostorski ureditveni pogoji ali prostorski izvedbeni načrti), ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju.
Lokacijska informacija je podlaga za pripravo projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Investitor oziroma projektant dobi pogoje, ki se nanašajo na skladnost objekta s
prostorskim aktom na podlagi prostorske informacije.
Drugi del
SPLOŠNA MERILA IN POGOJI ZA NAČRTOVANJE V
PROSTORU
Prvi razdelek
OSNOVNA NAMENSKA RABA PROSTORA
6. člen
(Gradnja)
Gradnja v občinskem prostoru je možna v mejah, ki jih
dopušča osnovna namenska raba prostora, skladno s prostorskim delom plana Občine Šempeter-Vrtojba ter z omejitvami rabe prostora zaradi varovanja javnih koristi v prostoru.

Uradni list Republike Slovenije
Možnosti rabe določenih zemljišč in s tem gradnje na
teh zemljiščih so opredeljene v zakonih in drugih predpisih.
Gradnja v krajini in na poselitvenih območjih naselij se
bo urejala v skladu z osnovno namensko rabo prostora in po
načinih urejanja, ki so opredeljeni za vsako urejevalno enoto
posebej in so prikazani v kartah urejevalnih enot in režimov.
1. Kmetijska zemljišča:
Območja kmetijskih zemljišč se delijo na najboljša (Q),
druga kmetijska zemljišča (K) in kmetijska zemljišča v zaraščanju (K 1).
Na najboljših kmetijskih zemljiščih so možni le posegi,
ki imajo za cilj izboljšanje njihove proizvodne sposobnosti.
Kmetijske operacije, kot jih določa zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96), se lahko izvajajo le na
območjih, ki so v dolgoročnem in srednjeročnem planu
občine temu namenjena.
Na najboljših kmetijskih zemljiščih je možna tudi gradnja pod- in nadzemnih komunalnih naprav, ki ne spreminjajo
kmetijske rabe in nimajo negativnih vplivov na okolje. Gradnja komunalnih naprav kot npr. črpališča odpadne in meteorne vode, razbremenilniki, zadrževalni bazeni, revizijski jaški, črpališča in hidroforne naprave za pitno vodo, vodovodni
jaški in podobno ne predstavljajo spremembe kmetijske rabe.
Postavitev ograj okrog kmetijskih zemljišč je možna le v
primeru, ko je ograjevanje zemljišča za območje značilno,
oziroma kolikor je ograjevanje potrebno za opravljanje kmetijske dejavnosti.
Na kmetijskih zemljiščih je možno tudi postavljanje pomožnih objektov, vendar le v skladu z določili odloka o
določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 1/02), ter ob upoštevanju meril in pogojev,
ki so določeni s tem odlokom.
Gradnja opornih zidov ob prometnicah je možna le
takrat, ko je zaradi strukture terena to nujno potrebno, in
takrat, ko za ureditev brežin ni na razpolago zadostnega
zemljišča, sicer je potrebno višinske razlike na terenu premoščati z brežinami.
Gradnja pod in nadzemnih komunalnih naprav in gradnja naprav za potrebe rekreacije na prostem sta na drugih
kmetijskih zemljiščih in na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju
možni, če se ne spreminja raba teh zemljišč in če gradnja
nima negativnih vplivov na okolje.
2. Gozdna zemljišča:
Območja gozdnih zemljišč so gospodarski gozdovi (G),
kjer je možno gospodarjenje z gozdovi v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, ki temeljijo na trajnosti gozdov in večnamenski vlogi (lesnoproizvodna funkcija mora biti usklajena z
ekološkimi in socialnimi funkcijami). Za izvajanje gozdnogospodarskega načrta in svetovanja lastnikom je pristojen Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
Gozdne ceste so sestavni del gozda in so javnega
značaja. Gradnja gozdnih prometnic je možna le v primerih,
ko gradnja takšnega objekta ne povečuje negativnega vpliva
na okolje.
Potek in primernost gozdnih vlak za spravilo lesa morata biti opredeljena v gozdnogojitvenem načrtu. Priprava vlak
ni poseg v prostor, če je tako opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu.
Na območju gospodarskih gozdov je možna postavitev
pomožnih objektov za potrebe gozdarstva in lovstva, ki so
neobhodno potrebni za smotrno gospodarjenje z gozdovi in
lovno divjadjo v skladu z odlokom o določitvi pomožnih
objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na
območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št.
1/02).
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Posegi v gozd oziroma v gozdni prostor so možni, kjer
ni poudarjenih socialnih in ekoloških ali proizvodnih funkcij. Posegi v gozdni prostor so možni le v robnih območjih
gozdnih kompleksov in v gozdovih s slabšo zasnovo.
Poseg v gozd oziroma gozdni prostor sta tudi krčitev
gozdov ter izkoriščanje, ki imata za posledico spremembo
gozda v pašnik ali v oboro za rejo divjadi.
Za vse posege v gozd in gozdni prostor je potrebno
pridobiti mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Območna
enota Tolmin.
Na gozdnih zemljiščih je možna tudi gradnja pod in
nadzemnih komunalnih naprav, ki ne ovirajo in ne spreminjajo gozdne rabe ter nimajo negativnih vplivov na okolje.
Gradnja komunalnih naprav kot npr. črpališča odpadne in
meteorne vode, razbremenilniki, zadrževalni bazeni, revizijski jaški, črpališča in hidroforne naprave za pitno vodo,
vodovodni jaški in podobno ne predstavljajo spremembe
gozdne rabe.
3. Zemljišča za gradnjo:
Območja za poselitev so strnjena zemljišča za gradnjo znotraj poselitvenih območij naselij in razpršena zemljišča za gradnjo v krajini občinskega prostora.
Na načrtovanih zemljiščih za gradnjo je možna gradnja stavb za dejavnosti, ki jih določa prostorski del plana
Občine Šempeter–Vrtojba.
Zemljišča za gradnjo vključujejo tudi gradnjo komunalne, prometne, energetske infrastrukture in objekte. Poselitvena območja naselij Šempeter in Vrtojba se delijo po
pretežni namenski rabi, ki je opredeljena po urejevalnih
enotah na območja za stanovanjsko gradnjo (S), za centralne dejavnosti (C), za gradnjo kmetijskih objektov (K), za
rekreacijo, zelene površine in drugo (RZ), za proizvodne
dejavnosti (P), za komunalo in energetiko (KE) ter za promet in zveze (PZ).
Zemljišča za gradnjo, vključno izven poselitvenih območij naselij (v krajini), se delijo na razpršeno pretežno
stanovanjsko gradnjo, na gradnjo za kmetijske namene
(Sk) in na turistične lokacije (St) ter za gradnjo komunalne,
prometne, energetske infrastrukture in objektov.
Na obstoječih zemljiščih za gradnjo so načeloma možni vsi tisti posegi v prostor, ki služijo razvoju naselij in
izboljševanju bivalnih in delovnih pogojev v njih (gradnja
pod in nadzemnih napeljav, cest ter opornih zidov, preoblikovanje terena ob izvajanju zunanje ureditve objektov, gradnja stavb za vse dejavnosti, urejanje javnih zelenic in parkov ipd.), vendar le ob upoštevanju meril in pogojev, ki so
določeni s tem odlokom.
Na načrtovanih zemljiščih za gradnjo je možna gradnja objektov prevladujoče namenske rabe in gradnja možne dopolnilne rabe v skladu z merili in pogoji in načinom
urejanja, ki so določeni s tem odlokom.
Na nepozidanih gradbenih zemljiščih, ki so trenutno v
kmetijski rabi, niso dovoljeni posegi, namenjeni izboljšanju
kmetijske proizvodnje.
4. Zemljišča območij sanacije:
Območja sanacij degradiranih površin (OS) so zemljišča, ki so zaradi predhodnih rudarskih posegov (površinskih kopov) degradirana oziroma nerodovitna, in plazovita
območja, ki jih je potrebno sanirati za določene namene.
Ta zemljišča so namenjena športu in rekreaciji, ponovni
kmetijski izrabi, proizvodnim objektom.
5. Vodna zemljišča:
Območje vodnih površin so vodotoki (V). Na vodnih
zemljiščih so možni le tisti gradbeni posegi, ki izboljšujejo
vodni režim (regulacije vodotokov), ali drugi posegi, ki ga
ne poslabšajo.
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Drugi razdelek
VARSTVO OKOLJA

7. člen
(Objekti)
Objekti morajo biti usklajeni s pogoji za varstvo okolja,
ki zajemajo varstvo življenjskega in naravnega okolja, ter s
pogoji rabe naravnih dobrin kot osnove zdravega in okolje
ohranjajočega razvoja.
Poseg v okolje je vsako trajno ali začasno človekovo
dejanje ali opustitev ravnanja, ki s svojim vplivom lahko ogroža zdravje ali okolje in ima za posledico njegovo umetno
spremembo, obremenitev ali zaviranje njegovih naravnih
sprememb.
Pogoji varstva okolja morajo biti v skladu z zakonskimi
predpisi in se nanašajo zlasti na:
– varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine ter
ohranjanje kulturne krajine,
– zagotavljanje ustreznega varstva naravnega in življenjskega okolja,
– zagotavljanje kakovosti naravnih prvin (tla, voda,
zrak),
– preprečevanje in zmanjševanje obremenitev za okolje.
Gradnja v prostoru je dovoljena, kolikor ne povzroča
prekoračevanja predpisanih emisijskih in imisijskih vrednosti. Pristojni občinski upravni organ lahko glede na naravo
posega ter značaj lokacije zahteva izdelavo strokovne ocene vpliva na okolje, ki ga lahko povzroči načrtovani poseg.
8. člen
(Varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine ter
ohranjanje kulturne krajine)
Gradnja mora upoštevati lokalne značilnosti narave in
arhitekturne dediščine in se jim prilagoditi oziroma jih nadgraditi in s tem ohranjati in razvijati identiteto določenega
območja ali naselja.
Med naravnimi danostmi je treba posebno pozornost
posvetiti naravnim vrednotam, naravnim reliefnim oblikam,
površinskim vodam, ohranjanju biotske pestrosti ter habitatov ogroženih in redkih rastlinskih in živalskih vrst, vegetacijskim prvinam ter drugim morfološkim prvinam, ki so v krajini
zaradi geoloških razmer bodisi tipične ali pa izjemne. Na
območjih naselij in kulturne dediščine pa so pomembni
objekti kulturne krajine, robovi naselij, podporni in ograjni
suhozidi, pridelovalne terase, znamenja in zgradbe na izpostavljenih mestih ter druge prostorske dominante, obcestni
drevoredi, parkovne in druge zelene ureditve v naseljih,
živice in vegetacija, ki obroblja in členi kmetijske površine,
ter vidno območje oziroma neposredna bližina kulturnih in
zgodovinskih spomenikov.
Gradnja ne sme uničiti ali poškodovati v prejšnjem odstavku navedenih prvin in njihovih značilnosti. Zato morajo
nizkogradbena dela v največji možni meri ohraniti značilne
primere visoke vegetacije in živic na območju kmetijskih
zemljišč, biotope in habitate redkih in ogroženih rastlinskih
in živalskih vrst, terase in kamnite suhozide, struge odvodnikov ipd. Visokogradbena dela oziroma gradnja stavb pa se
mora prilagoditi prevladujoči etažnosti obstoječih stavb, njihovi legi v odnosu do reliefa ali javne ceste, obliki in kritini
njihovih streh, glavnim značilnostim njihovih fasad, kakor
tudi načinu ureditve njihove neposredne okolice.
9. člen
(Varstvo naravnega in življenjskega okolja)
Varstvo naravnega in življenjskega okolja se pogojuje z
zagotavljanjem ustreznega ravnanja z odpadki, s prepreče-
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vanjem onesnaževanja tal, površinskih in podtalnih voda, z
omejevanjem emisij hrupa, s preprečevanjem emisij neprijetnih vonjav in škodljivih snovi v zrak.
V urejevalnih enotah, ki so namenjene proizvodnim in
centralnim dejavnostim se lahko ohranjajo in nastajajo le
tiste dejavnosti, ki so okoljsko neproblematične.
10. člen
(Osončenje in osvetlitev)
V okviru obstoječe strnjene pozidave se pogoji osončenja in osvetlitve z gradnjo ne smejo bistveno poslabšati.
Prostori za bivanje v novozgrajenih stanovanjskih objektih na pretežno še ne pozidanem zemljišču pa naj imajo
vsaj dve uri osončenja na dan v času med 9. in 15. uro.
11. člen
(Ravnanje z odpadki)
Na območju, ki se ureja s prostorskimi ureditvenimi
pogoji, je organizirano zbiranje in odvažanje komunalnih
odpadkov, ki ga izvaja pooblaščena gospodarska javna služba. Ravnanje z odpadki je urejeno s pravilnikom (Uradni list
RS, št. 84/98), ki določa klasifikacijski seznam odpadkov
in nevarnih odpadkov ter obvezna ravnanja z njimi in druge
pogoje za njihovo zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje.
12. člen
(Emisije hrupa ter snovi v ozračje in tla)
(1) Emisije hrupa:
Gradnje so možne le, kolikor mejna raven, ki je predpisana za območje naravnega ali življenjskega okolja, ne bo
presežena. V primerih, ko je nameravani poseg vir hrupa, si
je investitor dolžan pridobiti strokovno oceno obremenitve
okolja s hrupom in preverbo predvidenih ukrepov varstva
pred hrupom.
V primerih, ko je nivo hrupa v okolju že dosegel ali
presegel dovoljeno raven, je gradnja objektov, zlasti stanovanjskega značaja ter javnih ustanov, dopustna le v primeru,
da je mogoče s smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma
zaščito zmanjšati vpliv zunanjega hrupa tako, da v prostorih
ne presega dovoljene ravni.
Območja z gosto stanovanjsko pozidavo ter javne ustanove ob železniških progah in regionalnih cestah je potrebno na odsekih, kjer nivo hrupa dosega ali presega mejno
raven, ustrezno zaščititi pred prekomernim hrupom.
Zaradi zaščite okolja pred hrupom in emisijami motornih vozil se javna parkirna mesta lahko uredijo:
– na odmiku vsaj 20 m od bivalnih prostorov šol, vzgojnovarstvenih in zdravstvenih ustanov,
– v novonačrtovnih okoljih na odmiku vsaj 15 m od
bivalnih prostorov stanovanjskih objektov,
– v obstoječi stavbni strukturi praviloma ne velja, naj
bo odmik od bivalnih prostorov stanovanjskih objektov vsaj
15 m, vendar se manjši odmik preveri in utemelji v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Navedeni minimalni odmiki so potrebni v primerih, ko
so parkirna mesta na istem nivoju kot bivalni prostori, v
primeru nivojskih razlik se minimalni odmik lahko ustrezno
zmanjša.
Parkirišča so glede na uredbo o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96) vir
hrupa, za katera je treba izdelati strokovno oceno o vplivih
na okolje in oceno predvidenih ukrepov.
(2) Emisije snovi v ozračje:
Za gradnje, kjer so možne emisije snovi v ozračje, je
treba izdelati strokovno oceno emisij v zrak ter oceno predvidenih ukrepov za njihovo zmanjševanje.
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Emisije snovi v ozračje iz nepremičnih virov so predpisane z uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94 in 68/96).
Pri projektiranju za gradnjo je potrebno:
– skrbeti, da ta sredstva ne pridejo v stik s človekom,
vodami in vodnimi viri, z objekti za preskrbo s pitno vodo, z
območji varovanja vodnih virov in drugimi zemljišči, na katerih njihova uporaba ni dovoljena. Uporaba fitofarmacevtskih
sredstev ni dovoljena tudi na drugih območjih in objektih,
kjer bi utegnila ogroziti zdravje in življenje ljudi, živali in
drugih koristnih organizmov ali povzročiti poškodbo ali onesnaženje gojenih rastlin in zemlje. Imetniki, javni zavodi in
vsi, ki uporabljajo fitofarmacevtska sredstva, morajo skrbeti
za uporabo ustreznih naprav glede na biotični cilj in vrsto
fitofarmacevtskih sredstev;
– pred uporabo fitofarmacevtskih sredstev na parcelah, ki mejijo na vrtove, hiše, vrtce, bolnišnice in druge
podobne objekte, je treba vsaj dva dni pred začetkom škropljenja obvestiti omenjene sosede o datumu in uri škropljenja ter o uporabljenem fitofarmacevtskem sredstvu.
(3) Emisije snovi v tla:
Vnos snovi v tla ali na tla je izpuščanje, oddajanje ali
odlaganje nevarnih snovi ali rastlinskih hranil, pri vnašanju
blata čistilnih naprav, komposta ali mulja iz rečnih strug in
jezer, pri namakanju rastlin ali pri gnojenju z živalskimi ali
rudninskimi gnojili.
Vnos snovi v tla je prepovedan na nerodovitnih zemljiščih, na gozdnih zemljiščih, če z uredbo ni drugače določeno (uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla,
Uradni list RS, št. 68/96), in na območjih varstvenih pasov
vodnih virov.
Gnojenje z gnojevko ali z gnojnico je prepovedano od
15. novembra do 15. februarja na tleh, nasičenih z vodo,
prekritih s snežno odejo, na vodnih zemljiščih, na strmih
pobočjih, na stavbnih zemljiščih ter na kmetijskih zemljiščih
brez zelene odeje.
Prepovedan je tudi vnos blata, komposta z omejeno
uporabo ali mulja na območjih, navedenih v prejšnjem
odstavku, poleg tega pa še na območjih pridelave rastlin
za neposredno prehrano ljudi, na travnikih, pašnikih ter
njivah s krmnimi poljščinami, razen po zadnji košnji ali
paši, na kraških območjih, močvirjih in barjih ter narodnih
parkih.
Pogoji za vnos komposta z omejeno uporabo so določeni z uredbo o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v
tla (Uradni list RS, št. 68/96).
13. člen
(Vode)
Varstvo voda pomeni varstvo površinskih (tekočih in
stoječih) voda in podtalnice pred onesnaževanjem z vsemi
nevarnimi in škodljivimi snovmi. Fekalne in vse odpadne
vode morajo biti odvajane v odvodne kanalizacijske sisteme, ki morajo poleg zbirnega in prevodnega omrežja obsegati tudi naprave za ustrezno čiščenje odpadnih voda pred
izlitjem v odvodnike. Zaradi zagotavljanja potrebnih pogojev
za nemoteno delovanje teh naprav morajo biti posebej onesnažene (tehnološke) odpadne vode pred izpustom v kanalizacijski sistem nevtralizirane oziroma prečiščene do tiste
mere, ki jo sistem dopušča. Kjer odvodnih naprav še ni,
oziroma njihova izgradnja kratkoročno ni predvidena, je potrebno odplake voditi na manjše naprave za delno ali popolno mehansko – biološko čiščenje.
Kakovost voda ogrožajo predvsem tisti posegi v prostor, ki služijo skladiščenju in pretakanju tekočih goriv in
nevarnih snovi, zbiranje, shranjevanje in odvajanje odplak in
drugih odpadnih voda, odlaganje odpadkov, gnojenje in upo-
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raba fitofarmacevtskih sredstev, izsekavanje vegetacije, posegi, ki poškodujejo tla in matično kamnino ipd.
Skladišča tekočih goriv in drugih strupenih snovi morajo biti zato grajena tako, da je onemogočeno razlivanje in
izcejevanje le-teh v podtalje, kanalizacijo ali v odvodnike.
Odvodni sistemi za padavinske vode s tistih prometnih površin, kjer obstaja nevarnost razlitja tekočih goriv ali
drugih nevarnih tekočin, morajo zato obsegati ustrezne
lovilne objekte in naprave za zajem teh tekočin in snovi, da
se tako prepreči odtok teh tekočin v odvodnike.
Na varovanem območju vodnih virov in podtalnice, ki
so ali ki bodo določena z odloki o zavarovanju teh virov, je
v ožjem varstvenem pasu prepovedana gradnja, ki ustvarja
fekalije in druge strupene snovi.
Fekalne vode in druge odpadne vode (tehnološke) morajo biti odvajane v odvodne kanalizacijske sisteme, ki morajo poleg zbiralnega in prenosnega omrežja obsegati tudi
naprave za ustrezno čiščenje voda pred izlitjem v odvodnike. Izgradnja odvodnega sistema z biološkim čiščenjem odpadnih komunalnih vod bo urejena v obdobju petih let.
Zaradi zagotavljanja potrebnih pogojev za nemoteno
delovanje teh naprav morajo biti posebno onesnažene (tehnološke) odpadne vode pred izpustom v sistem nevtralizirane oziroma prečiščene do tiste mere, ki jo sistem dopušča.
Gnojevk in gnojnic iz hlevov in farm ni dopustno priključevati na kanalizacijski sistem.
V ta namen je potrebno urediti ustrezne nepropustne
gnojne jame ali lagune ter po ustreznem tretiranju odvažati
na kmetijske površine.
Tretji razdelek
PREPREČEVANJE NARAVNIH NESREČ
14. člen
(Naravne katastrofe)
(1) Zaradi varstva pred naravnimi katastrofami je potrebno upoštevati zlasti nevarnost potresov in poplav.
Območje občine spada pretežno v VII.–VIII. stopnjo
seizmične ogroženosti.
Zaradi preprečevanja škod, ki bi nastale s potresom,
ali pa prekomernih stroškov, ki bi nastali zaradi preventivnih ukrepov, se je potrebno pri gradnji objektov izogniti –
če za to ni posebej utemeljenih razlogov – nehomogenim,
nasutim in nasploh nestabilnim zemljiščem na območju
VII. in VIII. seizmičnega razreda, sicer pa je potrebno gradnjo takih objektov na takih zemljiščih prilagoditi terenskim
razmeram vsaj po številu etaž in obliki tlorisa.
(2) Tudi varstvo pred poplavami zahteva, da se gradnja objektov najprej izogne zemljiščem, ki so po izkušnjah
in opazovanjih pristojne službe ogrožena od poplav, sicer
pa morajo biti vsa dela, zlasti pa tista pri urejanju odvodnikov in zemljišč, zasnovana tako, da izboljšujejo tudi ustrezno varnost pred poplavami.
Objekte se mora zaščititi tudi pred vdorom zalednih
voda z izgradnjo obrobnih prestreznih jarkov ali kanalov.
Pred vsakršnim posegom v prostor je potrebno urediti
osnovno odvodnjo in končno dispozicijo odvoda meteornih voda.
15. člen
(Požari)
Preventivno delovanje na področju varstva pred požari (pa tudi pred potresi in vojnimi učinki) zahteva, da se pri
gradnji upošteva predvsem naslednje:
– objekti morajo biti med seboj zadostno oddaljeni v
smislu prenosa požara. V strnjenem naselju in tam, kjer so
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objekti med seboj povezani, morajo biti zagotovljene požarne ločitve (požarni zidovi),
– pri zagotavljanju prometnih in delovnih površin za
intervencijska vozila je potrebno upoštevati veljavni standard SIST – DIN 14090, ki določa pogoje, velikosti in
širine intervencijskih poti in postavitvene površine. Do večjih objektov (npr. velika skladišča, trgovski centri) mora
biti zagotovljen dostop tudi iz treh strani,
– da je zagotavljanje vira požarne vode ter izgradnja
vodooskrbnih sistemov zasnovana tako, da zagotavlja zadostne količine požarne vode in ustrezno razporeditev hidrantov v skladu z veljavno zakonodajo. Količine potrebne
požarne vode se spreminjajo glede na namembnost velikosti objekta ter na njegovo stopnjo ognjeodpornosti.
Četrti razdelek
GRADNJA
16. člen
(Namembnost gradnje)
Namembnost gradnje mora biti prilagojena prevladujoči namembnosti rabe ureditvene enote. Podrobnejše pogoje za gradnjo, ki se nanašajo na način pozidave, prostorsko izrabo posamezne gradbene parcele ter
oblikovanje objektov, opredeli lokacijska informacija, ki
smiselno povzame merila in pogoje iz tretjega dela odloka.
Odstopanja od prevladujoče namenske rabe prostora
v urejevalnih in morfoloških enotah so možna, kolikor nova
funkcija nima negativnih vplivov na bivalno in delovno okolje (hrup, emisije, problem parkiranja, deponije na prostem...) in kolikor je nova namembnost po splošnih urbanističnih merilih skladna s prevladujočo in možno dopolnilno
rabo prostora.
17. člen
(Gradnja)
Gradnja na gradbenih parcelah je možna do tiste mere, ki jo razmere dopuščajo. Pri ugotavljanju in določanju
te mere se mora upoštevati, poleg omejitev, ki izhajajo iz
varovanja širših družbenih koristi v prostoru, in odnosa
nameravane gradnje do razpoložljivega zemljišča, tudi
odnose te gradnje do svoje neposredne okolice in sosednjih objektov (vplivno območje gradnje).
Gradnja je zato dopustna le, če:
– zemljišče, na katerem se bo objekt gradil, tako gradnjo seizmično in geomehansko dopušča,
– je zagotovljena varnost pri gradnji pred poplavnimi
vodami najmanj stoletne povratne dobe,
– s tem niso prizadete ali onesnažene naravne vrednote in kulturna dediščina, bivalni in delovni pogoji v
okolju oziroma okolje nasploh, kot je to določeno v drugem razdelku drugega poglavja tega odloka, oziroma se s
tem ne poveča ogroženost pred požarom in drugimi katastrofami ter posledicami vojnih učinkov, kot je določeno v
tretjem razdelku drugega dela tega odloka,
– je locirana v skladu s pogoji varstva in omejitev v
prostoru po določilih devetega razdelka drugega poglavja
tega odloka,
– se lahko uveljavijo določila o oblikovanju objektov iz
petega razdelka drugega dela tega odloka in se lahko
zanje izvede komunalno opremo po določilih šestega razdelka drugega dela tega odloka,
– se lahko uveljavijo določila o izrabi zemljišča po
določilih osmega razdelka drugega poglavja tega odloka,
– se upošteva velikost gradbenih parcel po določilih
sedmega razdelka drugega poglavja tega odloka.
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18. člen
(Nadomestni objekti)
Nadomestni objekti se lahko gradijo na gradbeni parceli prvotnega objekta. Do preselitve objekta na novo zemljišče lahko pride v naslednjih primerih:
– ko zaradi geoloških razmer gradnja objekta na prvotni lokaciji ni možna,
– ko ima selitev objekta za cilj izboljšanje prometne ali
požarne varnosti ter sanitarnohigienskih pogojev,
– ko je obstoječ objekt dotrajan,
– ko je namen izboljšati izkoriščenost stavbnega zemljišča ali spremeniti namembnost, ki je dopustna,
– ko ima selitev za cilj pridobiti površine za razvoj infrastrukturnih ali komunalnih naprav in objektov oziroma objektov skupnega pomena,
– ko gre za prenovo območja.
19. člen
(Arhitektonske ovire)
Pri gradnji se mora zagotoviti dostop in uporabo vsem
ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne
sposobnosti in v skladu z veljavnimi predpisi.
20. člen
(Enostavni, vadbeni objekti in urbana oprema)
Gradnja enostavnih, vadbenih objektov in urbane opreme je možna na gradbenih parcelah, na nezaščitenih kmetijskih in gozdnih zemljiščih ter na najboljših kmetijskih zemljiščih pod pogoji veljavnega odloka o določitvi pomožnih
objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na
območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št.
1/02) ter v skladu z določbami tega odloka.
Najmanjši odmik pomožnega objekta od meje sosednjih zemljišč je 1,5 m oziroma manj kot 1,5 m, če s tem
soglaša lastnik sosednjega zemljišča.
21. člen
(Začasni objekti)
Postavitev začasnih objektov in naprav je dopustna v
skladu z določbami tega odloka in kolikor:
– se objekt ali naprava na primeren način vključuje v
okolico,
– objekt ali naprava ne ovira prometa oziroma vzdrževanja komunalnih naprav,
– namembnost objekta ali naprave ne povzroča negativnih vplivov na okolico.
Postavitev začasnih objektov in naprav, namenjenih prireditvam, je dopustna, kolikor:
– objekt ali naprava ne ovira prometa oziroma vzdrževanja komunalnih naprav,
– v primeru večdnevnih prireditev namembnost objekta ne povzroča negativnih vplivov na okolico. Za postavitev
začasnih objektov se izdaja lokacijska informacija.
22. člen
(Spominska obeležja)
Postavitev spominskega obeležja je dopustna v skladu
z določbami tega odloka in kolikor:
– je na obstoječi gradbeni parceli,
– je obeležje spominska plošča in se jo pritrdi na objekt ter s tem soglaša lastnik objekta,
– je v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, ali s pokopališkim redom, kolikor se postavlja na pokopališču ali grobišču.
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23. člen
(Objekti za oglaševanje)
Postavitev objektov in naprav za oglaševanje je dopustno v skladu z določbami tega odloka, odloka o oglaševanju (Uradne objave, št. 15/02) in pod naslednjimi pogoji:
– da se na primeren način vključuje v okolico,
– velikost mora biti prilagojena hitrosti in vrsti premikanja v prostoru: oglaševanje s sredstvi malega formata v
okolju pešca in oglaševanje s sredstvi velikega formata v
okolju, kjer prevladuje avtomobil,
– oglaševalska sredstva velikega formata se v naseljih
lahko postavljajo le na gradbiščne ograje,
– postavitev oglaševalnih sredstev ob prometnicah je
s soglasjem upravljavca cest možna le v naseljih,
– oglaševalska sredstva na objektih naravnih vrednot
in kulturne dediščine ter v neposredni okolici le-teh niso
dopustna; izjema so označevalna in oglaševalna sredstva
za potrebe dejavnosti v teh objektih; v tem primeru je
potrebno pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica.
V projektni dokumentaciji za gradnje, ki oglaševanje
potrebujejo, je potrebno predvideti mesta, namenjena oglaševalskim sredstvom.
24. člen
(Odmiki)
Gradnja mora biti od parcelne meje odmaknjena toliko, da ni motena sosednja posest.
Praviloma znaša najmanjši odmik od parcelne meje
4 m. V primeru, ko konfiguracija terena, medsebojne razdalje objektov ter velikost in racionalna raba parcele dopuščajo, je odmik od parcelne meje lahko manjši, vendar je
potrebno le-tega predhodno preveriti in utemeljiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Gradnja do parcelne meje je možna takrat, ko objekt
meji na požarni zid sosednjega objekta, in sicer:
– v primeru nadomestne gradnje, ko se nova gradnja
nahaja na istem mestu,
– v primeru, ko gre za gradnjo v strnjenem nizu ali
gruči in je način gradnje značilen za naselje, novogradnja
pa bistveno ne poslabša bivalnih pogojev v okolici.
V navedenih primerih je potrebno ustrezno zaščititi
zunanji zid sosednjega objekta.
Gradnja mejnih zidov (podpornih in ograjnih) ter postavljanje ograj je možna 0,5 m od meje sosednjega zemljišča, vendar na način, ki ne povzroča škode na sosednjem zemljišču, in tako, da konstrukcija objekta ne posega
v sosednje zemljišče.
Gradnja in izvedba drugih posegov v prostor mora
upoštevati predpisane odmike od prometnih površin, primarnih komunalnih vodov in drugih infrastrukturnih objektov.
Objekti morajo biti od javne ceste, ob kateri se gradijo, v odmiku, ki je določen v predpisu za to cesto. Kolikor
je pretežni del obstoječe pozidave bliže poti oziroma cesti
(stari del naselij), je novogradnjo možno prilagoditi obstoječi gradbeni liniji.
25. člen
(Prometni, energetski in komunalni objekti)
Znotraj poselitvenih območij naselij je možna gradnja
komunalne, telekomunikacijske, energetske in prometne
infrastrukture za oskrbo obstoječih objektov v območju ali
v neposredni bližini pod pogoji:
– da ne onemogoča predvidene rabe prostora,
– da se v čim večji meri ohrani obseg in členjenost
visoke vegetacije.
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Izven poselitvenih območij naselij se vsa komunalna
infrastruktura gradi pod pogoji:
– da ne onemogoča predvidene rabe prostora,
– da se v čim večji meri ohranjajo naravne vrednote in
kulturna dediščina in značilnosti okolja oziroma da se le-te
nadgrajujejo.
Pri gradnji prometne infrastrukture mora biti zagotovljena varnost objektov pred poplavnimi vodami najmanj stoletne povratne vode.
Pri gradnji komunalne in druge infrastrukture je potrebno upoštevati veljavne predpise ter pogoje upravljavcev
posamezne komunalne infrastrukture.
Peti razdelek
OBLIKOVANJE STAVB
26. člen
(Oblikovanje objektov)
(1) Oblikovanje objekta mora ohranjati oziroma nadgrajevati oblikovno identiteto območja, v katerega se bo objekt
vključil, in pri tem upoštevati značilnosti pozidave v neposredni okolici.
Pri oblikovanju objektov, kjer je še prepoznavna stavbna dediščina, je potrebno upoštevati naslednja merila in
pogoje:
– objekt se mora prilagoditi terenu ter drugim naravnim
in ustvarjenim danostim okolja,
– osnovna tlorisna zasnova naj bo podolgovate oblike:
na nagnjenem terenu je objekt z daljšo stranico postavljen
vzporedno s plastnicami,
– tlorisno razsežnejši objekti naj bodo oblikovani kot
adicija stavbnih mas,
– objekti so lahko podkleteni, pri čemer je klet vkopana,
– strehe objektov naj imajo naklon v skladu z lokalno
tipiko s slemenom po vzdolžni osi, kritina naj bodo korci ali
druga opečna kritina podobne izvedbe,
– okna naj imajo praviloma obliko pokončnega pravokotnika, ščitena naj bodo z značilnimi lesenimi polkni,
– fasade objektov naj bodo ometane v svetlih barvnih
tonih, v fasadah in v zunanji ureditvi objektov so dobrodošli
smiselni detajli v kamniti izvedbi (okenski in vratni okviri,
zidci, kamniti tlaki pred objekti).
Na že zgrajenih območjih, ki so se urejala po zazidalnih načrtih, novogradnje oblikovno povzamejo značilnosti te
pozidave oziroma jo nadgrajujejo.
(2) Objekte je možno oblikovati tudi v kontrastu z okoljem, in sicer zaradi estetskih in simbolnih razlogov, kadar
ima različnost oziroma nasprotnost oblike za cilj:
– vzpostaviti prostorsko dominanto,
– doseči večjo razpoznavnost območja, zlasti z novogradnjami na prometnih vozliščih, na zaključkih stavbnega
niza ipd.
Tak način oblikovanja objektov ni možen v primeru, ko
gre za novogradnjo, ki je v neposredni bližini kulturnega
spomenika oziroma na območju, kjer ima obstoječa zazidava pretežno historični izvor in veliko oblikovno homogenost.
Šesti razdelek
KOMUNALNA OPREMA STAVB
27. člen
(Priključevanje na objekte in naprave javne infrastrukture)
Objekti, ki so namenjeni za bivanje ali delo, se morajo
priključiti na komunalno opremo, ki na območju, kjer se bo
objekt gradil, obstaja.
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Objekti morajo biti priključeni vsaj na javno cesto, na
vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko omrežje ter
na toplovodno in plinovodno omrežje, kolikor na območju
obstaja. Uporabniki objektov se morajo posluževati urejenega omrežja za zbiranje in odstranjevanje trdnih odpadkov.
Če na območju ni vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja ter toplovodnega omrežja, morajo imeti objekti lastne naprave za oskrbo z vodo, za odvod padavinskih in
odpadnih voda ter za ogrevanje prostorov.
V primeru, da se na območju gradijo komunalne naprave, so uporabniki dolžni izvesti komunalne priključke na
nove komunalne naprave.
Komunalna ureditev objektov mora biti zasnovana in
izvedena tako:
– da zagotavlja prometno varnost na javni prometni
napravi,
– da zagotavlja varnost okolja, zlasti glede odvajanja
odplak, in odstranjevanje trdnih odpadkov,
– da ustreza obrambno zaščitnim zahtevam, zlasti glede zaščite pred požarom.
Gradnjo nove in rekonstrukcijo obstoječe komunalne
opreme objektov je potrebno izvesti skladno s pogoji upravljavcev komunalnih naprav.
Gradnja mora upoštevati predpisane odmike od komunalnih objektov in naprav.
28. člen
(Priključki na cestno omrežje)
Posamezni objekt se praviloma lahko neposredno priključi le na lokalno cesto in javno pot. Priključitev objektov
neposredno na glavno in regionalno cesto je zato možna le
po dogovoru s pristojno službo, takrat ko ni možnosti priključka na cesto nižje kategorije. V tem primeru mora ta
priključek dobiti javni značaj in omogočiti priključitev več
objektov na obravnavano prometno napravo. Kolikor cestni
priključek služi več objektom, je potrebno predvideti tudi
posebni hodnik za peš promet, s tem da se kolesarski
promet odvija po cesti.
Širina cestnega priključka za posamezni objekt mora
znašati vsaj 3 m, za več objektov skupaj pa vsaj 5,50 m.
Cestni priključek do objekta (dostop) se izvede v etažo, ki je
najbližja nivoju ceste ali poti, na katero se objekt priključuje.
Cestni priključek mora biti pravokoten na os ceste, pregleden (izračunan preglednostni trikotnik) in zgrajen v niveleti z
javno cesto.
29. člen
(Parkirna in garažna mesta)
(1) Vsakemu objektu je potrebno zagotoviti zadostno
število parkirnih mest na prostem ali garažnih mest.
Na območju zazidave z večstanovanjskimi hišami, z
objekti za poslovne, trgovske in storitvene dejavnosti, zlasti
pa na območju zazidave s kombinacijo navedenih dejavnosti, se parkirišča praviloma izvedejo kot skupne naprave.
Kolikor potrebnih parkirnih mest ni mogoče zagotoviti v
sklopu funkcionalnega zemljišča večstanovanjskih objektov,
je treba ustrezno število parkirnih mest zagotoviti nivojsko v
objektu ali izven njega.
Možnost parkiranja osebnih vozil in avtobusov je potrebno zagotoviti tudi objektom brez stanovalcev in delovnih
mest, vendar z velikim občasnim obiskom, in sicer pokopališčem, športnorekreacijskim objektom in podobnim.
Zmogljivost parkirišč za te objekte se določi z vsakokratno presojo okoliščin, ki vplivajo na njihov obisk.
Avtobusna postajališča morajo biti urejena izven vozišča javnih cest in v skladu s pravilnikom o minimalnih pogo-
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jih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč (Uradni list SRS, št. 17/82).
(2) Število predvidenih parkirnih in garažnih mest ne
sme znašati manj kot z izračunom po naslednjih normativih:
1. Stanovanjski objekti:
– individualna stanovanjska hiša: 3 PM/objekt,
– večstanovanjska hiša: 1,5–2,5 (večsobna stanovanja) PM/stanovanje,
– domovi za ostarele: 1 PM/5–8 postelj + 75% za
obiskovalce.
2. Poslovni objekti:
– pisarniški in upravni prostori: 1 PM/30–50 m2 koristnih etažnih površin,
– poslovni objekti s številnim obiskom: 1 PM/ 20–40
m2 koristne prodajne površine + 75% za obiskovalce (glede
na dostopnost).
3. Prodajni prostori:
– trgovske hiše: 1 PM/30–40 m2 koristne prodajne
površine + 75% za obiskovalce,
– trgovski lokali: 1 PM/30–40 m2 koristne prodajne
površine + 75% za obiskovalce (glede na dostopnost objekta in značaj dejavnosti), vendar najmanj 2 PM/lokal, kadar
je koristna prodajna površina manjša od 30 m2,
– trgovski lokali v stanovanjskih naseljih brez javnih
parkirišč: 1 PM/30–40 m2 koristne prodajne površine, vendar najmanj 3 PM/lokal.
4. Prireditveni prostori:
– večnamenske dvorane, kinodvorane: 1 PM/5 sedežev od tega 90% za obiskovalce,
– cerkve: 1 PM/10–20 sedežev, od tega 90% za obiskovalce.
5. Športne naprave:
– tenis igrišča: 4 PM/igrišče (brez obiskovalcev) + 1
PM /10–15 prostorov za obiskovalce,
– kegljišče 4 PM/ stezo.
7. Gostilne in prenočišča:
– gostinski lokali:1 PM/8 12 sedežev + 100% za obiskovalce,
– hoteli in drugi objekti s prenočišči: 1 PM/2–4 postelj + 1 PM/6–10 sedežev (parkirna mesta, namenjena
gostinskemu lokalu).
8. Zdravstvo:
– zdravstveni domovi: 1 PM/1–2 delovni mesti + 100%
za obiskovalce,
– bolnišnice: 1 PM/4–6 postelj + 60% za obiskovalce.
9. Šole:
– osnovne šole: 1 PM/30 učencev,
– srednje šole: 1 PM/25 učencev + 1 PM/5–10 učencev, starejših od 18 let,
– otroški vrtci: 1 PM/10–20 otrok + 100% za starše.
10. Obrt:
– proizvodni obrati (za industrijo in proizvodno obrt): 1
PM/3–5 del. mest (razen če ni prevoz zaposlenih organiziran z lastnimi avtobusi; v tem primeru je za to potrebno
predvideti in izvesti avtobusno postajališče za predvideno
število avtobusov),
– skladišča, razstavni prostori: 1 PM/100–120 m2 bruto površine ali na 3 zaposlene,
– delavnice za servis motornih vozil: 5 PM/ popravljalno mesto,
– servisni obrati: 1 PM/3 zaposlene + 20% za obiskovalce,
– avtopralnice: 3 PM/pralno napravo.
11. Pokopališča:
– pokopališča: 1 PM/0 m2 površine, vendar minimalno 10 PM.
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V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi
dejavnostmi se ob izračunu potrebe po parkiranju upošteva
izmenična uporaba naprave in v tem primeru mora zmogljivost naprave pokriti le največje potrebe po istočasnem parkiranju na napravi, ne pa skupnih potreb po parkiranju vseh
objektov oziroma dejavnosti.
30. člen
(Priključki na vodovodno omrežje)
Vse stavbe morajo biti priključene na javno vodovodno
omrežje, kolikor na območju obstaja. Urejanje lastne naprave za oskrbo z vodo zahteva predhodno mikrobiološko in
kemično preiskavo vodnega vira. Za neoporečnost uporabe
vodnega vira skrbi uporabnik sam.
Priključek stavbe na javno vodovodno omrežje mora
pri objektih z večjo požarno nevarnostjo zagotoviti tudi možnost gašenja požara. Kolikor to omrežje ne zagotavlja za
predvideno gašenje potrebnih količin vode in pritiska, si
mora investitor oskrbeti drugi vir vode in način gašenja (požarni bazen s črpališčem).
31. člen
(Priključki na kanalizacijsko omrežje)
Odvod meteorne vode s strešin objektov in z zunanjih
utrjenih površin mora biti priključen na kanalizacijsko omrežje. Meteorne vode s strešin objektov in z zunanjih utrjenih
površin ne smejo pritekati na cesto niti ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.
Kanalizacija za odvod meteorne vode mora biti na mestih, kjer je nevarnost razlitja tekočin večja, opremljena z
maščobolovilci.
Kolikor ni kanalizacijskega omrežja v mešanem sistemu, mora biti odvod meteorne vode ločen od odvoda odpadnih voda.
Odvod odpadnih voda mora biti priključen na kanalizacijsko omrežje z iztokom v skupno čistilno napravo. Kolikor
na območju ni urejenega kanalizacijskega omrežja, mora
uporabnik objekta odpadne vode odvesti v vodotesno greznico na praznjenje.
Greznice za fekalne odpadne vode so praviloma dvoprekatne in imajo iztok le v primeru, ko je možno in dopustno urediti ponikovalno napravo, sicer pa so brez iztoka.
Do greznic mora biti omogočen dostop s tovornjakom –
cisterno.
Gnojnične jame in gnojišča za živinske fekalne vode
morajo biti brez iztoka in vodotesne.
32. člen
(Komunalni odpadki)
Znotraj poselitvenega območja naselja se za organizirano zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov postavlja
pomične zabojnike. Pomični zabojniki se postavljajo na tlakovane površine v primerni oddaljenosti od stanovanjskih in
delovnih prostorov. Pomični zabojniki se na območju zazidave s stanovanjskimi hišami ter zazidave v kombinaciji stanovanjske z drugimi dejavnostmi praviloma postavljajo kot
skupne naprave.
Postavljanje nepomičnih zabojnikov za odpadke je dovoljeno na območjih, namenjenih industriji in obrti. Nepomični zabojniki za odpadke morajo biti postavljeni na tlakovano in ograjeno površino ter oddaljeni vsaj 15 m od oken
delovnih prostorov. Do takih zabojnikov za odpadke mora
biti omogočen dostop s tovornjakom.
Pešpoti v strnjeno pozidanem delu naselij, avtobusna
postajališča, skupna parkirišča ter dostopi v objekte javnega
značaja morajo biti opremljeni z manjšimi posodami za odpadke.
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33. člen
(Priključki na plinsko omrežje)
Gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov ali nadomestne gradnje na območju, kjer obstaja distribucijsko
plinovodno omrežje ali ga ima koncesionar namen zgraditi v
času gradnje objekta, se morajo nanj priključiti in uporabljati
plin, saj ima zemeljski plin zaradi manjšega obremenjevanja
okolja prednost pred drugimi gorivi.
Vsi objekti s priključno močjo, večjo od 50 kW, se
morajo priključiti in začeti uporabljati plin najkasneje v roku
treh let po začetku veljavnosti odloka.
34. člen
(Energetsko in telekomunikacijsko omrežje)
Omrežje za razdeljevanje električne energije, telekomunikacijskih signalov ter za javno razsvetljavo mora biti na
območjih znotraj poselitvenega območja naselja izvedeno
podzemno.
Večstanovanjski objekti se morajo priključiti tudi na
omrežje kabelske televizije, kolikor na območju, kjer se bo
objekt gradil, obstaja.
35. člen
(Soglasja)
Pridobitev projektnih pogojev in soglasij javnih podjetij
prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture za komunalno opremo so obvezna v primerih,
ko gre za prestavitve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, in pri gradnji vseh novih objektov, razen
pri prizidavah in nadzidavah, ki ne pomenijo nove stanovanjske enote in ki ne spreminjajo njihove namembnosti.
Sedmi razdelek
PARCELACIJA ZEMLJIŠČ
36. člen
(Določanje gradbenih parcel)
(1) Določitev gradbenih parcel za gradnjo po eni strani
mora upoštevati dejanske potrebe po zemljišču, ki izhajajo
iz značilnosti in obsega nameravane gradnje, po drugi strani
pa tudi možnosti in omejitve v prostoru, ki izhajajo iz geografskih in zazidalnih razmer obravnavanega zemljišča. Funkcionalno zemljišče za novogradnjo mora doseči tako velikost, da pokrije vse potrebe nameravane gradnje, razen
tistih, ki se rešujejo s skupnimi napravami.
(2) Gradbene parcele obstoječih stavb razpršene poselitve se ne smejo povečevati. Gradbena parcela enodružinske stanovanjske hiše znotraj poselitvenega območja naselja ima velikost največ 700 m2 v okviru normalnih terenskih
pogojev gradnje in smotrne parcelacijske strukture zemljišč,
v nasprotnih primerih pa lahko doseže praviloma do
1000 m2, če ni z lokacijskimi načrti drugače določeno.
(3) Parcelacija zemljišč za potrebe infrastrukturnih objektov in vodnogospodarskih ureditev izhaja iz predpisov za
te posege.
Osmi razdelek
IZKORIŠČENOST ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
37. člen
(Faktor intenzivnosti izrabe zemljišča za gradnjo)
Faktorji intenzivnosti izrabe zemljišča (FSI) je razmerje
med bruto etažno površino objekta brez kleti in gradbeno
parcelo in so praviloma naslednji:
– za manjša stanovanjska območja (individualne hiše)
znotraj poselitvenih območij naselij 0,4 (zgornja meja),
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– za splošna stanovanjska območja (večstanovanjski objekti) in mešana območja (stanovanjskih in centralnih dejavnosti) znotraj ureditvenih območij naselij 1,0 (zgornja meja),
– za območja, namenjena proizvodnim dejavnostim, in
trgovinska območja praviloma 1,0.
Deveti razdelek
VAROVANJE IN OMEJITVE V PROSTORU
38. člen
Osnovne rabe prostora so omejene z varovanji obstoječe in načrtovane komunalne, vodnogospodarske, energetske, telekomunikacijske in prometne infrastrukture ter z
varovanji naravnih vrednot in kulturne dediščine, zalog rudnin in državne meje, ki so prikazane v kartah varovanj in
omejitev.
Pri gradnji v varovalnih območjih je potrebno upoštevati pogoje pristojnih soglasodajalcev.
39. člen
(Železniške proge: V-ŽE)
V varovalnem progovnem pasu železniških prog V-ŽE v
širini 200 m od osi skrajnega tira so omejeni vsi posegi. V
širini 6 m (v ureditvenem območju naselja) oziroma 8 m
(izven ureditvenega območja naselja) od osi tira stavb ni
možno graditi, nato se lahko gradijo stavbe višine do 3 m
nad nivojem tira na oddaljenosti 12 m (6 m na postajnem
območju) stavbe višine 15 m, še višje stavbe pa na oddaljenosti po posebnem izračunu. Pri tem pa je za nekatere
objekte še posebej določen minimalni odmik, in sicer:
– 20 m za lahko vnetljive stavbe,
– 20 m za skladišče lesa, 50 m pa za žage in obrate za
predelavo lesa,
– 50 m za apnenice, cementarne in druge obrate za
predelavo mineralnih surovin in premoga,
– 75 m za skladišča eksploziva s kapaciteto do 200 kg
(na postajnem območju 100 m),
– za dimnike, stolpe in stebre pa v širini, ki je enaka
višini teh objektov + 3 m.
Gradnja pod in nadzemnih napeljav je v tem pasu možna v širini nad 8 m od osi tirov, sajenje dreves pa v širini, ki
je enaka njihovi višini + 3 m, vendar tako, da je njihova
krošnja oddaljena vsaj 8 m od osi tira.
40. člen
(Javne ceste: V-CE, R-CE)
(1) Javne ceste in poti imajo varovalne pasove, da se
preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor na samo cesto
in promet na njej.
V območju varovalnih pasov je raba prostora omejena.
Predvidene javne ceste in poti imajo v prostoru določene rezervate za izgradnjo.
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta.
(2) Varovalni pas državnih cest in poti znaša:
– pri hitrih cestah 35 m (V-CE-H),
– pri glavnih cestah 25 m (V-CE-G),
– pri regionalnih cestah 15 m (V-CE-R),
– pri državnih kolesarskih poteh 5 m (V-CE-K).
(3) Varovalni pas občinskih cest in poti znaša:
– pri zbirnih mestnih ali krajevnih cestah 10 m (VCELZ),
– pri mestnih ali krajevnih cestah 8 m (V-CE-LK),
– pri lokalnih cestah 8 m (V-CE-LC),
– pri javnih poteh 6 m (V-CE-JP),
– pri poteh za kolesarje 3 m (V-CE-KJ).
Varovalni pasovi se navezujejo na kategorizacijo državnih in občinskih cest.
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(4) Rezervat za izgradnjo predvidenih javnih cest in poti
obsega območje v prostoru določene širine.
Rezervat za državne ceste in poti znaša:
– pri regionalnih cestah 50 m (R-CE-R),
– pri državnih kolesarskih poteh 20 m (R-CE-K).
(5) Rezervat za občinske ceste in poti znaša:
– pri lokalnih cestah 40 m (R-CE-LC),
– pri zbirnih mestnih ali krajevnih cestah 40 m
(R-CE-LZ),
– pri mestnih ali krajevnih cestah 40 m (R-CE-LK),
– pri javnih poteh 25 m (R-CE-JP),
– pri poteh za kolesarje 20 m (R-CE-KJ).
(6) Gradnja v varovalnem pasu javnih cest in v rezervatu za izgradnjo javnih cest je dovoljena za vsak poseg posebej pod posebnimi pogoji pristojnih soglasjedajalcev.
Soglasja za posege v varovalnem pasu in v rezervatu za
izgradnjo državnih cest izdaja Direkcija RS za ceste, za
posege v varovalnem pasu in v rezervatu za izgradnjo občinskih cest pa občinski organi.
41. člen
(Plinovodi: V-PL, R-PL)
(1) V-PL-1 z delovnim tlakom 70 bar in V-PL-2 z delovnim tlakom 25 bar so zaščitni (nadzorovani) pasovi plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov, ki so 100 m široki
pasovi na vsako stran od osi visokotlačnih plinovodov, za
katere je potrebno upoštevati omejitve in za gradnjo pridobiti soglasje upravljavca Geoplina d.o.o. Ljubljana skladno s
7. členom pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16
bar (Uradni list RS, št. 60/01 in 54/02).
Obstoječi objekti in omrežje za razdeljevanje zemeljskega plina so prikazani v grafičnem delu prostorskega dela
plana Občine Šempeter-Vrtojba kot:
– visokotlačni (70 bar) plinovod z oznako M-3B od
državne meje z Italijo do instalacije Šempeter; vzporedno je
položen telekomunikacijski kabel,
– visokotlačni (70 bar) plinovod z oznako M-3 na relaciji Šempeter–Ljubljana,
– visokotlačni (25 bar) razdelilni plinovod z oznako R31
na relaciji Šempeter–Anhovo,
– MRP Bazara – merilno regulacijska postaja Bazara,
– MRP Šempeter – merilno regulacijska postaja Šempeter.
Predvidene gradnje so:
– sprejemno oddajne čistilne postaje mejnega plinovoda M-3B na lokaciji MRP Bazara,
– sprejemno čistilne naprave mejnega plinovoda M-3B
za prehodom državne meje.
(2) V-PL-3 in R-PL-3 so obstoječi in predvideni zaščitni
(nadzorovani) pasovi plinovodov z delovnim tlakom pod
16 barov, ki so 2 m široki pasovi na vsako stran od osi
4-barnih razvodnih plinovodov, za katere je potrebno v zaščitnih pasovih plinovodov za vse gradbene posege, vključno za tiste, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, upoštevati omejitve in pridobiti soglasje pristojnega
upravljavca plinovoda v skladu s pravilnikom o tehničnih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z
delovnim tlakom do 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in
54/02).
V poselitvenem območju Šempetra je razen nekaterih
odsekov, ki bodo še dograjeni v kasnejših fazah, izvedeno
primarno razvodno plinovodno omrežje 4 bar z zemeljskim
plinom v celoti. Za poselitveno območje naselja Vrtojba je
izdelan idejni projekt plinifikacije, ki vključuje s tem planom
tudi načrtovane površine za ogrevanje, namenjene vrtnarski
dejavnosti. Sistem plinifikacije je zasnovan tako, da bo omo-

Uradni list Republike Slovenije
gočal povezavo z Mestno občino Nova Gorica in Občino
Miren-Kostanjevica.
(3) Obstoječi objekti in omrežje za razdeljevanje zemeljskega plina so prikazani v grafičnem delu Prostorskega
dela plana Občine Šempeter-Vrtojba kot:
– razvodno plinovodno omrežje do 4 bar od MRP Bazara do distribucijske MRP Bolnišnice dr. Franca Derganca
v Šempetru in do industrijske MRP Iskra, ki je v upravljanju
Geoplina d.o.o. Ljubljana,
– preostalo predvideno razvodno 4-barno plinovodno
omrežje, ki se postopoma dograjuje, in je v upravljanju Adria
plina d.o.o. Ljubljana.
Plinovodi in MRP, ki se bodo zaradi povečanih potreb
po zemeljskem plinu gradili kasneje, niso prikazani.
42. člen
(Nadzemni daljnovodi: V-DV R-DV)
(1) V-DV 2 x 110 sta varnostna pasova elektroenergetskega koridorja prenosnih daljnovodov napetosti 110 KV
Nova Gorica–Vrtojba in Vrtojba–Divača, ki sta predvidena
za rekonstrukcijo v daljnovoda 2 x 110/ kV na celotni trasi.
Širina varnostnih pasov (V-DV 2 x 110) znaša 30 m (15 m
levo in 15 m desno od osi daljnovoda).
(2) R-DV2 x 110 je varnostni pas (rezervat) elektroenergetskega koridorja za gradnjo prenosnega daljnovoda 2 x
110/ kV s širino vsaj 30 m.
(3) V-DV20 je varnostni pas elektroenergetskih koridorjev za gradnjo nadzemnih distribucijskih daljnovodov od
10 do 35 kV s širino varnostnega pasu, ki znaša + 5 m
obojestransko od odklona vrvi.
(4) R-DV20 je varnostni pas (rezervat) elektroenergetskih distribucijskih daljnovodov od 10 do 35 kV. Širina varnostnega pasu znaša + 5 m obojestransko od odklona vrvi.
(5) Za vsako graditev objektov v koridorjih obstoječih in
predvidenih prenosnih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje Eles – Slovenija d.o.o. GJS prenos električne
energije.
Za vsako graditev objektov v koridorjih obstoječih in
predvidenih distribucijskih daljnovodov je potrebno pridobiti
pisno soglasje Elektro Primorske d.d. Nova Gorica.
(6) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave
objektov namenjenih za stalno oziroma začasno prebivanje
ter za enostavne objekte), ki posegajo v elektroenergetske
koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega
sevanja kot določa veljavna uredba o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št.
70/96) in pravilnik o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno močjo od 1 kv
do 400 kV (Uradni list SFRJ, št. 65/88).
43. člen
(Brezžične relejne zveze: V-RA)
V prostih smereh brezžične relejne zveze (V-RA širine
za vsako smer posebej določene po predpisih) ni možno
postaviti nadzemnih objektov in zasaditi dreves.
44. člen
(Vodnogospodarski objekti: V-VO, V-PP, V-PZ, V-OO,
V-PO, R-VZ, R-OO, R-PO, R-VP)
(1) V-VO – varstveni pas vodotoka. Ob vodotokih je
potrebno upoštevati vodni pas širine 5 m do roba vodnega
zemljišča oziroma do vrha brežine. Prepovedana je vsakršna gradnja na vodnih in obrežnih zemljiščih, ki so prizadeta
s poplavami. Na teh zemljiščih je možna le gradnja pod- in
nadzemnih napeljav ter vsi tisti posegi, ki služijo prvenstve-
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no urejanju vodnega režima. Lastnik vodnega in obvodnega
zemljišča mora zaradi izvajanja javne službe na vodotokih ali
zaradi z varstvom okolja povezanih del omogočiti dostop do
tega zemljišča.
Na pribrežnih zemljiščih, ki obsegajo tiste površine
okrog vodnih zemljišč, ki so prizadete s poplavnimi vodami
(20- do 100-letne povratne dobe), ter vseh zemljiščih visokovodnih nasipov in še 5-metrskem pasu za njimi je možna
gradnja pod in nadzemnih napeljav ter vsi tisti posegi s
področja nizkogradnje, ki služijo prvenstveno urejanju vodnega režima (gradnja opornih zidov, preoblikovanje konfiguracije terena...), po dogovoru s pristojno službo na zemljiščih v oddaljenosti nad 5 m od roba vodnega zemljišča pa
tudi gradnja pritličnih pomožnih objektov, sajenje dreves in
odlaganje zemlje ali drugega materiala.
(2) V-PP (poplavno območje). Prepovedana je vsakršna gradnja na poplavnem območju razen vodnogospodarskih in regulacijskih posegov.
(3) V-PZ (plazovita območja). Prepovedana je vsakršna
gradnja razen sanacijskih del.
(4) Obstoječi protipoplavni odvodniki.z varstvenim pasom širine 3 m od roba odvodnika. Možna je le gradnja
nadzemnih napeljav in morebitnih podzemnih prečkanj, ki
ne bodo ovirali vodnogospodarskih in regulacijskih posegov:
V-OO varstveni pas odprtih protipoplavnih odvodnikov,
V-PO varstveni pas zaprtih protipoplavnih odvodnikov.
(5) V rezervatih za vodnogospodarske posege je možna le gradnja nadzemnih napeljav in morebitnih podzemnih
prečkanj, ki ne bodo ovirali vodnogospodarskih in regulacijskih posegov. Rezervati odvodnikov so širine 8 m.
R-VZ rezervat zadrževalnika visokih voda.
R-OO rezervat odprtih protipoplavnih odvodnikov.
R-PO rezervat zaprtih protipoplavnih odvodnikov.
(6) R-VP rezervat pomembnejše podtalnice. V ožjem
varstvenem pasu podtalnice je prepovedana vsakršna gradnja, ki ustvarja fekalije in druge strupene snovi.
45. člen
(Raziskovalni prostor pomembnejših rudnin: RRU)
Zaradi varovanja mineralnih surovin kot naravnega vira
so v raziskovalnem prostoru (RRU) možni le tisti posegi s
področja nizkogradnje, ki imajo za cilje vzdrževati naravno
ravnovesje in obstoječo rabo prostora oziroma pridobivanje
mineralnih surovin (regulacija odvodnikov, urejanje poti, posegi na konfiguraciji terena, sajenje dreves, plastenjaki s
potrebno infrastrukturo itd.).
Za gradnjo na območju raziskovalnega prostora pomembnejše rudnine – lapornate gline je potrebno pridobiti
soglasje koncesionarja za raziskovanje rudnih rezerv Goriške opekarne, d.d. Renče.
46. člen
(Ohranjanje narave in kulturna dediščina: V)
(1) Območja ohranjanja narave so naravne vrednote,
ekološko pomembna območja in območja, pomembna z
vidika ohranjanje narave. Prikazana in označena so v kartah
varovanja in omejitev.
(2) Kulturna dediščina – objekti memorialne dediščine
in območja naravnih vrednot, arheološke dediščine, sakralne stavbne dediščine, profane stavbne dediščine in memorialne dediščine. Prikazana in označena so v kartah varovanja in omejitev.
(3) Za gradbeno dovoljenje na območju zavarovane
kulturne dediščine in na vplivnih območjih dediščine, ki so
vpisane v ZDR (zbirni register dediščine z evidenčno številko EŠD) in so posredovane v planskih dokumentih občine,
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je potrebno pridobiti pisne pogoje in usmeritve za posege.
Na osnovi povzetosti teh izvedbenih dokumentov OE Nova
Gorica izda pozitivno soglasje.
(4) Za gradbeno dovoljenje na območjih ohranjanja
narave, ki so posredovana v planskih dokumentih, je potrebno pridobiti usmeritve za posege, ki jih poda pristojna
služba za ohranjanje narave.
47. člen
(Vplivno območje pokopališča: V-VOP)
V-VOP je vplivno območje obstoječih pokopališč,
vključno s predvidenimi širitvami.
48. člen
(Državna meja in mejni prehodi: V-DM)
V varstvenem pasu državne meje in mejnih prehodov
(V-DM), ki sega 50 m od mejne črte, so posegi možni po
predhodnem soglasju oziroma dovoljenju pristojnega organa.
49. člen
(Izmeritvena znamenja: V-GE)
Varstveni režim izmeritvenih znamenj (V-GE1) širine 5 m
od znamenj, kolikor ni v odloku o zavarovanju posebej določeno; za potrebe geodezije obsega prepoved gradnje vseh
nadzemnih objektov in sajenje dreves.
Tretji del
PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA PROSTORA Z MERILI
IN POGOJI ZA NAČRTOVANJE V PROSTORU ZNOTRAJ
UREJEVALNIH IN MORFOLOŠKIH ENOT
50. člen
(Urejevalne in morfološke enote)
(1) Območje Občine Šempeter-Vrtojba je razdeljeno
na dve poselitveni območji naselij, ki sta skladni z območjem strnjene gradnje obeh naselij, določene v prostorskem delu plana Občine Šempeter-Vrtojba. Poselitvena območja Šempetra in Vrtojbe sta glede na geografsko
zaokroženost razdeljena na celote, ki se delijo na naseljske
četrti. Posamezne naseljske četrti pa so glede na prevladujočo namensko rabo zemljišč za gradnjo razdeljene na urejevalne enote, ki se lahko znotraj urejevalnih enot podrobneje delijo še na morfološke enote.
Preostali krajinski prostor občine Šempeter-Vrtojba,
vključno z razpršeno obstoječo in predvideno poselitvijo, je
razdeljen na urejevalne enote, ki so v skladu z osnovno
namembnostjo zemljišč prostorskega dela plana Občine
Šempeter-Vrtojba.
(2) Vsaka urejevalna enota znotraj poselitvenega območja naselja opredeljuje prevladujočo namensko rabo, skupno gostoto območja, način urejanja prostora po morfoloških enotah in podatek o površini območja.
Kolikor urejevalna enota znotraj poselitvenega območja naselja ni razdeljena na morfološke enote, pa ima še
dodano vsebino morfološke enote.
(3) Vsaka morfološka enota opredeljuje podrobnejšo
namensko rabo z morfološkim izhodiščem za oblikovanje
območja. Poleg opisa območja, ki ga zajema, vsebuje tudi
merila in pogoje za urejanje območja, in sicer:
– besedilo pod oznako A določa vrsto v enoti dopustne gradnje oziroma posegov in morebitne omejitve za gradnjo oziroma posege,
– besedilo pod oznako B določa merila in pogoje za
lociranje in oblikovanje gradenj; kolikor v tem poglavju ni
drugače navedeno, se objekti oblikujejo in locirajo pod po-
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goji drugega poglavja tega odloka – splošna merila in pogoji
za urejanje prostora,
– besedilo pod oznako C določa merila in pogoje za
komunalno ureditev posamezne urejevalne enote oziroma
način priključitve gradnje na obstoječe komunalne naprave;
kolikor ni drugače navedeno, se objekti priključijo na komunalne naprave oziroma izkoristijo možnosti komunalne oskrbe, navedene v šestem razdelku drugega poglavja tega odloka.
(4) Morfološke enote so označene po podrobnejši namenski rabi:
E – enodružinska stanovanjska gradnja
M – mešana gradnja za stanovanja, centralne dejavnosti, obrt itd.
MS – gradnja mestnega središča – z večjim številom
dejavnosti
BV – blokovna ali večdružinska stanovanjska gradnja
VI – gradnja objektov vzgoje in izobraževanja
V – vaška pozidava (kmetije, stanovanja, dopolnilne
dejavnosti)
C – gradnja za prevladujoče ali dopolnilne centralne
dejavnosti
R – rezervat za gradnjo obvoznice
Pz – gradnja cestne in železniške infrastrukture
(5) Vsaka urejevalna enota v krajini, ki znotraj območja
opredeljuje prevladujočo in drugo osnovno namensko rabo,
način urejanja in površino območja, v nekaterih primerih pa
tudi dodatno namembnost območja, vključuje tudi razpršeno poselitev in zemljišča za gradnjo obstoječe in predvidene
infrastrukture.
Urejevalna enota v krajini poleg opisa območja, ki ga
zajema, vsebuje še merila in pogoje za posege v prostor, ki
so prikazani na podoben način kot v morfoloških enotah.
51. člen
(ŠE: poselitveno območje naselja Šempeter pri Gorici)
(1) Območje zemljišč za gradnjo nad železnico – naseljska četrt Podmark (ŠE1):
1. Urejevalna enota: ŠE1-S1: Nad železnico in Markovo potjo
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo nizke gostote.
Možna dopolnilna raba: v morfoloških enotah E2, V,
M.
Način urejanja: PUP.
Površina: 6,7 ha.
Morfološka enota: E 1 – enodružinska stanovanjska
gradnja – strnjena pozidava
zaselek hiš atrijskega tipa in enostanovanjskih prostostoječih hiš iz 70 in 80 let.
A. Gradnja spremljajočih objektov in gradnja opornih
zidov.
B. Vidna stran opornih zidov v kamnu ali ozelenjena.
C. –
Morfološka enota: E 2 – enodružinska stanovanjska
gradnja – prostostoječa pozidava
Večji del prosto stoječe stanovanjske gradnje iz 50, 70
in 80 let.
A. Gradnja prizidav, nadzidav in opornih zidov, novogradnje za stanovanjsko namembnost. V manjšem obsegu
je dovoljena sprememba rabe stanovanjskih objektov za okolje nemotečih poslovnih dejavnosti.
B. Višina do P + 1 + M. Osnovna smer slemen vzporedna s plastnicami. Novogradnje le na stavbnih zemljiščih, ki
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bodo dosegale stabilnost. Gradnja prilagojena obstoječim
objektom, zlasti glede strehe in fasadne obdelave. Vidna
stran opornih zidov v kamnu ali ozelenjena.
C. –
Morfološka enota: V – vaška gradnja – prostostoječa
pozidava
Dve enostanovanjski starejši hiši z gospodarskimi poslopji in nezazidljivo stavbno zemljišče v strmini – zelena
cezura.
A. Gradnja prizidav obstoječih objektov za stanovanjske, spremljajoče in gospodarske prostore.
B. Ohranitev zelene cezure. Višina do P + 1 + M.
Oblikovanje po lokalni tipiki.
C. –
Morfološka enota: M – mešano območje (gradnja stanovanj in centralnih dejavnosti) – prostostoječa pozidava
Dva stanovanjska dvojčka in nezazidano stavbno zemljišče
A. Gradnja poslovnotrgovskega objekta nad lokalno
cesto s soglasjem občine k idejni zasnovi gradnje. Ureditev parkirišč pod lokalno cesto. Gradnja opornih zidov.
Možna gradnja spremljajočih objektov pri stanovanjskih
dvojčkih.
B. Poslovnotrgovska stavba vkopana v brežino z odmikom od lokalne ceste vsaj 8 m. Etažnost P + 2. Vidna stran
opornih zidov v kamnu. Ohranitev ožje združbe cipres. Parkirišče pod cesto primerno ozeleniti.
C. Nov priključek na lokalno cesto (desni uvoz in izvoz).
2. Urejevalna enota: ŠE1 S2: Mandula
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota – prostostoječe hiše, srednja gostota – vrstne hiše).
Možna dopolnilna raba: v morfološki enoti E2.
Način urejanja: PUP.
Površina: 4,6 ha.
Morfološka enota: E 1 – enodružinska stanovanjska
gradnja – prostostoječa pozidava
Naselje prostostoječih enodružinskih hiš iz 80 let.
A. Prizidave enodružinskih hiš in posamične novogradnje.
B. Oblikovanje prilagojeno matičnim objektom.
C. –
Morfološka enota: E 2 – enodružinska stanovanjska
gradnja – strnjena pozidava
Naselje enodružinskih vrstnih hiš iz 80 let.
A. Možna nadomestna gradnja v robnem severnem
delu enote za stanovanjsko ali oskrbno dejavnost.
B. Oblikovanje prilagojeno okoliški pozidavi.
C. –
3. Urejevalna enota: ŠE1S3: Bloki
Prevladujoča namenska raba: območja zemljišč za stanovanjsko gradnjo (srednja gostota).
Možna dopolnilna raba: po predlogu ureditvenega načrta.
Način urejanja: UN predviden, sprejeta programska
zasnova.
Površina: 2,8 ha.
Blokovna gradnja – strnjena pozidava
Naselje strnjene pozidave stanovanjskih blokov v nizu
iz I. polovice 80 let. Nepozidano zemljišče v JV delu.
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A. Urejanje s predvidenim ureditvenim načrtom.
B. –
C. –
4. Urejevalna enota: ŠE1C10: Mafejšče
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo centralne dejavnosti.
Možna dopolnilna raba: v morfološki enoti
Način urejanja: PUP.
Površina: 2,5 ha.
Morfološka enota: BV – večdružinska – prostostoječa
pozidava
Vila historičnega izvora, obnovljena po I. svetovni vojni
in predelana v večstanovanjski objekt.
A. Na vili le sanacijska dela. Gradnja opornih zidov.
B. –
C. –
Morfološka enota: VI – objekti za vzgojo in izobraževanje – prostostoječa pozidava
Kmetijska šola s spremljajočimi objekti, dijaški dom.
A. Prizidava vzgojno izobraževalnega objekta in spremljajočih objektov. Gradnja opornih zidov.
B. Oblikovanje poenoteno z obstoječo stavbo.
C. Preureditev prometnih površin, ureditev avtobusnega postajališča.
5. Urejevalna enota: ŠE-K1: Ob Kmetijski šoli
Osnovna namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.
Način urejanja: PUP.
Površina: 1,7 ha
A. Območje namenjeno Kmetijski šoli za praktični pouk.
B. –
C. –
6. Urejevalna enota: ŠE1-K1: Lada
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo kmetijskih objektov.
Možna dopolnilna raba: spremljajoči objekti vrtnarskega prodajnega centra.
Način urejanja: PUP.
Površina: 3,9 ha.
Objekti za vrtnarstvo – prostostoječa pozidava.
Skupina rastlinjakov in objektov vrtnarije, večji del nezazidane površine.
A. Na območju Vrtnarije Lada je dopustna gradnja objektov za potrebe vrtnarstva – vrtnarski prodajni center (rastlinjaki, spremljajoči objekti: upravni, gospodarski prodajni,
itd.) s soglasjem občine k idejni zasnovi območja.
B. Višina objektov praviloma do P + 1. Oblikovanje v
skladu s tehnologijo. Vidna stran opornih zidov v lokalnem
kamnu.
C. –
7. Urejevalna enota: ŠE1-C11: Ronk
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo centralne dejavnosti.
Možna dopolnilna raba: v morfološki enoti E in VI.
Način urejanja: ZN – predviden.
Površina: 5,1 ha.
Morfološka enota: E – enodružinska stanovanjska
gradnja – prostostoječa pozidava.
Posamezne starejše stanovanjske hiše. V SV delu tri
novogradnje.

Št.

114 / 21. 11. 2003 / Stran 15627

A. Do sprejetja ZN možne prizidave in nadzidave obstoječih stavb in gradnja opornih zidov.
B. Spremembe namembnosti manjšega dela stanovanjskih stavb v poslovne prostore in obrtne nemotilne dejavnosti po strokovni oceni vpliva na okolje.
C. –
Morfološka enota: VI – objekti za vzgojo in izobraževanje
Razpršene starejše stanovanjske hiše, večinoma nezazidano stavbno zemljišče, predvideno za višje šolstvo in
otroško varstvo in stanovanja za starejše občane.
B. Prizidave stanovanjskih hiš. Do sprejetja ZN ni novogradenj.
B. Oblikovanje po lokalni tipiki. Višina stavb praviloma
P+1.
C. –
8. Urejevalna enota: ŠE1-S17: Na hribu
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota)
Možna dopolnilna raba: po predlogu zazidalnega načrta.
Način urejanja: ZN – predviden, sprejeta programska
zasnova.
Površina: 12 ha.
Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava
Enostanovanjske hiše starejšega izvora, posamično ali
v manjših skupinah po vsej enoti. Večinski del je nepozidano stavbno zemljišče.
A. Urejanje s predvidenim zazidalnim načrtom. Do sprejetja načrta so dopustne prizidave obstoječih enodružinskih
stanovanjskih hiš.
B. Prizidave prilagojene matičnim objektom.
C. –
9. Urejevalna enota: ŠE1-KE1: Plinska postaja
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo komunalnih in energetskih objektov in naprav.
Možna dopolnilna raba: /.
Način urejanja: PUP.
Površina: 9 ha.
Energetski objekti in naprave
Območje razdelilne plinske postaje – tehnološki objekti in naprave za zemeljski plin, sprejemnooddajna čistilna
postaja plinovoda M3 in oddajna čistilna naprava plinovoda
R3, mejna kontrolna merilna postaja ter merilno regulacijska postaja MRP Bazara.
A. Širitev razdelilne plinske postaje – postavitev sprejemnooddajne čistilne postaje mejnega plinovoda M3B. –
B. –
C. –
(2) Območje zemljišč za gradnjo – naseljska četrt KEMPRŠČE (ŠE2):
1. Urejevalna enota: ŠE2-S18 – Kempršče
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: po predlogu zazidalnega načrta.
Način urejanja: ZN – predviden.
Površina: 6,6 ha.
Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava
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Večinski del območja nezazidano zemljišče za gradnjo. V robnem vzhodnem delu zaselek starejših stanovanjskih hiš z gospodarskimi poslopji.
A. Do sprejetja zazidalnega načrta prizidave stanovanjskih stavb in gospodarskih poslopij, gradnje spremljajočih objektov in gradnja opornih zidov.
B. Vsi posegi oblikovno prilagojeni obstoječim objektom, višina praviloma do P + l.
C. –
(3) Območje zemljišč za gradnjo – naseljska četrt
BAZARA (ŠE3):
1. Urejevalna enota: ŠE3 C12 Bazara sever
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo centralnih dejavnosti.
Način urejanja: UN – predviden za morfološko enoto
C, lokacijski načrt predviden za morfološko enoto R.
Možna dopolnilna raba: po predlogu zazidalnega načrta.
Površina: 6,3 ha.
Morfološka enota: C – manjše obrtne in servisne
dejavnosti – prostostoječa pozidava
Enostanovanjske hiše iz predvojnega časa z gospodarskimi poslopji, nekatere od njih v zadnjih desetletjih že
adaptirane v obcestnem nizu, in novogradnje za stanovanja, trgovino in obrtne storitve.
A. Do sprejetja ureditvenega načrta prizidava, nadzidava obstoječih stavb za stanovanjske, poslovne, obrtne
in gospodarske namene in gradnja opornih zidov, vse na
zazidanih stavbnih zemljiščih.
B. Vsi posegi oblikovno prilagojeni obstoječim objektom, višina praviloma do P + 1.
C. Novi cestni priključki na regionalno cesto so izjemoma možni po predhodnem soglasju upravljavca cest.
Morfološka enota: R – rezervat za izgradnjo obvoznice
Rezervat odseka za izgradnjo obvoznice na Bazari.
Sprejeta programska zasnova za predviden lokacijski načrt za izgradnjo obvoznice Bazara – Volčja Draga.
A. Do sprejetja lokacijskega načrta ni gradnje.
B. –
C. –
2.Urejevalna enota: ŠE3 S19: Bazara jug
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: po predlogu zazidalnega načrta.
Način urejanja: UN – predviden.
Površina: 21 ha.
Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa
pozidava
Posamezne starejše obcestne stanovanjske hiše v
kombinaciji z gospodarskimi poslopji ali razpršene ob dostopnih poteh v pobočju in gruča starejših enostanovanjskih hiš v robnem JV in SV delu enote. V večjem delu
nezazidano stavbno zemljišče.
A. Do sprejetja ureditvenega načrta prizidave in nadzidave obstoječih stavb za stanovanjske, spremljajoče in
gospodarske potrebe in gradnja opornih zidov, vse na
obstoječih gradbenih parcelah.
B. Vsi posegi oblikovno prilagojeni obstoječim objektom, višina praviloma do P + 1. Oblikovanje po lokalni
tipiki.
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C. Brez novih cestnih priključkov na regionalno cesto.
(4) Območje zemljišč za gradnjo – naseljska četrt VOZILA (ŠE4):
1. Urejevalna enota: ŠE4-C9: MED CESTAMI
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo centralnih dejavnosti.
Možna dopolnilna raba: /
Način urejanja: PUP.
Površina: 1,5 ha.
Objekti za gostinstvo, turizem in druge centralne dejavnosti – prostostoječa pozidava
Starejša stanovanjska hiša v vzhodnem delu enote,
večinoma nezazidano stavbno zemljišče med kraki hitre ceste. Hrupno okolje.
A. Gradnja objektov za gostinstvo, turizem in druge
centralne dejavnosti s soglasjem Občine k idejni zasnovi
območja.
B. –
C. –
2. Urejevalna enota: ŠE4-RZ4: BIŠKUT
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za rekreacijo, zelenje in drugo.
Možna dopolnilna raba: /
Način urejanja: PUP.
Površina: 2,2 ha.
Območje parkovnega gozda
Obstoječ gozd na severnem delu območja.
A. Pogozditev preostalih površin in ureditev povezovalne poti in opornih zidov.
B. –
C. –
3. Urejevalna enota: ŠE4-P4: ČUKLJE
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo proizvodnih in servisnih dejavnosti.
Možna dopolnilna raba: po predlogu zazidalnega načrta.
Način urejanja: ZN – predviden.
Površina: 3,4 ha.
Manjše obrtne dejavnosti
Osamljena enostanovanjska hiša iz predvojnega obdobja sredi cone, stanovanjski objekt na SZ robu območja
dela cone in skupina predvojnih enostanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij in pomožnih objektov na JV robu enote.
Obstoječi protipoplavni odvodnik.
A. Do sprejetja zazidalnega načrta le prizidava in nadzidava stanovanjskih stavb na JV robnem delu enote, ureditev
avtobusnega postajališča, rekonstrukcija in razširitev protipoplavnega odvodnika.
B. Višina praviloma do P + 1. Oblikovanje po lokalni
tipiki.
C. –
4. Urejevalna enota: ŠE4-RZ5: KOSIRIŠČE
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za rekreacijo, zelenje in drugo.
Možna dopolnilna raba: /
Način urejanja: PUP.
Površina: 0,8 ha.
Parkovni gozd
Obstoječ gozd.
A. Pogozditev preostalih površin.
B. –
C. –
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5. Urejevalna enota: ŠE4-RZ6: PRI POSTAJI
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za rekreacijo, zelenje in drugo.
Možna dopolnilna raba: suhi zadrževalnih poplavnih
voda.
Način urejanja: PUP.
Površina: 0,7 ha.
Parkovne površine
Obstoječa vrtnarija. Obstoječ odprti protipoplavni odvodnik ob železnici.
A. Ureditev parkovnih površin in predvidenega suhega
zadrževalnika poplavnih voda, rekonstrukcija odvodnika.
B. –
C. –
6. Urejevalna enota: ŠE4-RZ7: OB ŽELEZNICI
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za rekreacijo, zelenje in drugo.
Možna dopolnilna raba: /
Način urejanja: PUPm2.
Površina: 0,7 ha.
Javna zelena površina – vrtički za rekreacijsko obdelavo
Njivske in travniške površine. Obstoječ odprti protipoplavni odvodnik ob železnici.
A. Ureditev celotnega območja za vrtičke za rekreacijsko obdelavo, postavitev shramb za orodje v skladu z odlokom o pomožnih objektih.
B. –
C. Napeljava javnega vodovoda.
7. Urejevalna enota: ŠE4-RZ8: MED CESTNIMI PRIKLJUČKI
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za rekreacijo, zelenje in drugo.
Možna dopolnilna raba: /
Način urejanja: PUP.
Površina: 0,9 ha.
Javna zelena površina
Dva travnika med prometnicami.
A. Ni gradenj.
B. –
C. –
8. Urejevalna enota: ŠE4-S15: NA PRISTAVI
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: v morfoloških enotah E1 in
E2.
Način urejanja: PUP.
Površina: 5,8 ha.
Morfološka enota: E1 – enodružinska stanovanjska
gradnja – prostostoječa pozidava.
Naselje prostostoječih enodružinskih hiš.
A. Gradnja novih enodružinskih hiš na prostih stavbnih
zemljiščih, prizidave in nadzidave stanovanjskih stavb. V manjšem obsegu je dovoljena sprememba rabe stanovanjskih
objektov – za okolje nemotečih poslovnih dejavnosti. Gradnja spremljajočih objektov in opornih zidov.
B. Višina novih objektov praviloma do P + 1.
C. Vse kablovodne povezave podzemno.
Morfološka enota: E2 – enodružinska stanovanjska
gradnja – prostostoječa pozidava.
Skupina prosto stoječih enostanovanjskih hiš iz predvojnega obdobja in začetka 60 let na vzhodnem delu območja, na vrhu hriba Biškut, gostišče iz srede 70 let in nezazidano zemljišče za gradnjo ob vznožju hriba.
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A. Prizidave in nadzidave obstoječih stanovanjskih hiš
in gostišča, gradnja spremljajočih objektov in opornih zidov.
Na nezazidanem stavbnem zemljišču gradnja stanovanjskih
stavb in poslovne dejavnosti.
B. Višina adaptiranih objektov praviloma do P + 1 + M.
Oblikovanje po lokalni tipiki. Gradnja na območju novogradenj s soglasjem občine k idejni zasnovi območja.
C. –
9. Urejevalna enota: ŠE4-S16: SIPNIK
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: osebne obrtne storitve, poslovne dejavnosti, večnamensko igrišče.
Način urejanja: PUP.
Površina: 4,1 ha.
Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava
Enodružinska stanovanjska gradnja z gospodarskimi
poslopji in pomožnimi objekti gručasto na severnem delu
območja in z dvema otokoma stanovanjske pozidave na
jugu območja (Kosirišče) ter nezazidano stavbno zemljišče.
A. Prizidava in nadzidava obstoječih stanovanjskih hiš
in gospodarskih prostorov. Gradnja spremljajočih objektov
in novogradnje za stanovanjske in poslovne dejavnosti. Gradnja opornih zidov in ureditev večnamenskega igrišča.
B. Vsi posegi na obstoječih objektih oblikovno prilagojeni obstoječim objektom, novi objekti po lokalni tipiki. Njihova višina praviloma do P + 1 + M. Vidna stran opornih
zidov v kamnu ali ozelenjeni.
C. Brez novih cestnih priključkov na lokalno zbirno
krajevno cesto.
10. Urejevalna enota: ŠE-K2: SIPNIK
Namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.
Način urejanja: PUP.
Površina:
A. Območje namenjeno kmetijski obdelavi.
B. –
C. –
11. Urejevalna enota: ŠE4-P5: LAVŽNIK
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo proizvodnih in servisnih dejavnosti.
Možna dopolnilna raba: po predlogu ureditvenega načrta.
Način urejanja: UN – predviden, sprejeta programska
zasnova.
Površina:15,9 ha.
Objekti za proizvodnjo in servise – prostostoječa pozidava, industrijski objekti
Sklop objektov večinoma iz 60 in 70 let za proizvodnjo
priključnih vozil v sredini cone, na severovzhodnem in južnem robu, ter skupine prostostoječih enostanovanjskih hiš
iz predvojnega obdobja in začetka 60 let. Cono je obdelal
12. zazidalni načrt za Šempeter (Uradno glasilo, št. 13/78).
Odsek obstoječega odprtega in odsek obstoječega zaprtega odvodnika poplavnih voda.
A. Do sprejetja ureditvenega načrta urejanje z veljavnim zazidalnim načrtom.
B. –
C. –
(5) Območje zemljišč za gradnjo – naseljska četrt POLJE (ŠE5):
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1. Urejevalna enota: ŠE5-C8: MLAKE
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo centralnih dejavnosti.
Možna dopolnilna raba: po predlogu ureditvenega načrta.
Način urejanja: UN – predviden.
Površina: 5,9 ha
Obrtno–trgovinsko-servisno območje
V severnem delu območja sklop objektov začasnega
značaja s konca 60 let za prodajo gradbenega materiala in
plina ter večje parkirišče Iskre. V obcestnem pasu razpršene enostanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji in pomožnimi objekti starejšega datuma, a večinoma predelane v
zadnjem desetletju. Namembnost: stanovanjska, poslovna,
trgovska. Nezazidana stavbna zemljišča med Vrtojbico in
obcestno pozidavo v južnem in osrednjem delu enote.
A. Do sprejetja ureditvenega načrta so dopustne prizidave, nadzidave, nadomestne gradnje obstoječih stavb za
stanovanjske in poslovno-trgovsko-obrtne potrebe in gradnja spremljajočih objektov, vse na obstoječih zemljiščih za
gradnjo.
B. Vsi posegi oblikovno prilagojeni obstoječim objektom, višina praviloma do P + 1 + M.
C. –
2. Urejevalna enota: ŠE5-C6: ŠPORTNO-REKREACIJSKI CENTER
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo centralnih dejavnosti.
Možna dopolnilna raba:/
Način urejanja: PUP.
Površina: 2,8 ha.
Športno-rekreacijski in poslovni objekti – kompleks strnjenih industrijskih objektov
Sklop industrijskih objektov, adaptiranih v športno-rekreacijski center regionalnega pomena, poslovni prostori in
TV center.
A. Rekonstrukcija z manjšimi prizidavami obstoječih
dvoranskih športno-rekreacijskih in poslovnih prostorov in
TV centra ter zunanje ureditve.
B. –
C. –
3. Urejevalna enota: ŠE5-P2: POLJE
Prevladujoča namenska raba: območje za gradnjo industrijskih stavb.
Možna dopolnilna raba: po predlogu ureditvenega načrta.
Način urejanja: UN – predviden.
Površina: 15,6 ha.
Industrijski objekti
Sklopi proizvodnih, opuščenih industrijskih, skladiščnih, upravnih, spremljajočih in drugih objektov (za skladiščenje in pripravo sadja in zelenjave, za proizvodnjo elementov in betonskih konstrukcij itd.).
A. Urejanje s predvidenim ureditvenim načrtom.
B. Do sprejetja ureditvenega načrta samo prizidave,
zunanje in komunalne ureditve ter gradnja povezovalne ceste v skladnem vzhodnem delu območja.
C. –
4. Urejevalna enota: ŠE5-P3: ISKRA – AVTOELEKTRIKA
Prevladujoča namenska raba: območje za industrijo.
Možna dopolnilna raba: stanovanjska gradnja.
Način urejanja: PUP.
Površina: 11,9 ha.
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Industrijski in spremljajoči objekti
Sklopi obstoječih proizvodnih, upravnih in drugih
spremljajočih objektov, zgrajenih v 70 letih. Na severovzhodnem robu cone stanovanjski objekti, zgrajeni v 50 letih, ter
skupina starejših stanovanjskih hiš v vzhodnem delu cone
izven tovarniškega kompleksa. Na vzhodnem robu znotraj
tovarniškega kompleksa nezazidano stavbno zemljišče.
A. Prizidave, nadzidave, nadomestne gradnje in rekonstrukcije obstoječih proizvodnih in drugih stavb, novogradnje ter ureditev parkirišč. Gradnja proizvodnih objektov po
pozitivni oceni vpliva dejavnosti na okolje. Prenova obstoječih stanovanjskih objektov in novogradnja na obstoječih stavbnih zemljiščih, zunanje ureditve.
B. Oblikovanje objektov v skladu s tipologijo industrijskih objektov za proizvodne objekte, za stanovanjske pa v
skladu z lokalno tipiko. Višina stanovanjskih objektov prilagojena obstoječim.
C. –
5. Urejevalna enota: ŠE5-C7: SMETE
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo centralnih dejavnosti.
Možna dopolnilna raba: po predlogu zazidalnega načrta.
Način urejanja: morfološka enota C1PUP, C2 ZN –
predviden, sprejeta programska zasnova.
Površina: 5,4 ha.
Morfološka enota: C1 – servisni objekti – prostostoječa pozidava
Sklop objektov (upravni prostori, skladišča, gostinstvo,
bencinski servis, tovorno parkirišče, avtopralnica)
A. Dozidave in nadzidave obstoječih objektov, gradnja
novih in spremljajočih objektov.
B. Oblikovanje v skladu s tipologijo industrijskih in poslovnih objektov.
C. Zunanje ureditve (pločniki, kolesarstvo).
Morfološka enota: C2 – obrtno-trgovinsko-servisna
prostostoječa pozidava.
Nezazidano stavbno zemljišče.
A. Urejanje s predvidenim zazidalnim načrtom.
B. –
C. –
(6) Območje zemljišč za gradnjo: ŠE6: naseljska četrt
CENTER
1. Urejevalna enota: ŠE6-S4: ATRIJSKE HIŠE
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (srednja gostota).
Možna dopolnilna raba: /
Način urejanja: PUP.
Površina: 1,7 ha.
Enodružinska stanovanjska gradnja – strnjena
Naselje enostanovanjskih hiš atrijskega tipa iz II. polovice 70 let.
A. Obnova stanovanjskih objektov. Zunanje ureditve
(dodatna ozelenitev območja, predvsem z drevesno zasaditvijo ostankov robnih zemljišč ob poteh).
B. –
C. –
2. Urejevalna enota: ŠE6-S5: GORNI KONEC
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).
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Možna dopolnilna raba: osebne storitve, trgovina, poslovni prostori.
Način urejanja: PUP.
Površina: 4,8 ha.
Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava
Naselje pretežno samostojno stoječih enostanovanjskih hiš v kombinaciji s trgovino in osebnimi storitvami, nekaj od njih (na južnem robu cone) predvojnega izvora, večina pa zgrajenih v 70 letih. Poplavno območje v obcestnem
pasu.
A. Prizidave in nadzidave obstoječih stanovanjskih
stavb, gradnja novih stanovanjskih hiš.
B. Višina objektov praviloma do P + l, njihov odmik od
lokalne zbirne krajevne ceste vsaj 7,5 m, oblikovanje objektov prilagojeno značilnostim obstoječih.
C. Brez novih cestnih priključkov na lokalno zbirno
krajevno cesto.
3. Urejevalna enota: ŠE6-S6: OBCESTNI PAS
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: poslovni prostori.
Način urejanja: PUP.
Površina: 0,8 ha.
Mešana gradnja za stanovanja, centralne dejavnosti –
prostostoječa pozidava
Dva manjša stanovanjska bloka, postaja milice, poslovna hiša, otroško igrišče (vse iz 60 in začetka 70 let) in
stanovanjske hiše v kombinaciji s pomožnimi in gospodarskimi objekti.
A. Prizidava in nadzidava obstoječih stanovanjskih
stavb. Gradnja spremljajočih objektov je dopustna na delih
parcel, ki so v uličnem zaledju. Možna je nadomestna gradnja za poslovne dejavnosti na zemljišču nekdanjega bencinskega servisa ali ureditev javnega parkirišča in novega dovoza z lokalne ceste in spremembe rabe manjših delov
stanovanjskih hiš v poslovne prostore.
B. Višina praviloma do P + 2.
D. –
E. –
4. Urejevalna enota: ŠE5-S7: OBULIČNI PAS
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: osebne storitve, trgovina, poslovni prostori.
Način urejanja: PUP.
Površina: 1,5 ha.
Mešana gradnja za stanovanja, centralne dejavnosti –
strnjena pozidava
Nekaj predvojnih stanovanjskih hiš s poslovnimi prostori v pritličjih v ulični razporeditvi. Novejši prostostoječi
enodružinski objekti z nekaj obrtnimi dejavnostmi.
A. Adaptacije stanovanjskih objektov v notranjem delu
območja, za poslovne prostore in za bivalno okolje primerne
obrti v obuličnem pasu. Gradnja spremljajočih objektov v
uličnem zaledju.
A. Višina prizidav in novogradenj do P + 2.
C. Brez novih priključkov na lokalno cesto. Vse kablovodne povezave podzemno.
5. Urejevalna enota: ŠE6-S8: BLOKI
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (srednja gostota).
Možna dopolnilna raba: /
Način urejanja: PUP.
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Površina: 1,7 ha.
Blokovna gradnja – prostostoječa pozidava
Obstoječa blokovna gradnja – prostostoječa pozidava
– skupina prostostoječih stanovanjskih blokov z začetka 60
let ter nekaj enostanovanjskih hiš med njimi iz istega časa.
Pomožni objekti.
A. Gradnja poslovno-stanovanjske stavbe s parkirišči v
kletni etaži na še prosti površini. Rušitev dotrajanih pomožnih objektov in rekonstrukcije ter prizidave enodružinskih
stanovanjskih hiš. Možna gradnja garaž ob stanovanjskih
blokih.
B. Oblikovanje novogradenj mestotvorno. Višina stanovanjskega bloka največ do P + 2 + M.
C. –
6. Urejevalna enota: ŠE6-S9: OB ŠOLI
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (srednja gostota).
Možna dopolnilna raba: /
Način urejanja: ZN – predviden.
Površina: 1,9 ha.
Večdružinska gradnja (vila-blok) – strnjena pozidava,
fazna izgradnja
Enodružinska hiša sredi nezazidanih stavbnih zemljišč.
A. Do sprejetja zazidalnega načrta samo prenova stanovanjske hiše.
B. –
C. –
7. Urejevalna enota: ŠE6-S10: PRI POSTAJI
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: /
Način urejanja: PUP.
Površina: 10 ha.
Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava
Naselje prostostoječih enostanovanjskih hiš, nekaj od
njih na jugozahodnem robu (v obcestnem pasu), predvojnega izvora (predelanih v zadnjih letih), večina pa iz I. polovice
60 let. Odprti protipoplavni odvodnik ob železnici.
A. Prizidava, nadzidava in rekonstrukcija obstoječih
enodružinskih stavb do poenotenja pretežnega gabarita in
gradnja nadomestnih in novih objektov za stanovanjske in
spremljajoče prostore.
B. Višina objektov praviloma do P + 1 ali VP + M,
oblika adaptacij prilagojena značilnostim matičnih objektov.
Rekonstrukcija in razširitev obstoječega odvodnika.
C. Brez novih cestnih priključkov na lokalno zbirno
krajevno cesto.
8. Urejevalna enota: ŠE6-S11: POŠTA
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (srednja gostota).
Možna dopolnilna raba: centralne dejavnosti.
Način urejanja: PUP.
Površina: 0,9 ha.
Mešana gradnja za stanovanja in centralne dejavnosti
– prostostoječa pozidava
Stanovanjski bloki z začetka 70 let. V obuličnem pasu
delno vkopano zaklonišče, pošta, gostinski lokal, stanovanjsko-trgovski objekt ter enostanovanjska hiša iz predvojnega časa.
A. Prizidava obulične stanovanjske hiše. Na stanovanjskih blokih obnovitvena dela.
B. Višina objektov prilagojena obstoječi pozidavi.
C. –
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9. Urejevalna enota: ŠE6-S12: OB VRTOJBICI
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: v morfološki enoti E1, E2.
Način urejanja: PUP.
Površina: 3 ha.
Morfološka enota: E1 – enodružinska stanovanjska
gradnja – strnjena pozidava
Dve skupini enostanovanjskih hiš iz predvojnega časa
in nezazidano stavbno zemljišče.
A. Dozidava in nadzidava stanovanjskih hiš, gradnja
novih stavb za stanovanjske in poslovne prostore.
B. Višina objektov praviloma do P + 1 + M, oziroma
prilagojena obstoječi pozidavi.
C. –
Morfološka enota: E2 – enodružinska stanovanjska
gradnja – strnjena pozidava
Naselje enostanovanjskih pritličnih atrijskih hiš iz I. polovice 70 let v zahodnem delu. V južnem delu je vrsta atrijskih hiš iz sredine 60 let. V vzhodnem obcestnem delu so
starejše samostojne stanovanjske hiše, nekatere od njih z
obrtnimi delavnicami v pritličju.
A. Prizidava in nadzidava samostojnih stanovanjskih hiš
v vzhodnem obuličnem delu za stanovanja in poslovne in
storitvene dejavnosti ter gradnja spremljajočih objektov in
nadzidava obstoječih atrijskih hiš nad stanovanjskimi deli, ki
so vzporedni s stanovanjsko potjo.
B. Višina objektov atrijskih hiš največ do P + 1, samostojnih hiš pa do P + 1 + M. Posegi na samostojnih hišah po
obliki prilagojeni obstoječim objektom. Nadzidave atrijskih
hiš z dvokapno korčno streho s slemenom vzporedno s
stanovanjsko potjo, fasade v svetlem ometu, prečne fasade
brez odprtin, preurejene strehe pritličnega dela teh objektov
dvo- ali večkapne korčne ali podobne kritine.
C.–
10. Urejevalna enota: ŠE6–S13: VRTOJBENSKA CESTA
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: poslovni prostori.
Način urejanja: PUP.
Površina: 1,3 ha.
Enodružinska stanovanjska gradnja – strnjena pozidava
Obulični niz enostanovanjskih hiš predvojnega datuma, po večini adaptiranih v zadnjih dveh desetletjih.
A. Rekonstrukcija, prizidava in nadzidava obstoječih
obuličnih stanovanjskih objektov in gradnja spremljajočih.
Možne spremembe namembnosti stanovanjskih objektov v
poslovne in v storitveno obrt. Stanovanjske novogradnje na
nezazidanih zemljiščih za gradnjo.
B. Višina objektov praviloma do P + 1 + M, odmik od
lokalne zbirne krajevne ceste vsaj 5 m (oziroma v stavbni
črti). Mestotvorno oblikovanje niza oziroma fasad ob ulici.
C. –
11. Urejevalna enota: ŠE6-S14: PRI VRTOJBENSKI
ŽELEZNIŠKI POSTAJI
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za stanovanjsko gradnjo (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: /
Način urejanja: PUP.
Površina: 4 ha.
Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava
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Naselje prostostoječih enostanovanjskih hiš iz II. polovice 60 let in dva nova stanovanjska bloka.
A. Prizidave in nadzidave obstoječih objektov.
B. Višina praviloma P + 1.
C. –
12. Urejevalna enota: ŠE6-M1: MESTNO SREDIŠČE
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo mestnega središča.
Možna dopolnilna raba: po opredelitvah ureditvenega
načrta.
Način urejanja: v morfološki enoti MS1-PUP, v morfološki enoti MS2-UN – predviden, sprejeta programska zasnova.
Površina: 9 ha.
Morfološka enota: MS1 – mestno središče – strnjena
pozidava
Nekaj večinoma starejših, a pred leti predelanih enodružinskih hiš v nizih ob ulicah.
A. Prizidave in nadzidave obstoječih stanovanjskih stavb
in nadomestne gradnje za stanovanjske, gospodarske,
spremljajoče, servisne, trgovske in poslovne prostore v skladu s prostorskimi možnostmi.
B. Višina objektov praviloma do P + 1.
C. –
Morfološka enota: MS2 – mestno središče – strnjena
pozidava
Različne dejavnosti (banka, kino, hotel, cerkev, stanovanjske hiše s poslovnimi prostori in trgovinami v pritličju...),
čas nastanka (nekaj predvojnih objektov, predelanih v zadnjem desetletju, objekti z začetka 50 let...). Razporeditev v
prostoru (v manjši meri prostostoječe, večji del v nizu vzdolž
ulice ali gruče). Na severu večji poslovno-stanovanjski objekt, prostostoječe enostanovanjske hiše s storitveno obrtjo, vrstne hiše.
Osrednji del strnjene gruče starejših poslovnih in poslovno-stanovanjskih hiš. V pritličjih trgovine, gostinstvo, lekarna, Trg Ivana Roba in Cerkev Sv. Petra – arhitekturni
spomenik.
Med objekti izstopa po oblikovnih značilnostih graščina iz 18. stoletja, arhitekturni spomenik, obnovljena po I.
svetovni vojni. Osrednji del graščine spada v to urejevalno
enoto.
Južni zahodni del sestavljajo enostanovanjske in stanovanjske hiše v nizu s poslovnimi prostori v pritličju (za
trgovino, storitvena obrt), predvojnega izvora. Stavbe so
večinoma predelane v povojnem času. Nezazidano stavbno
zemljišče na JV območju.
Južni vzhodni del sestavlja skupina poslovnih in poslovno-stanovanjskih hiš iz predvojnega časa (objekt na severozahodnem vogalu avtorska arhitektura), močno predelanih v zadnjem desetletju, gostinski lokali, market, upravna
stavba občine, otroški vrtec z igriščem, prostostoječa vila in
nezazidano stavbno zemljišče.
A. Urejanje s predvidenim ureditvenim načrtom.
B. Do sprejetja ureditvenega načrta le rekonstrukcije
objektov, razen objektov zahodno ob cerkveni zelenici.
C. –
13. Urejevalna enota: ŠE6-C1: BOLNICA
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo centralne dejavnosti.
Možna dopolnilna raba: /
Način urejanja: PUP.
Površina: 6,2 ha.
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Objekti regionalne bolnice
Po namembnosti, času in načinu nastanka ter oblikovnih značilnostih izredno heterogena zazidava. Hospitalni objekti predvojni in iz 70 let (avtorska arhitektura), drugi spremljajoči objekti, večje parkirišče in nezazidana stavbna
zemljišča.
Med objekti izstopa po oblikovnih značilnostih graščina iz 18. stoletja, arhitekturni spomenik, obnovljena po I.
svetovni vojni. Stranska trakta graščine spadata v to urejevalno enoto.
A. Dopustni posegi so rekonstrukcije, prizidava in nadzidava na obstoječih stavbah in novogradnje za potrebe
bolnišnice ter večje zunanje ureditve.
B. –
C. –
14. Urejevalna enota: ŠE6C2: MARKETI
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo centralnih dejavnosti.
Možna dopolnilna raba:
Način urejanja: PUP.
Površina: 1 ha.
Trgovski paviljonski objekti in Zdravstveni dom – prostostoječa pozidava.
Skupina prostostoječih marketov in večje parkirišče,
manjši park, Zdravstveni dom in parkovni spomenik.
A. Prizidava obstoječih objektov za poslovne namene,
zlasti za trgovino in gostinstvo.
B. Oblika mora izražati mestotvorni značaj, višina praviloma do P + l. prizidave ne smejo posegati v prostor parka
severno od objektov. Ureditev dovozne ceste in rušitev vogalnega pomožnega objekta v območju dovoza k marketom. Možnost gradnje podzemnih parkirišč nad večjim parkiriščem.
C. –
15. Urejevalna enota: ŠE6-C3: ZAHODNI CENTER
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo centralnih dejavnosti in stanovanj večjih gostot.
Možna dopolnilna raba: po predlogu zazidalnega načrta.
Način urejanja: ZN – predviden.
Površina: 3,5 ha.
Območje širitve mestnega centra
Na jugovzhodu območja starejše, pred leti predelane
enostanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji v obuličnem
nizu. Gasilski dom, zgrajen leta 1987. Večji del območja
nezazidano stavbno zemljišče.
A. Do sprejetja zazidalnega načrta samo prizidave in
nadzidave obstoječih stanovanjskih stavb in nadomestne
gradnje za stanovanjske, gospodarske, spremljajoče in poslovne dejavnosti na obstoječih funkcionalnih zemljiščih stanovanjskih objektov. Možna sprememba dejavnosti, delna
rušitev ali nadomestna gradnja gasilskega doma.
B. Višina objektov praviloma do P + 1.
C. –
16. Urejevalna enota: ŠE6-C4: OSNOVNA ŠOLA
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo centralnih dejavnosti
Možna dopolnilna raba:
Način urejanja: PUP.
Površina: 2 ha.
Objekti Osnovne šole in vrtca – strnjena gradnja
Osnovna šola iz I. polovice 60 let s prizidki iz 70 let ter
otroški vrtec iz II. polovice 70 let. V zahodnem delu starejše
enostanovanjske prosto stoječe hiše.
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A. Prizidava otroškega vrtca in rekonstrukcija spremljajočih objektov za potrebe šole in vrtca. Prizidave in nadzidave obstoječih stanovanjskih stavb in nadomestne gradnje za
stanovanjske, spremljajoče in tudi za poslovne prostore v
skladu s prostorskimi možnostmi.
B. –
C. –
17. Urejevalna enota: ŠE6-C5: NAKUPOVALNI CENTER
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo centralnih dejavnosti.
Možna dopolnilna raba:
Način urejanja: PUP.
Površina: 6,2 ha.
Trgovinski objekti s skladišči
Sklop po času nastanka (od predvojnega obdobja do
konca 70 let) in obliki zelo različnih objektov za skladiščenje
in prodajo blaga ter za upravljanje podjetja. Nezazidano
stavbno zemljišče.
A. Rekonstrukcijska prizidava in nadzidava objektov za
potrebe skladiščenja in prodaje blaga ter upravnih in drugih
spremljajočih služb. Novogradnja nakupovalnega centra.
B. Prizidave in nadzidave po obliki prilagojene obstoječim objektom oziroma po naslednjih pogojih: strehe v nizkem naklonu z atiko ali ravne. Novogradnje nakupovalnega
centra s soglasjem občine po idejni zasnovi območja nezazidanih zemljišč za gradnjo. Rekonstrukcija povezovalne ceste ob železniški postaji Vrtojba in urejevalno enoto ŠE6P/1.
B. –
18. Urejevalna enota: ŠE6-PZ1: JAVNO PARKIRIŠČE
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za promet in zveze.
Možna dopolnilna raba:
Način urejanja: PUP.
Površina: 0,4 ha.
Javno parkirišče – nad 50 PM
Nepozidana površina.
A. Ni gradenj, dopustna ureditev javnega parkirišča za
potrebe rekreacijskih površin, mestnega središča in bolnišnice.
B. Ureditev parkirišča z drevesno zasaditvijo.
C. –
19. Urejevalna enota: ŠE6-P1: MOTOREMONT
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za
gradnjo proizvodnih in servisnih dejavnosti.
Možna dopolnilna raba: poslovna dejavnost.
Način urejanja: PUP.
Površna: 4,9 ha.
Objekti proizvodno-obrtnih in servisnih dejavnosti
Sklop objektov iz večinoma I. polovice 70 in 90 let za
obrtne in poslovne dejavnosti: mehanične delavnice, strojni
park, tehnični pregledi motornih vozil, trgovine, proizvodna
in storitvena obrt in policijska enota.
A. Prizidave, nadzidave, nadomestne gradnje in novogradnje objektov predvsem za potrebe obrtno-servisnih in
poslovnih dejavnosti.
B. –
C. –
20. Urejevalna enota: ŠE6-RZ1: POKOPALIŠČE
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za rekreacijo, zelenje in drugo.
Možna dopolnilna raba:
Način urejanja: UN – predviden, sprejeta programska
zasnova.
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Površina: 1,2 ha.
Pokopališče
Obstoječe pokopališče s kapelico v sredini, historičnega značaja. Stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem,
rezervat za širjenje pokopališča. Ciprese na obstoječem
pokopališču. Poplavni obcestni pas.
A. Urejanje s predvidenim ureditvenim načrtom. Izgradnja predvidenega zaprtega protipoplavnega odvodnika in
odprava poplavnih površin. Do sprejetja ureditvenega načrta le manjše ureditve na obstoječem pokopališču.
C. –
21. Urejevalna enota: ŠE6-RZ2: MESTNI PARK
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za rekreacijo, zelenje in drugo.
Možna dopolnilna raba:
Način urejanja: PUP.
Površina: 3,7 ha.
Javna športno-rekreacijska površina
Nepozidana površina med železniško progo in Vrtojbico.
A. Ureditev parkovnih in rekreacijskih površin s pripadajočimi grajenimi objekti, kolesarska pot, vodne površine
in športna igrišča. Izgradnja mostov za peš promet in intervencijski promet (čez obvoznico, železnico in Vrtojbico),
kolesarska steza, dostopne poti.
B. Višina novih objektov P.
C. –
22. Urejevalna enota: ŠE6-RZ3: OB MEJI
Prevladujoča namenska raba: območje zemljišč za rekreacijo, zelenje in drugo.
Možna dopolnilna raba:
Način urejanja: PUP.
Površina: 0,8 ha.
Javna zelena površina – vrtički za rekreacijsko obdelavo
Kmetijsko zemljišče brez zazidave.
A. Ni gradenj.
B. –
C. Ureditev vodovodnih priključkov, dostopnih poti in
postavitev pomožnih objektov za hrambo orodja.
(7) PROMETNE POVRŠINE – zemljišča za gradnjo
Prometne površine znotraj ureditvenega območja Šempetra so obstoječa cestna in železniška infrastruktura (ki se
posebej ne označuje) in objekti ter rezervati za gradnjo
obvoznic. –
Predvideni posegi na obstoječi cestni in železniški infrastrukturi: gradnja cest, ureditev kolesarskih poti in gradnja železniških tirov.
Obstoječa enotirna železniška proga Nova Gorica –
Šempeter – Sežana se bo razširila za drugi železniški tir.
Ponovno bo uveden železniški priključek v Šempetru iz smeri
Volčja Draga – Nova Gorica proti železniški postaji Vrtojba.
Namen te povezave je reaktivirati železniško povezavo z
Gorico in izkoristiti obstoječo železniško infrastrukturo za
potrebe gospodarskih dejavnosti na območju Šempetra in
Vrtojbe.
Način urejanja: PUP za gradnjo cest, cestnih ter železniških objektov, Lokacijski načrt za gradnjo drugega železniškega tira na odseku Šempeter – Nova Gorica in za obvozne ceste.
Objekti cestne in železniške infrastrukture:
1. Na območju zemljišč za gradnjo nad železnico –
naseljska četrt PODMARK (ŠE1):
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Pz/1: bencinski servis 4: izgradnja bencinskega servisa in avtopralnice
2. Na območju zemljišč za gradnjo nad železnico –
naseljska četrt VOZILA (ŠE4):
Pz/2: Železniška potniška postaja Šempeter: rekonstrukcija in prizidava
3. Na območju zemljišč za gradnjo nad železnico –
naseljska četrt CENTER (ŠE6):
Pz/3: bencinski servis 1: rušitev bencinske postaje,
ureditev cestnih priključkov in parkirišč
Pz/4: bencinski servis 2: rušitev bencinske postaje po
preteku amortizacijske dobe
Pz/5: bencinski servis 3: rušitev bencinske postaje po
preteku amortizacijske dobe
Pz/6: Železniška potniška in tovorna postaja Vrtojba:
postajna hiša in spremljajoči objekti, ki služijo železniškemu
prometu (skladišča, čuvajnice) z začetka stoletja, obnovljeni
po I. svetovni vojni, gradnja, rekonstrukcija in prizidava postajne hiše in spremljajočih objektov.
Pz/7: Maloobmejni prehod v Mlinu: rekonstrukcija obstoječih objektov.
(8) VODNE POVRŠINE
V to območje sodi odsek vodotoka Vrtojbica z označbo
obojestranskega petmetrskega vplivnega pasu (pripadajoč
obrežni pas, ki zagotavlja urejanje in vzdrževanje vodnih
površin). Rekonstrukcija vodotoka in razširitve.
Možne dopolnilne dejavnosti: za šport in rekreacijo v
naravnem okolju – ureditev pešpoti, kolesarskih poti.
Način urejanja: PUP.
52. člen
(Urejanje prostora v k.o. Šempeter-ŠE, izven poselitvenega
območja naselja Šempeter pri Gorici)
(1) Prostorski posegi izven poselitvenega območja naselja Šempeter na območju tistega dela katastrske občine
Šempeter, ki spada v območje Občine Šempeter-Vrtojba, se
urejajo v skladu z osnovno plansko namensko rabo zemljišč
(kmetijska, gozdna, vodna in zemljišča razpršene gradnje).
1. Urejevalna enota: K1-ŠE: Ob meji
Prevladujoča namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča.
Druga namenska raba: /.
Način urejanja: PUP.
Površina: 1,5 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča.
A. Ni gradenj.
B. –
C. –
2. Urejevalna enota: K2-ŠE: Markov hrib I
Prevladujoča namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča.
Druga namenska raba: gospodarski gozd.
Način urejanja: PUP.
Površina: 10,9 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča, agromeliorirana, v manjšem delu gozdna. V celoti plazovito območje.
A. Ni gradenj. Sanacijska dela na plazovih.
B. –
C. –
3. Urejevalna enota: G1ŠE: Markov hrib II
Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd.
Druga namenska raba: druga kmetijska zemljišča, kmetijska zemljišča v zaraščanju.
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Način urejanja: PUP.
Površina: 37,4 ha.
Pretežni del območja je gospodarski gozd, prekinjen z
manjšimi površinami drugih kmetijskih zemljišč, s kmetijskimi zemljišči v zaraščanju, ki vključuje tudi dva opuščena
kamnoloma. Jugozahodni pas območja so druga kmetijska
zemljišča. Brez pozidave. Deloma plazovito območje.
A. Ni gradenj. Sanacijska dela na plazovnih delih območja. Ureditev opuščenega kamnoloma Ronk v botanični park
in ureditev dostopnih poti. Vzdrževanje koridorjev energetske
infrastrukture. Ohranitev kvalitetnih gozdnih združb. –
B. –
C. –
4. Urejevalna enota: St-ŠE: Mark
Namenska raba: zemljišče za gradnjo v odprtem prostoru za potrebe turizma.
Način urejanja: PUP.
Površina: 2,2 ha.
Gostišče z začetka 70 let sredi cone, ki je pretežno
gozdno zemljišče.
A. Prizidava obstoječih in gradnja novih objektov za
gostinsko-turistično dejavnost (restavracija, prenočišča, prireditveni prostor), preurejanje in širitev gostinskega vrta,
ureditev rekreacijskih površin in gradnja opornih zidov.
B. Manjši posegi na obstoječem objektu prilagojeni
obstoječim značilnostim, večji (in novogradnje) po avtorski
rešitvi. Oporni zidovi iz lokalnega kamna.
C. Naprave za lastno oskrbo z vodo in čistilna naprava.
5. Urejevalna enota: G2-ŠE: Pri Kebru
Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd.
Druga namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča,
druga kmetijska zemljišča, kmetijska zemljišča v zaraščanju,
razpršena stavbna zemljišča.
Način urejanja: PUP.
Površina: 59,8 ha.
A. Ni gradenj. Adaptacije objektov na obstoječih stavbnih zemljiščih.
B. –
C. –
6. Urejevalna enota: G3-ŠE: Kemprlišče
Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd.
Druga namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča,
druga kmetijska zemljišča, kmetijska zemljišča v zaraščanju,
razpršena stavbna zemljišča.
Način urejanja: PUP.
Površina: 38,1 ha.
Pretežni del območja je gozdno zemljišče. V preostalem
delu je največji delež najboljših kmetijskih zemljišč, manj pa
drugih kmetijskih zemljišč in kmetijskih zemljišč v zaraščanju.
V krajini tega območja je enajst razpršenih stavbnih zemljišč,
ki so v večjem delu razpršene kmetije (enostanovanjske hiše
z gospodarskimi poslopji), preostalo pa stanovanjske hiše.
A. Prizidave obstoječih stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Gradnja gospodarskih objektov za kmetijsko
pridelavo in gradnja opornih zidov. Vse samo v okviru zazidanih stavbnih zemljišč. Ohranitev kvalitetnih gozdnih
združb, posebno hrasta na krajinsko zanimivih območjih.
B. Vsi posegi oblikovno prilagojeni obstoječim objektom, višina praviloma do P + l.
C. –
7. Urejevalna enota: G4-ŠE: Bazara
Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd, najboljša kmetijska zemljišča, druga kmetijska zemljišča, kmetijska zemljišča v zaraščanju, stavbno zemljišče.
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Način urejanja: PUP.
Površina: 17,6 ha.
A. Ni gradenj.
B. –
C. –
Pretežno gozdno pobočje z vmesnimi manjšimi površinami drugih kmetijskih zemljišč, manjše površine najboljših
kmetijskih zemljišč in manjši objekt na stavbnem zemljišču
na robu občinske meje. Na JZ robnem delu območja je
potok Bazaršček. V robnem SV pasu območja je srednjenapetostni nadzemni električni vod.
A. Prizidava obstoječega objekta. Vodnogospodarske
ureditve.
B. –
C. –
8. Urejevalna enota: G5-ŠE: Lamovo
Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd.
Druga namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča,
druga kmetijska zemljišča, kmetijska zemljišča v zaraščanju
in vodne površine.
Dodatna namembnost območja: območje varstva narave.
Način urejanja: PUP.
Površina: 157,4 ha.
Gozdno zemljišče brez zazidave, v večjem delu mokrišče in potok Lomovšček.
A. Ni gradenj. Vzdrževalna dela. Vzdrževanje vodnih
površin v območju petmetrskega vplivnega pasu in izvedba
delnih regulacijskih posegov, ki segajo izven vodnega zemljišča.
B. –
C. – Za delne regulacijske posege bo potrebno pridobiti in odkupiti nekatera obrežna zemljišča.
9. Urejevalna enota: G6-ŠE: Dolgi hrib
Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd.
Druga namenska raba: kmetijska zemljišča v zaraščanju in druga kmetijska zemljišča ter vodne površine.
Način urejanja: PUP za območje, LN – predviden za
odsek srednjenapetostnega kabla.
Površina: 21, 2 ha.
Pretežno gozdno pobočje z manjšimi območji kmetijskih zemljišč v zaraščanju, drugih kmetijskih zemljišč in potok Bazaršček. Odsek predvidene trase srednjenapetostnega podzemnega električnega kabla.
A. Ni gradenj. Vzdrževanje vodnih površin v območju
petmetrskega vplivnega pasu in izvedba delnih regulacijskih
posegov, ki segajo izven vodnega zemljišča. Položitev srednjenapetostnega kabla.
B. –
C. Za delne regulacijske posege na Bazarščku bo potrebno pridobiti in odkupiti nekatera obrežna zemljišča.
10. Urejevalna enota: K3-ŠE: Pod hitro cesto
Prevladujoča namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča.
Druga namenska raba: gozdno zemljišče, drugo kmetijsko zemljišče, kmetijsko zemljišče v zaraščanju, stavbno
zemljišče.
Način urejanja: PUP.
Površina: 13,6 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča (tudi v območju priključka hitre ceste), v manjši meri drugo kmetijsko zemljišče,
kmetijsko zemljišče v zaraščanju in gozdno zemljišče. Dve
razpršeni stavbni enoti – kmetija in stanovanjska hiša v južnem delu enote.
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A. Prizidava stanovanjske hiše in kmetije na obstoječih
stavbnih zemljiščih.
B. Po lokalni tipiki, višina P + 1.
C. –
11. Urejevalna enota: K4-ŠE: Šempetrsko polje
Prevladujoča namenska raba: najboljša kmetijska zemlji-

Uradni list Republike Slovenije
A. Preureditve prometnega sistema, gradnja objektov za
potrebe obmejnih organov, gradnja poslovnih, skladiščnih in
prometno servisnih objektov in drugih objektov s komponibilnim programom. Gradnja objektov dopustna s soglasjem občine.
B. –
C. –

šča.
Druga namenska raba: razpršeno stavbno zemljišče.
Način urejanja: PUP.
Površina: 7,8 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča s tremi posamičnimi, med
seboj ločenimi stanovanjskimi objekti ob zahodnem robu cone. Območje v večjem delu meliorirano, z izvedenim namakalnim omrežjem.
A. Na objektih ob zahodnem robu cone (tik ob meji) samo
manjše dozidave. Izgradnja odseka predvidenega odprtega
protipoplavnega odvodnika.
B. –
C. –
(2) Prometne površine v odprtem prostoru k.o. Šempeter
To so obstoječa cestna in železniška infrastruktura in
objekti ter rezervati za gradnjo obvoznic. Označene so le površine hitre ceste in rezervat za obvoznico.
Predvideni posegi na obstoječi cestni in železniški infrastrukturi: rekonstrukcije in širitve obstoječih cest, ureditev kolesarskih poti in gradnja železniške infrastrukture.
Način urejanja: PUP za rekonstrukcije in širitve cest in
ureditve kolesarskih poti, lokacijski načrt za graditev drugega
železniškega tira Šempeter–Sežana.
PZ1-ŠE: Hitra cesta
Namenska raba: prometna površina.
Način urejanja: PUP.
Odsek hitre ceste
Prostorski posegi: /
R-ŠE: Obvoznica Volčja Draga
Namenska raba: rezervat za regionalno obvozno cesto.
Način urejanja: Lokacijski načrt – predviden za obvoznico.
Rezervat za gradnjo odseka obvozne ceste Bazara –
občinska meja na cesti R1204 – zemljišče za gradnjo.
Prostorski posegi: /
53. člen
(VR: poselitveno območje naselja Vrtojba)
(1) Območje zemljišč za gradnjo – naseljska četrt MEDNARODNI MEJNI PREHOD (VR l):
1. Urejevalna enota VR1-PZ: MMP Vrtojba
Prevladujoča namenska raba: območje mednarodnega
mejnega prehoda.
Možna dopolnilna raba: obmejne dejavnosti državnega in
regionalnega nivoja ter druge: poslovne, gostinske, trgovske,
prometno-servisne, skladiščne, razvojno-tehnološke dejavnosti itd.
Način urejanja: PUP za morfološko enoto (Pz1), LN –
predvidene spremembe in dopolnitve, za morfološko enoto
(Pz2).
Površina: 40 ha.
Morfološka enota: Pz1 – Izstopna cona – prostostoječi
objekti in prometne površine
Poslovni objekt s prostori za pisarniške službe, trgovske
in gostinske storitve na jugovzhodnem robu enote, objekt za
obmejne organe na jugozahodnem robu cone in javno parkirišče za tovornjake na severu, vse s konca 70 let.

Morfološka enota: Pz2 – Vstopna cona – prostostoječi
objekti in prometne površine
Poslovni objekt s prostori za pisarniško delo, maloprodajo
in gostinske storitve na severovzhodnem delu cone, dva objekta za obmejne organe in špedicije na severozahodnem robu
(vse s konca 80 let), carinsko skladišče na jugozahodnem
robu cone (iz I. polovice 80 let). Bencinski servis na vzhodnem
robu cone in nezazidana zemljišča na južnem in vzhodnem
delu cone. Za celotno območje je veljaven ureditveni načrt
MMP Vrtojba (Uradno glasilo, št. 3/98).
A. Do sprejetja novega lokacijskega načrta se ureja z
veljavnim ureditvenim načrtom za MMP Vrtojba (Uradno glasilo, št. 3/98).
B. –
C. –
(2) Območje zemljišč za gradnjo – naseljska četrt GORNJA VRTOJBA (VR) 2:
1. Urejevalna enota: VR2-ZR1: Ob avtocesti
Prevladujoča namenska raba: območje za rekreacijo, zelenje in drugo.
Možna dopolnilna raba:
Način urejanja: PUP.
Površina: 1,17 ha.
Javna zelena površina – zelena cezura
Nezazidano stavbno zemljišče ob hitri cesti.
A. Ni gradenj. Razširitev ceste, ureditev pločnika, kolesarske poti in zasaditev dreves.
B. –
C. –
2. Urejevalna enota: VR2-S1: Laze
Prevladujoča namenska raba: območje za stanovanja (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: v morfološki enoti E1 in E2.
Načini urejanja: PUP v morfološki enoti (E1, E2), predviden ZN (v E3).
Površina: 18,8 ha.
Morfološka enota: E1 – Laze: enostanovanjska, zgoščena prostostoječa pozidava
Niz samostojnih enostanovanjskih hiš pretežno iz 70 let
na vzhodnem robu cone, na preostalih površinah naselje enostanovanjskih hiš, zgrajenih v 80 letih, nezazidana stavbna
zemljišča za prostostoječe enodružinske hiše, javne zelene in
rekreacijske površine.
A. Dopustne so novogradnje na posamičnih nezazidanih
stavbnih zemljiščih, namenjenih stanovanjski gradnji, prizidava
obstoječih stavb in gradnja spremljajočih objektov za stanovanjske namene ter spremembe namembnosti obstoječih stavb
za osebne obrtne storitve in poslovne prostore po predhodni
oceni oziroma sprejemljivosti vpliva na stanovanjsko okolje.
Gradnja opornih zidov. Ureditev dostopnih poti znotraj območja, otroška igrišča, večnamensko igrišče, drevesne zasaditve
in sprehajalne poti ob Vrtojbici.
B. Oblikovanje objektov prilagojeno obstoječim stavbam,
višina je praviloma P + 1.
C. –
Morfološka enota: E2: Šober: enostanovanjska – prostostoječa pozidava
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Niz enostanovanjskih hiš z začetka 70 let, med njimi tudi
nekaj starejših objektov.
A. Prizidave obstoječih stavb ter gradnja novih za stanovanjske namene, spremljajoči objekti in po predhodni oceni
sprejemljivosti vpliva dejavnosti na stanovanjsko okolje za osebne obrtne storitve in poslovne prostore. Gradnja opornih zidov.
B. Posegi na obstoječih objektih oblikovno prilagojeni
njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki. Višina objektov do P + 1 + M. Vidna stran opornih zidov v kamnu ali
ozelenjena.
C. Odmik novogradenj od zbirnih stanovanjskih poti vsaj
6 m.
Morfološka enota: E3: Caufovo: predvidena enostanovanjska, gostejša prostostoječa pozidava.
Dve stanovanjski hiši, pretežni del nezazidano stavbno
zemljišče.
A. Urejanje s predvidenim zazidalnim načrtom za Caufovo. Do sprejetja načrta so dopustne prizidave obstoječih stanovanjskih hiš in gradnja spremljajočih objektov v okviru obstoječih stavbnih zemljišč.
B. Posegi prilagojeni obstoječim objektom.
C. –
3. Urejevalna enota: VR2-S2: Na placu
Prevladujoča namenska raba: vaško območje (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: v morfološki enoti V1, V2, V3,
V4.
Način urejanja: PUP.
Površina: 14,2 ha.
Morfološka enota: V1: V Klancu: strnjena vaška obcestna pozidava.
Prevladujejo enostanovanjske obulične hiše v nizu v zahodnem delu enote v kombinaciji z gospodarskimi poslopji, po
izvoru v glavnem iz 20 let (iz obnove po I. svetovni vojni), po
večini predelane v zadnjem desetletju, in novejše enostanovanjske prostostoječe hiše v severnem delu enote.
A. Prizidave in nadzidave obstoječih objektov ter gradnja
novih stavb za stanovanjske namene, spremljajoči prostori in
po predhodni strokovni oceni sprejemljivosti vpliva dejavnosti
na stanovanjsko okolje tudi za potrebe osebnih obrtnih storitev
in poslovne prostore.
B. Posegi na obstoječih objektih oblikovno prilagojeni
njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki. Višina objektov praviloma do P + 1 + M.
C. Na regionalno cesto praviloma le skupni cestni priključki. Odmik novogradenj od regionalne ceste in od zbirnih
stanovanjskih poti po prevladujoči gradbeni črti ali vsaj 6 m.
Morfološka enota: V2: Čuklje: strnjena vaška obcestna
pozidava.
Enostanovanjske hiše v kombinaciji z gospodarskimi v
obcestni gruči in prosto stoječe stanovanjske hiše.
A. Prizidave in nadzidave obstoječih stavb ter gradnja
novih za stanovanjske namene, spremljajoči prostori in po predhodni strokovni oceni spremenljivosti vpliva na okolje tudi za
potrebe obrti in poslovne prostore.
B. Posegi na obstoječih objektih prilagojeni njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki. Višina objektov do P +
1 + M.
C. Na regionalno cesto na novo praviloma le skupni cestni priključki. Odmik novogradenj od regionalne ceste in od
zbirnih stanovanjskih poti po prevladujoči gradbeni črti ali vsaj
6 m.
Morfološka enota: V3: Na placu: vaška strnjena, gručasta pozidava.
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Enostanovanjske hiše v kombinaciji z gospodarskimi v
obcestnem nizu in prosto stoječe stanovanjske hiše. Oblikovno zanimive skupine večjih zgoščenih gruč starejših stanovanjskih, gospodarskih in spremljajočih objektov na obeh straneh
regionalne ceste s sredinskim obnovljenim trgom. Na severu
enote objekt z dvorano za javne prireditve iz sredine 80ih let.
A. Prizidave in nadzidave obstoječih stavb ter gradnja
novih za stanovanjske namene, spremljajoči objekti in spremembe namembnosti delov stavb za osebne obrtne storitve
in poslovne prostore po predhodni strokovni oceni sprejemljivosti vpliva dejavnosti na stanovanjsko okolje. Ureditev parkirišč.
B. Posegi na obstoječih objektih prilagojeni njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki in upoštevanju obstoječe talne zasnove tipičnih gruč. Višina objektov praviloma do P
+ 1 + M.
C. Na regionalno cesto na novo praviloma le skupni cestni priključki. Odmik novogradenj od regionalne ceste in od
zbirnih stanovanjskih poti po prevladujoči gradbeni črti ali vsaj
6 m.
Morfološka enota: V4: Obcestni pas I: vaška obcestna
pozidava.
Enostanovanjske hiše v kombinaciji z gospodarskimi objekti v obcestnem nizu in prostostoječe enodružinske hiše.
Nezazidana stavbna zemljišča.
A. Prizidava in nadzidava obstoječih stavb ter gradnja
novih za stanovanjske namene, gradnja spremljajočih objektov
in sprememba namembnosti delov stavb po predhodni strokovni oceni sprejemljivosti vpliva na stanovanjsko okolje za
osebne obrtne storitve in poslovne prostore.
B. Posegi na obstoječih objektih prilagojeni njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki. Višina objektov praviloma do P + 1 + M.
C. Odmik novogradenj od regionalne ceste in od zbirnih
stanovanjskih poti po prevladujoči gradbeni črti ali vsaj 6 m.
4. Urejevalna enota: VR-K1: Ograda I
Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.
Druga namenska raba:
Način urejanja: PUP.
Površina: 1,1 ha.
Območje najboljših kmetijskih zemljišč znotraj poselitvenega območja Vrtojbe v Gornji Vrtojbi.
Najboljše kmetijsko zemljišče.
A. Ni gradenj.
B. –
C. –
5. Urejevalna enota: VR-K2: Ograda II
Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.
Druga namenska raba:
Način urejanja: PUP.
Površina: 1, 6 ha.
Območje najboljših kmetijskih zemljišč znotraj poselitvenega območja Vrtojbe v Gornji Vrtojbi.
Najboljše kmetijsko zemljišče.
A. Ni gradenj
B. –
C. Ureditev kolesarske poti ob Vrtojbici.
6. Urejevalna enota – VR2 – S3: Frnaža
Prevladujoča namenska raba: vaško območje (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: v morfološki enoti V1.
Način urejanja: PUP.
Površina: 10,6 ha.
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Morfološka enota: V1: Frnaža: vaška pozidava.
Jedro starejših enostanovanjskih hiš z gospodarskimi poslopji na severovzhodnem robu enote, novejše enostanovanjske prostostoječe hiše (iz 70 let), nekatere s prostori ali prizidki
za obrtne delavnice. Plastenjaki v vzhodnem delu enote in
nezazidana stavbna zemljišča. Odsek zaprtega protipoplavnega odvodnika.
A. Prizidava in nadzidava obstoječih stavb za stanovanjske potrebe in za potrebe kmetijske dejavnosti. Gradnja steklenjakov in postavitev plastenjakov za vrtnarstvo v vzhodnem delu
enote. Novogradnje stanovanj v obsežnejšem osrednjem delu
nezazidanega zemljišča za gradnjo s soglasjem občine k idejni
zasnovi za nezazidano območje in po dograditvi območja z
najnujnejšimi komunalnimi napravami. V robnem severnem delu enote je dopustna stanovanjska gradnja v kombinaciji s
poslovno, nemotečo servisno dejavnostjo in osebne obrtne
storitve po predhodni strokovni oceni sprejemljivosti vpliva na
stanovanjsko okolje. Priključevanje objektov na obstoječe komunalne naprave.
B. Posegi na obstoječih objektih prilagojeni njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki. Višina objektov praviloma do P + 1 + M.
C. –
Morfološka enota: V2: Prloge: obcestna vaška pozidava.
Jedro starejših enostanovanjskih hiš z gospodarskimi poslopji v nizih v severnem delu enote. V južnem delu cone
večinoma novejše enostanovanjske prostostoječe hiše (iz 70
let) s prostori ali prizidki za obrtne delavnice in objekt za rejo
piščancev iz začetka 70 in posamezna nezazidana stavbna
zemljišča.
A. Dopustna je dozidava in nadzidava obstoječih stavb za
stanovanjske potrebe. Novogradnje so dopustne šele potem,
ko bo območje Zgornje Vrtojbe komunalno urejeno (kanalizacija, vodovod, ceste). Doregulacija in širitev obstoječega odseka
zaprtega odvodnika in izgradnja omrežja predvidenega odprtega protipoplavnega odvodnika.
B. Posegi na obstoječih objektih oblikovno prilagojeni
njihovim značilnostim. Priključevanje obstoječih objektov na
komunalne naprave. Ureditev rekreacijske površine v robnem
jugovzhodnem delu enote za potrebe celotne ureditvene enote. Višina objektov praviloma do P + 1 + M.
C. Za doregulacijo in izgradnjo omrežja protipoplavnega
odvodnika bo potrebno pridobiti obrežna zemljišča.
7. Urejevalna enota: VR2-C: Vaško središče
Prevladujoča namenska raba: vaško središče (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: stanovanja.
Način urejanja: PUP.
Površina: 4,4 ha.
Mešano območje – prostostoječa pozidava
V vzhodnem delu območja cerkev iz 20 let, dva objekta
nekdanje šole iz istega obdobja (eden od njih predelan v »zadružni dom«, drugi v stanovanja), opuščena odkupna postaja
kmetijskih pridelkov z začetka 50 let, otroški vrtec z začetka 70
let in market iz sredine 80.
V zahodnem delu župnišče iz 20 let, osnovna šola iz
sredine 80 let, pokopališče historičnega izvora s kapelico v
sredini in nezazidano stavbno zemljišče.
A. Celovita prenova trga, vključno s povečanjem javnih
površin, s potrebnimi rušitvami in novogradnjami za centralne
dejavnosti vasi, razširitev pokopališča s spremljajočimi objekti,
ureditev šolskih igrišč in prizidave ter nadzidave obstoječih
objektov in novogradnje. Ureditev javnih parkirišč, prometnih
površin in zasaditev dreves. Prestavitev trafo postaje.
B. Za prenovo območja je potrebno predhodno pridobiti
ustrezne natečajne rešitve ureditve območja trga. Oblikovanje
objektov mora slediti namenu prostora.
C. –
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8. Urejevalna enota:VR2-KE1: Elektro Gorica
Prevladujoča namenska raba: območje za komunalo in
energetiko.
Možna dopolnilna raba:
Način urejanja: PUP.
Površina: 1,3 ha.
Objekti razdelilne trafo postaje RTP 110/20 kV Vrtojba in
vzdrževanje
Sklop objektov in naprav za pretvorbo električne energije
z začetka 80 let in prostor za vzdrževalna dela.
A. Dozidava obstoječih objektov za tehnološke potrebe
postaje. Dograditev protihrupne ograje in robna ozelenitev območja.
B. Dozidavo prilagoditi značilnostim obstoječega objekta
oziroma oblikovati po tehnoloških načelih.
C. –
9. Urejevalna enota: VR2-ZR2: Laužnik
Prevladujoča namenska raba: območje za rekreacijo, zelenje in drugo.
Možna dopolnilna raba:
Način urejanja: PUP
Površina: 1,28 ha.
Šotorišče – objekti in urejene površine
V celoti nezazidano stavbno zemljišče, deloma zamočvirjeno.
A. Gradnja šotorišča in spremljajočih objektov s soglasjem občine k idejni zasnovi območja. Razširitev povezovalne
ceste v zahodnem delu območja.
B. Poudarek na skladnem oblikovanju spremljajočih objektov, zelenih, vodnih površin in drevesne zasaditve.
C. –
10. Urejevalna enota: VR2-ZR3: Frata
Prevladujoča namenska raba: območje za rekreacijo, zelenje in drugo.
Možna dopolnilna raba:
Način urejanja: PUP.
Površina: 2,37 ha.
Javna zelena površina – rekreacijska površina
Travniške površine, deloma gozdne.
A. Ni gradenj. Ureditev rekreacijskih površin. Razširitev
povezovalne ceste v zahodnem delu območja.
B. Ohranitev pomembnejših drevesnih združb. –
C. –
11. Urejevalna enota: VR2-S8: Draga
Namenska raba: območje za stanovanja (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: /
Način urejanja: ZN – predviden.
Površina: 6,1 ha.
Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava
Nezazidano stavbno zemljišče v celoti.
A. Gradnja po predvidenem zazidalnem načrtu.
B. –
C. –
(3) Območje zemljišč za gradnjo – naseljska četrt DOLNJA VRTOJBA (VR 3):
1. Urejevalna enota: VR3-S4: Dolnja Vrtojba I.
Prevladujoča namenska raba: vaško območje (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: v morfoloških enotah V1, V2.
Način urejanja: PUP.
Površina: 11,46 ha.
Morfološka enota: V1: Obcestni pas – vaška obcestna
pozidava
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Enostanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji in pomožnimi objekti, večinoma predvojnega izvora, gručasto in v
uličnih nizih, in prostostoječe enodružinske stanovanjske hiše
iz zadnjega desetletja v zaledju te zazidave. Nezazidana stavbna zemljišča.
A. Prizidava in nadzidava obstoječih stavb ter gradnja
novih objektov za stanovanjske, gospodarske in spremljajoče
objekte. Za osebne obrtne storitve in poslovne prostore po
predhodni strokovni oceni sprejemljivosti vpliva dejavnosti na
stanovanjsko okolje.
B. Posegi na obstoječih objektih oblikovno prilagojeni
njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki. Višina objektov praviloma do P + 1 + M.
C. Odmiki od zbirne javne poti naj se prilagajajo obstoječim odmikom zazidave.
Morfološka enota: V2: Dolnja Vrtojba II. – vaška strnjena,
gručasta pozidava
Enostanovanjske hiše, gospodarska poslopja in pomožni
objekti, večinoma predvojnega izvora, gručasto in v uličnih
nizih. Nekaj objektov v zaledju te zazidave iz zadnjega desetletja.
A. Prizidava in nadzidava obstoječih stavb ter gradnja
novih za gospodarske, stanovanjske, oskrbne in storitvene
namene in gradnja spremljajočih objektov. Za osebne obrtne
storitve in poslovne prostore po predhodni strokovni oceni
sprejemljivosti vpliva dejavnosti na stanovanjsko okolje.
B. Posegi na obstoječih objektih oblikovno prilagojeni
njihovim značilnostim, novogradnje po lokalni tipiki. Višina objektov praviloma do P + 1 + M. Ureditev parkirišč. Preureditev
in širitev križišč.
C. Na regionalno cesto praviloma le skupni cestni priključki. Odmik objektov od regionalne ceste po obstoječi gradbeni črti ali vsaj 6 m, odmik od zbirnih javnih poti naj se ravna
po obstoječem odmiku zazidave.
2. Urejevalna enota: VR-K3: V gasi
Namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.
Možna dopolnilna raba: /
Način urejanja: PUP.
Površina: 1,3 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča znotraj ureditvenega območja Vrtojbe.
A. Ni gradenj. Ureditev kolesarske steze ob Vrtojbici.
B. –
C. –
3. Urejevalna enota: VR3-S5: Ob Vrtojbici
Prevladujoča namenska raba: vaško območje (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba: po opredelitvi UN.
Način urejanja: UN – predviden.
Površina: 2,69 ha.
Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava
Sklopi večinoma starejših enostanovanjskih hiš z gospodarskimi poslopji in pomožnimi objekti gručasto ali v uličnem
nizu. Večje površine nezazidanih stavbnih zemljišč.
A. Do sprejetja ureditvenega načrta le prizidava in nadzidava obstoječih stavb v okviru obstoječih funkcionalnih zemljišč za stanovanjske namene, gradnja spremljajočih objektov
in po predhodni strokovni oceni vpliva na okolje za potrebe
obrti. Ureditev parkirišč.
B. Posegi na obstoječih objektih oblikovno prilagojeni
njihovim značilnostim. Višina objektov praviloma do P + 1 + M.
C. Odmik stavb od regionalne ceste po obstoječi gradbeni črti ali vsaj 6 m.
4. Urejevalna enota: VR3 S6: Južni rob Vrtojbe
Prevladujoča namenska raba: vaško območje (nizka gostota).
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Možna dopolnilna raba: V1,V2.
Način urejanja: PUP.
Površina: 2,92 ha.
Morfološka enota: V1: Ob Vrtojbici – vaška pozidava
Enostanovanjske hiše in pripadajoča gospodarska poslopja, gručasto ob cestah, in novogradnje. Večina objektov nastala pred vojno, dozidave in stanovanjski objekti na robu te
zazidave iz zadnjega desetletja.
A. Prizidava in nadzidave obstoječih stavb in novogradnje
za stanovanjske namene, gradnja spremljajočih objektov in po
predhodni strokovni oceni vpliva na okolje gradnja za potrebe
obrti.
B. Višina objektov praviloma do P + l + M, oblikovanje po
lokalni tipiki.
C. Odmik stavb od regionalne ceste po obstoječi gradbeni črti ali vsaj 6 m.
Morfološka enota: V2: Ob Gričih – vaška obcestna pozidava
Obcestne gruče enostanovanjskih hiš z gospodarskimi
poslopji in novogradnje.
A. Adaptacija obstoječih objektov za stanovanjske namene, gradnja spremljajočih objektov. Novogradnje na nezazidanih zemljiščih za gradnjo in po predhodni strokovni oceni vpliva
na okolje gradnja za potrebe obrti.
B. Posegi na obstoječih objektih oblikovno prilagojeni
njihovim značilnostim. Višina objektov praviloma do P + 1 + M.
C. Na regionalno cesto praviloma le skupni cestni priključki. Odmik od regionalne ceste po obstoječi gradbeni črti
ali vsaj 6 m.
5. Urejevalna enota: VR3-S7: Na hribu
Prevladujoča namenska raba: območje za stanovanja (nizka gostota).
Možna dopolnilna raba:
Način urejanja: PUP.
Površina: 10,69 ha.
Enodružinska stanovanjska gradnja – prostostoječa pozidava
Naselje enodružinske stanovanjske gradnje (strnjena gradnja)
V vzhodnem in jugozahodnem delu urejevalne enote preurejene starejše stanovanjske hiše z dozidavami iz zadnjih desetletij in novogradnje. V osrednjem delu so neurejene zelene
površine in zgrajene enodružinske stanovanjske hiše, zasnovane po zazidalnem načrtu. Obstoječ zaprti odvodnik poplavnih
voda.
A. Dopustne so dozidave in nadzidave obstoječih stavb v
vzhodnem in jugozahodnem delu. Na še nezazidanih stavbnih
zemljiščih gradnja novih stanovanjskih, spremljajočih in gospodarskih objektov. Ureditev zelenih površin v osrednjem delu
enote (saditev dreves, ureditev pešpoti, športnorekreacijskih
površin, parkirišč, ekoloških otokov, ohranitev naravnega rastja
– redek gozd v strminah in ureditev kolesarske poti). Doregulacija in širitev zaprtega odvodnika.
B. Višina objektov praviloma do P + 1. Oblikovanje prilagojeno matičnim objektom.
C. Za doregulacijo bo potrebno pridobiti vodna zemljišča.
6. Urejevalna enota:VR3-P1-OS: Brežina
Prevladujoča namenska raba: območje za proizvodne in
servisne dejavnosti.
Možna dopolnilna raba:
Način urejanja: UN – predviden – sprejeta programska
zasnova.
Površina: 12,7 ha.
Gradnja industrijskih objektov za proizvodnjo, servise in
storitveno obrt – območje sanacije opuščene gramoznice.
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Obstoječi objekti za servisne dejavnosti z začetka 80 let
na severnem delu cone ter sklop objektov obrata za izkoriščanje gramoza (uprava, pomožni objekti, naprave za separacijo) z začetka 70 let. Pretežno območje nesanirane gramoznice, ki je nezazidano stavbno zemljišče. V SV delu enote
obstoječ avtoservis.
A. Urejanje s predvidenim ureditvenim načrtom. Do sprejetja ureditvenega načrta so na gradbeni parceli servisne
dejavnosti dopustne prizidave in rekonstrukcije obstoječih objektov in odstranitev tehnoloških naprav, pomožnih in začasnih objektov obrata za izkoriščanje gramoza z izravnavo vseh
površin opuščene gramoznice za gradbene namene z izjemo
tistih, ki so v programski zasnovi za ureditven načrt posebej
označene kot zeleni griči. Izgradnja nove priključne ceste na
obvoznico preko urejevalne enote.
B. –
C. –
7. Urejevalna enota: VR3-KE2: Vrtojbice
Prevladujoča namenska raba: območje za komunalo in
energetiko – rezervat za komunalno infrastrukturo za ureditev
objektov in naprav za čiščenje in odvajanje komunalne odpadne vode.
Možna dopolnilna raba:
Način urejanja: LN predviden.
Površina: 2,52 ha.
Komunalni objekti in naprave
Območje predvideno za čiščenje in odvajanje komunalne odpadne vode – tehnološki objekti.
Nezazidano stavbno zemljišče brez zazidave.
A. Urejanje s predvidenim lokacijskim načrtom.
B. Do sprejetja lokacijskega načrta možno le planiranje
terena.
C. –
8. Urejevalna enota: VR3-RZ4-OS: Zavinje
Prevladujoča namenska raba: območje športno-rekreacijskih površin (območje sanacije opuščene gramoznice).
Možna dopolnilna raba:
Način urejanja: UN – predviden.
Površina: 72064 m2.
Športni objekti in naprave
Sklop tehnoloških objektov in naprav asfaltne baze. Delno sanirana bivša gramoznica.
A. Odstranitev tehnoloških naprav in objektov. Dokončanje sanacije površin in brežin gramoznice v rekreacijske namene po predvidenem ureditvenem načrtu.
B. Do sprejetja ureditvenega načrta možno le delno
planiranje terena.
C. –
(4) PROMETNE POVRŠINE – zemljišča za gradnjo
Prometne površine znotraj ureditvenega območja Vrtojbe so obstoječa cestna infrastruktura, ki se posebej ne označuje.
Predvideni posegi na obstoječi cestni infrastrukturi: rekonstrukcije in širitve obstoječih cest in ureditev kolesarskih
poti.
Način urejanja: PUP.
(5) VODNE POVRŠINE
V to območje sodi odsek vodotoka Vrtojbica z označbo
obojestranskega petmetrskega vplivnega pasu (pripadajoč
obrežni pas, ki zagotavlja urejanje in vzdrževanje vodnih površin).
Možne dopolnilne dejavnosti: za šport in rekreacijo v
naravnem okolju – ureditev pešpoti, kolesarskih poti.
Način urejanja: PUP.
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54. člen
(Urejanje prostora v k.o. Vrtojba-VR izven poselitvenega
območja naselja Vrtojba)
(1) Namenska raba: kmetijska, gozdna, vodna in razpršena zemljišča za gradnjo izven poselitvenega območja Vrtojbe na območju k.o Vrtojba.
Način urejanja: PUP, LN.
1. Urejevalna enota: K1-VR: Praprotno
Prevladujoča namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.
Druga namenska raba:
Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.
Način urejanja: PUP.
Površina: 22,4 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča. Območje že izvršenih
agromelioracij z namakanjem.
A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.
B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.
C. Ureditev energetske in komunalne infrastrukture.
2. Urejevalna enota: K2-VR: Breskovec
Prevladujoča namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.
Druga namenska raba: /
Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.
Način urejanja: PUP.
Površina: 6,3 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča. Območje že izvršenih
agromelioracij z namakanjem.
A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.
B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.
C. Ureditev energetske in komunalne infrastrukture.
3. Urejevalna enota: K3-VR: Zavinje
Prevladujoča namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.
Druga namenska raba:
Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.
Način urejanja: PUP.
Površina: 3,8 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča.
A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.
B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.
C. Ureditev namakalnega sistema, energetske in komunalne infrastrukture.
4. Urejevalna enota: K4-VR: Na placu
Prevladujoča namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.
Druga namenska raba:
Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.
Način urejanja: PUP.
Površina: 7,8 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča.
A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.
B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.
C. Ureditev namakalnega sistema, energetske in komunalne infrastrukture.
5. Urejevalna enota: K5-VR: Pri pilu
Namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.
Druga namenska raba: zemljišča za gradnjo.

Uradni list Republike Slovenije
Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.
Način urejanja: PUP.
Površina: 4,2 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča. Območje že izvršenih
agromelioracij z namakanjem. Urejena vrtnarija. Osamljena
stanovanjska hiša.
A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.
Graditev steklenjaka na nezazidanem zemljišču za gradnjo,
prizidava obstoječe stanovanjske stavbe.
B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.
C. Ureditev energetske in komunalne infrastrukture.
6. Urejevalna enota: K6-VR: Na Vrtojbenskem polju
Namenska raba: območje najboljših kmetijskih
zemljišč.
Dodatna namenska raba: območje ureditve rastlinjakov, stavbna zemljišča.
Način urejanja: PUP.
Površina: 16,2 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča. Območje že izvršenih
agromelioracij z namakanjem v večjem delu.
A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.
B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.
C. Ureditev energetske in komunalne infrastrukture in
namakanja.
7. Urejevalna enota: K7-VR: Ograda
Prevladujoča namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljiščih.
Druga namenska raba:
Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.
Način urejanja: PUP.
Površina: 3,2 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča.
A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.
B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.
C. Ureditev energetske, komunalne infrastrukture in
namakanja.
8. Urejevalna enota: K8-VR: V klancu
Prevladujoča namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.
Druga namenska raba: stavbno zemljišče.
Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.
Način urejanja: PUP.
Površina: 7,5 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča in dva gospodarska objekta.
A. Nadomestna gradnja nadzemnega gospodarskega
objekta v stanovanjski objekt. Postavitev plastenjakov in
spremljajočih objektov.
B. Višina objekta P + 1, oblikovanje po lokalni tipiki.
Predhodna strokovna presoja za območje plastenjakov.
C. Ureditev energetske, komunalne infrastrukture in
namakanja.
9. Urejevalna enota: K9-VR: Dolnja Vrtojba
Prevladujoča namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljiščih.
Druga namenska raba: vodne površine.
Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov.
Način urejanja: PUP.
Površina: 12,1 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča. Ob zahodnem robu enote vodne površine Vrtojbice in obstoječ protipoplavni odvodnik.
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A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.
Ureditev in vzdrževanje vodnih površin Vrtojbice. V petmetrskem varovalnem pasu vodotoka ureditev kolesarske poti.
Doregulacija in širitev odprtega odvodnika.
B. Soglasje občine k idejni zasnovi območja.
C. Ureditev namakalnega sistema in komunalne infrastrukture. Za doregulacijo in širitev odvodnika bo potrebno
pridobiti vodna zemljišča.
10. Urejevalna enota: K10-VR: Griči
Prevladujoča namenska raba: območje najboljših kmetijskih zemljišč.
Druga namenska raba:
Dodatna namembnost območja: območje ureditve rastlinjakov, raziskovalno območje lapornate gline.
Način urejanja: PUP.
Površina: 7,3 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča.
A. Postavitev plastenjakov in spremljajočih objektov.
B. Soglasje Občine k idejni zasnovi območja.
C. Ureditev namakalnega sistema, energetske in komunalne infrastrukture.
11. Urejevalna enota: K11-VR: Ob železnici
Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.
Druga namenska raba:
Način urejanja: PUP.
Površina: 11,8 ha.
Najboljše kmetijsko zemljišče še brez zazidave.
A. Ni gradenj.
B. –
C. Ureditev kolesarske poti.
12. Urejevalna enota: K12-VR: Pod avtocesto – vzhodno od Vrtojbenske obvoznice
Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.
Druga namenska raba: /
Način urejanja: PUP.
Površina: 14,3 ha.
Najboljše kmetijsko zemljišče brez zazidave.
A. Ni gradenj.
B. –
C. Ureditev kolesarske poti.
13. Urejevalna enota: K13-VR: Pod avtocesto Ob Vrtojbici
Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.
Druga namenska raba: stavbno zemljišče, vodne površine.
Način urejanja: PUP.
Površina: 6,8 ha.
Otoki najboljših kmetijskih zemljišč, obdani s stavbnimi
zemljišči. Ena stanovanjska hiša ob cesti. Ob vzhodnem
robu enote vodne površine Vrtojbice.
A. Prizidava stanovanjske hiše. Urejanje in vzdrževanje
vodnih površin v petmetrskem varovalnem pasu, tudi ureditev kolesarske poti.
B. Po lokalni tipiki, višina do P+1.
C. Ureditev kolesarske poti ob obstoječi cesti.
14. Urejevalna enota: K14-VR: Vrtojbensko polje
Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.
Druga namenska raba: razpršena stavbna zemljišča.
Način urejanja: PUP.
Površina: 95,2 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča in dve stanovanjski enoti.
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A. Prizidava stanovanjskih stavb. –
B. Po lokalni tipiki, višina do P+1.
C. –

15. Urejevalna enota: K15-VR: Ob Vrtojbici v spodnji
Vrtojbi
Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.
Druga namenska raba: gozdno zemljišče, druga kmetijska zemljišča, vodne površine.
Način urejanja: PUP.
Površina: 5,5 ha.
V večinskem delu najboljša kmetijska zemljišča. Ob
Vrtojbici v manjšem obsegu gozdno zemljišče in druga kmetijska zemljišča. V vzhodnem delu enote vodne površine
Vrtojbice.
A. Urejanje in vzdrževanje vodnih površin v petmetrskem varovalnem pasu.
B. –
C. –
16. Urejevalna enota: K16-VR: Vrtojbce
Prevladujoča namenska raba: drugo kmetijsko zemljišče.
Druga namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče
ob Vrtojbici, gozdno zemljišče, vodno zemljišče.
Način urejanja: PUP.
Površina: 9,8 ha.
Večinoma drugo kmetijsko zemljišče, na vzhodu zarobljeno z gozdom. Ob zahodnem robu enote vodno zemljišče
Vrtojbice.
A. Ni gradenj.
B. –
C. –
17. Urejevalna enota: K17-VR: Caufovo
Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.
Druga namenska raba: gozdno zemljišče.
Način urejanja: PUP.
Površina: 3,8 ha.
Nepozidano pobočje, ki je večinoma najboljše kmetijsko zemljišče, deloma pa gozd.
A. Ni gradenj. Urejanje in vzdrževanje vodnih površin v
petmetrskem varovalnem pasu.
B. –
C. –
18. Urejevalna enota: K 18-VR: Pri Frnaži
Prevladujoča namenska raba: najboljša kmetijska zemljišča.
Druga namenska raba: druga kmetijska zemljišča.
Dodatna namembnost območja: naravovarstveno območje.
Način urejanja: PUP.
Površina: 8,4 ha.
Vzhodni del je sanirani glinokop v druga kmetijska zemljišča, vzhodni del pa meliorirana najboljša kmetijska zemljišča. Večji del enote je območje varstva narave z visoko
stopnjo biotske pestrosti – Pri Frnaži je odsek zaprtega
obstoječega odvodnika. Poplavno območje.
A. Ni gradenj. Ureditev kolesarske poti. Izgradnja predvidenega odprtega protipoplavnega odvodnika in doregulacija obstoječega odseka zaprtega odvodnika. Odprava poplavnega območja.
B. –
C. Za doregulacijo obstoječega in izgradnjo predvidenega omrežja odprtega odvodnika bo potrebno pridobiti in
odkupiti nekatera obrežna zemljišča.
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19. Urejevalna enota: G1-VR: Frata
Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd in najboljša kmetijska zemljišča.
Druga namenska raba: kmetijska zemljišča v zaraščanju, druga kmetijska zemljišča, stavbno zemljišče.
Dodatna namembnost območja: /
Način urejanja: PUP, LN za kablovod.
Površina: 13,6 ha.
Pretežni del območja je gozdno zemljišče in najboljše
kmetijsko zemljišče. V manjši meri so kmetijska zemljišča v
zaraščanju in druga kmetijska zemljišča. V severnem delu je
manjše stavbno zemljišče.
A. Nadomestna gradnja na stavbnem zemljišču.
B. Oblikovanje po lokalni tipiki, objekt do P+1.
C. Postavitev srednjenapetostnega elektro kabla po
sprejetju LN.
20. Urejevalna enota: G2-VR: Bukovnik
Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd.
Druga namenska raba: kmetijska zemljišča v zaraščanju, druga kmetijska zemljišča, najboljša kmetijska zemljišča, stavbno zemljišče.
Dodatna namembnost območja: raziskovalno območje
lapornate gline, območje varstva narave.
Način urejanja: PUP, LN za kablovod.
Površina: 98,8 ha.
Pretežni del območja je gozdno zemljišče. V preostalem delu severno je največji delež kmetijskih zemljišč v zaraščanju, manj pa drugih kmetijskih zemljišč. Na severu je
manjše najboljše kmetijsko zemljišče in stavbno zemljišče.
Na vzhodnem delu cone je na hribu Sv. OT spomenik NOB
iz leta 1980.
Celotna urejevalna enota spada v območje raziskovalnega prostora lapornate gline Biljenski griči, ki je republiško
obvezno izhodišče, koncesijo nad raziskovalnim območjem
imajo Goriške opekarne. Vzhodni del območja spada še
dodatno pod območje varstva narave Bukovnik.
A. Adaptacija gospodarskega poslopja. Ohranitev kvalitetnih gozdnih združb posebno hrasta na krajinsko zanimivih območjih ter ohranitev prvobitne narave v območju varstva narave Bukovnik, raziskovalna dela na območju
raziskovalnega prostora lapornate gline. Ureditev območja
spomenika NOB.
B. –
C. Postavitev srednjenapetostnega elekro kabla po
sprejetju LN.
21. Urejevalna enota: G3-VR: Bukovnik-vzhod
Prevladujoča namenska raba: gospodarski gozd.
Druga namenska raba: kmetijska zemljišča v zaraščanju, druga kmetijska zemljišča.
Dodatna namembnost območja: območje varstva narave.
Način urejanja: PUP, LN za kablovod.
Površina: 26 ha.
Pretežni del območja je gozdno zemljišče. V preostalem delu so kmetijska zemljišča v zaraščanju in druga kmetijska zemljišča. Večji del območja spada pod območje varstva narave Bukovnik.
A. Ohranitev prvobitne narave v območju varstva narave – Bukovnik.
B. –
C. Postavitev srednjenapetostnega elekro kabla po
sprejetju LN.
22. Urejevalna enota: K19-VR: Griči-vzhod
Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.
Druga namenska raba: stavbno zemljišče.
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Dodatna namembnost območja: raziskovalno območje
lapornate gline, območje agromelioracij – namakanje.
Način urejanja: PUP.
Površina: 86,3 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča, dve osamljeni gospodarski poslopji za kmetijstvo na jugu območja.
Celotna urejevalna enota spada v območje raziskovalnega prostora lapornate gline Biljenski griči, ki je republiško
obvezno izhodišče, koncesijo nad raziskovalnim območjem
imajo Goriške opekarne.
Območje že izvršenih agromelioracij brez namakanja.
A. Prizidave obstoječih gospodarskih objektov.
B. Oblikovanje po lokalni tipiki, objekt do P+1.
C. Ureditev namakanja vinogradov.
23. Urejevalna enota: K20-VR: Griči-zahod
Prevladujoča namenska raba: najboljše kmetijsko zemljišče.
Druga namenska raba: drugo kmetijsko zemljišče, razpršena stavbna zemljišča.
Dodatna namembnost območja: območje kulturne dediščine, območje agromelioracij – namakanje.
Način urejanja: PUP.
Površina: 189,2 ha.
Najboljša kmetijska zemljišča in posamična stavbna
zemljišča. Na robnem južnem delu je del arheološkega najdišča Ronki. Območje že izvršenih agromelioracij brez namakanja. Razpršena stavbna zemljišča.
A. Prizidave obstoječih stavb za stanovanjske, gospodarske in turistične namene. Ureditev kolesarske poti. Izgradnja odseka protipoplavnega odprtega odvodnika.
B. Po lokalni tipiki. Višina objektov praviloma P+1.
C. Ureditev namakanja vinogradov. Za izgradnjo odseka odprtega protipoplavnega odvodnika bo potrebno pridobiti in odkupiti obrežna zemljišča.
24. Urejevalna enota: OS-VR: Breskovec
Prevladujoča namenska raba: območje sanacije v kmetijske namene.
Druga namenska raba:
Dodatna namembnost območja:
Način urejanja: PUP.
Površina: 4,07 ha.
Brežina opuščene gramoznice in obojestranski pas ob
obvoznici v postopku sanacije v kmetijsko zemljišče.
A. Sanacija površin v kmetijske namene. Ni gradenj.
B. –
C. –
(2) Prometne površine v odprtem prostoru k.o. Vrtojba
To so obstoječa cestna in železniška infrastruktura in
objekti ter rezervati za gradnjo obvoznic. Označi se le površine hitre ceste in rezervat za obvoznico.
Predvideni posegi na obstoječi cestni in železniški infrastrukturi: rekonstrukcije in širitve obstoječih cest, ureditev
kolesarskih poti in rekonstrukcija železniške infrastrukture.
Način urejanja: PUP.
1. PZ1-VR: Hitra cesta
Namenska raba: prometna površina.
Način urejanja: PUP.
Odsek hitre ceste zazidano stavbno zemljišče.
Prostorski posegi: /
2. R-VR: Obvoznica mimo Vrtojbe
Namenska raba: rezervat za obvozno lokalno občinsko
cesto.
Način urejanja: z lokacijskim načrtom (Uradne objave,
št. 1/02).
Predvideni posegi: izgradnja obvozne ceste.
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Četrti del
KONČNA DOLOČILA

55. člen
(Veljavnost prostorskih izvedbenih načrtov)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati
naslednji prostorsko izvedbeni načrti prostorsko izvedbenih načrtov:
a) za naselje Šempeter pri Gorici:
– 9. zazidalni načrt za industrijsko cono Šempeter II
(Uradno glasilo, št. 5/72);
b) za naselje Vrtojba:
– zazidalni načrt za območje Vrtojba II (Uradno glasilo, št. 8/81),
– lokacijski načrt za centralno čistilno napravo (Uradno glasilo, št. 8/88).
(2) Še naprej se uporabljajo naslednji prostorsko izvedbeni načrti oziroma deli prostorsko izvedbenih načrtov
kot sestavni deli tega odloka:
a) za naselje Šempeter pri Gorici:
– 11. za območje Podmark III (Uradno glasilo, št.
10/75, 9/78, 7/79 in 6/81) v delu, ki je v urejevalni enoti
ŠE1-S3,
– 12. zazidalni načrt za območje Vozila Gorica (Uradno glasilo, št. 13/78) razen za dele zazidalnega načrta,
ki so v urejevalni enoti ŠE5-C8, v morfološki enoti
ŠE4-RZ4, morfološki enoti ŠE4-S15/E1, E2 in morfološki
enoti ŠE4-S16;
b) za naselje Vrtojba:
– lokacijski načrt za obvozno cesto mimo Vrtojbe (Uradne objave, št. 1/02),
– ureditveni načrt MMP Vrtojba (Uradno glasilo, št.
3/98), ki je na območju morfološke enote VR1-PZ/Pz2.
56. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v
prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba, spremembe in dopolnitve (prečiščeno besedilo) je dostopen na
vpogled v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba. Nadzor nad
izvajanjem prostorsko ureditvenih pogojev opravlja pristojna inšpekcija.
57. člen
(Veljavnost prostorskih ureditvenih pogojev)
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati
odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 1/00) ter spremembe in dopolnitve odloka (Uradne
objave, št. 14/01).
Upravni postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo
tega odloka, se dokončajo po določilih odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju
Občine Šempeter-Vrtojba (Uradne objave, št. 1/00) ter
spremembe in dopolnitve odloka (Uradne objave,
št. 14/01).
58. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-8/2003-2
Šempeter pri Gorici, dne 25. septembra 2003.
Župan
Občine Šempeter-Vrtojba
Dragan Valenčič l. r.
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TRŽIČ
5021.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 2002

Na podlagi 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2002 (Uradni list RS, št. 1/02 in
61/02) ter 18. in 92. člena statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič
na 7. redni seji dne 12. 11. 2003 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Tržič za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za
leto 2002.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2002 se potrjuje v
naslednjih zneskih:
Zneski v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.
Skupaj prihodki
1.723,024.646
II.
Skupaj odhodki
1.756,092.107
III. Proračunski presežek oziroma
primanjkljaj (I.-II.)
–33,067.461
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
942.799
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
4,000.000
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
–3,057.201
C) Račun financiranja:
VII. Zadolževanje proračuna
–
VIII. Odplačilo dolga
–
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
36,124.662
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
36,124.662
XI. Neto financiranje (VI.+X.)
33,067.461
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2002
61,611.857
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada
Občine Tržič, ki znašajo:
Zneski v SIT

Končno stanje rezervnega sklada 31. 12. 2002

10,379.656

Neporabljena sredstva na računu rezervnega sklada na
koncu leta 2002 se prenesejo v prihodnje leto.
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni deli odloka.
5. člen
Kot posebni del odloka o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Tržič za leto 2002, se potrjujejo tudi zaključni računi krajevnih skupnosti v Občini Tržič.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 401-08/01-06
Tržič, dne 12. novembra 2003.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

5022.

Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Tržič

Na podlagi 21. 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, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99,
70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 51/02) in 10.,
16. in 47. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.
15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na 7.
redni seji dne 12. novembra 2003 sprejel

ODLOK
o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavljajo notranje organizacijske
enote Občinske uprave občine Tržič (v nadaljevanju: občinska
uprava), določa njihova organizacija ter delovno področje in
urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava izvaja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih,
določenih z zakonom, s tem odlokom in drugimi splošnimi
pravnimi akti.
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava skladno s
predpisi sodeluje z občinskimi upravami drugih lokalnih skupnosti, državnimi organi, zavodi, gospodarskimi subjekti, nosilci javnih pooblastil ter drugimi organizacijami pri izmenjavi
mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil.
3. člen
Občinska uprava odloča o upravnih stvareh in drugih
javnopravnih stvareh, ki nimajo značaja upravne stvari po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, koliko ta
področja niso urejena s posebnim postopkom, izvaja nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi
občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, odloča s posamičnimi
akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene
državne pristojnosti ter izvaja druge naloge, ki spadajo v njeno
pristojnost na podlagi zakonov, podzakonskih predpisov in splošnih pravnih aktov Občine Tržič ter so v skladu s statutom
občine.
4. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave.
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Direktor občinske uprave mora imeti izobrazbo, ki jo predpisuje zakon o javnih uslužbencih.
5. člen
Direktorja občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot občinske uprave imenuje in razrešuje župan skladno
z določbami zakona o javnih uslužbencih. Direktor občinske
uprave in vodje notranjih organizacijskih enot občinske uprave
izvršujejo pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE
6. člen
V enoviti občinski upravi so za posamezna področja in
delovne naloge organizirane naslednje notranje organizacijske
enote:
– tajništvo občine,
– urad za urejanje prostora,
– urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti,
– urad za finance.
V okviru urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti
delujeta:
– turistično, promocijski in informacijski center,
– režijski obrat.
7. člen
Notranje organizacijske enote občinske uprave vsaka na
svojem področju:
– opravljajo naloge iz svoje pristojnosti,
– opravljajo strokovne, tehnične in organizacijske naloge
pri pripravi strategije razvoja programske usmeritve občine ter
programov razvoja posameznih dejavnosti,
– pripravljajo strokovna gradiva in analize za občinski svet
in njegova delovna telesa,
– pripravljajo proračun in skrbijo za njegovo izvrševanje,
– opravljajo strokovne, tehnične in organizacijske naloge
v zvezi s pridobivanjem, razpolaganjem in upravljanjem občinskega premoženja,
– izvajajo ustanoviteljske pravice in druge strokovne naloge iz pristojnosti občine, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj subjekta s področja pristojnosti notranje organizacijske
enote,
– organizirajo in koordinirajo dela s področja upravnih
nalog,
– pripravljajo in vodijo investicije in investicijsko vzdrževanje,
– zagotavljajo in vzdržujejo informacijske podatkovne baze s svojega delovnega področja,
– spremljajo in organizirajo prijavo občine na razpise za
pridobitev sredstev,
– izvajajo strokovne, tehnične in organizacijske naloge za
izvedbo javnih naročil, javnih razpisov ter zbirajo ponudbe za
realizacijo nalog in projektov.
8. člen
Tajništvo občine vodi direktor občinske uprave. Druge
notranje organizacijske enote občinske uprave vodijo vodje teh
organizacijskih enot. Direktor občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot občinske uprave so javni uslužbenci,
ki opravljajo delo na položaju.
9. člen
Tajništvo občine izvaja delovne naloge strokovnega in
organizacijskega značaja, ki so pomembne za delo občinske
uprave:
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– vodi in usklajuje delo občinske uprave ter jo nadzira,
– usklajuje delo župana in občinske uprave,
– izvaja organizacijske, tehnične in druge naloge za nemoteno delovanje občinske uprave,
– zagotavlja opremo in sredstva za delo občine in njenih
organov ter skrbi za njihovo vzdrževanje,
– vodi evidenco in hranjenje aktov ter skrbi za arhiv,
– vodi kadrovske zadeve in skrbi za izobraževanje javnih
uslužbencev,
– vodi sprejem, oddajo in evidenco pošte,
– po pooblastilu župana zastopa in predstavlja občino v
postopkih pred državnimi organi in drugimi institucijami,
– pripravlja predloge skupnega delovanja občin na posameznih področjih in dejavnostih,
– sodeluje pri pripravi pravno-strokovnih podlag za odloke in druge splošne pravne akte občine s tisto notranjo organizacijsko enoto občinske uprave, ki je pristojna za posamezno
delovno področje in drugimi pripravljavci pravno-strokovnih podlag za odloke in druge splošne pravne akte občine ter skrbi za
njihovo usklajenost z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi,
– opravlja naloge, ki po svoji naravi ne sodijo v nobeno od
ostalih notranjih organizacijskih enot občinske uprave,
– vodi pravne zadeve, ki se nanašajo na naloge vseh
notranjih organizacijskih enot občinske uprave,
– sestavlja pogodbe, ocenjuje prejete pogodbe in pravno
spremlja pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in uporabi javnega dobra in o drugih
razmerjih, v katera stopa občina,
– vodi postopke oddaje javnih naročil in sodeluje v postopkih podelitve koncesij, ki spadajo v njegovo delovno področje,
– za potrebe organov občine pripravlja tolmačenja posameznih določil splošnih pravnih aktov občine,
– zagotavlja prisotnost pripravljavcev gradiv in predlogov
iz občinske uprave na sejah občinskega sveta,
– zagotavlja administrativno in tehnično podporo organom občine in njihovim delovnim telesom,
– izvaja druge naloge, ki po njihovi naravi sodijo v njegovo
delovno področje oziroma pristojnost.
10. člen
Urad za urejanje prostora izvaja delovne naloge na naslednjih področjih:
– skrbi za urejanje prostora in urbanizem,
– pripravlja prostorske načrte občine,
– ureja namembnost urbanega prostora,
– vodi evidenco posegov v prostor,
– skrbi za lokalne javne ceste, javne poti in druge javne
površine,
– skrbi za parkirne površine, način in prepoved parkiranja,
– opravlja naloge vodenja postopkov s področja cestne
in prometne ureditve,
– izvaja strokovne naloge in dela na področju stanovanjske dejavnosti,
– ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj,
– skrbi za varstvo naravne dediščine in kulturne dediščine,
– skrbi za varstvo okolja,
– izvaja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov s področja varstva okolja,
– določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave,
– pripravlja strokovna mnenja in informacije s svojega
področja dela,
– vodi postopke oddaje javnih naročil in sodeluje v postopkih podelitve koncesij, ki spadajo v njegovo delovno področje,
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– izvaja druge naloge, ki po njihovi naravi sodijo v njegovo
delovno področje oziroma pristojnost.
11. člen
Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti izvaja delovne naloge na naslednjih področjih:
– vodi upravni postopek in druge naloge s področja kmetijstva, trgovin, gostinstva in malega gospodarstva,
– pospešuje razvoj obrti, podjetništva, kmetijstva, gozdarstva in turizma,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja in izdaja poročila o tem,
– opravlja statistične obdelave in vodi evidence gospodarskih subjektov,
– zagotavlja subvencije in tekoče transferje v gospodarstvo,
– usklajuje in izvaja skupne naloge za pospeševanje posameznih področij gospodarstva,
– pripravlja občinske programe za pridobivanje državnih
in mednarodnih sredstev,
– opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v
zvezi z načrtovanjem, izgradnjo in vzdrževanjem infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb,
– opravlja nadzor, koordinacijo in strokovne naloge na
področju gospodarskih javnih služb,
– organizira občinsko inšpekcijo, ki opravlja nadzor nad
izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti skladno z določili zakona o
inšpekcijskem nadzoru,
– organizira občinsko redarsko službo in izvaja nadzor na
področju javnega reda in miru ter prometa v občini iz občinske
pristojnosti,
– opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge za vzgojo, izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
– skrbi za javno zdravstveno službo na primarni ravni in
lekarniško dejavnost,
– skrbi za izobraževanje in delo z mladimi,
– skrbi za knjižnično in informacijsko dejavnost,
– skrbi za dejavnost društev,
– skrbi za socialno varstvo, predšolsko varstvo otrok in
družin,
– skrbi za raziskovalno dejavnost,
– skrbi za požarno varnost, civilno zaščito in reševanje v
primeru elementarnih nesreč,
– skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
– nadzira občinske javne zavode s področja družbenih
dejavnosti,
– skrbi za varstvo kulturne dediščine,
– izvaja in koordinira naloge na področju investicijskega
vzdrževanja, obnavljanja in nakupa osnovnih sredstev za zavode na področju družbenih dejavnosti,
– pripravlja in usklajuje programe nalog s področja družbenih dejavnosti in oblikuje kriterije in merila za vrednotenje
teh programov,
– zbira in zagotavlja potrebne podatke in dokumente za
financiranje dejavnosti v okviru občinske pristojnosti,
– vodi postopke oddaje javnih naročil in sodeluje v postopkih podelitve koncesij, ki spadajo v njegovo delovno področje,
– izvaja druge naloge, ki po njihovi naravi sodijo v njegovo
delovno področje oziroma pristojnost.
12. člen
Turistično, promocijski in informacijski center, ki se ustanovi v okviru urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti:
– skrbi za informiranje občanov in obiskovalcev Občine
Tržič o turistični in z njo povezani ponudbi Občine Tržič,
– strokovno sodeluje pri izvajanju dejavnosti turističnih
društev,
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– skrbi za opravljanje tehnično-administrativnih del pri
izdajanju občinskega glasila Tržičan,
– skrbi za mednarodno in medobčinsko sodelovanje,
– skrbi za promocijo občine,
– skrbi za protokol,
– skrbi za organizacijo poletnih in drugih prireditev ter
praznovanj,
– skrbi za organizacijo razstav in otvoritev.
Režijski obrat, ki se ustanovi v okviru Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti:
– vodi javna dela,
– skrbi za urejanje in vzdrževanje javnih površin, obrežij
vodotokov ter čiščenje in urejanje divjih odlagališč.
Režijski obrat izvaja navedena dela skladno z določil
zakona in občinskega odloka, ki urejata izvajanje gospodarskih javnih služb ter ostalih predpisov.
13. člen
Vse delovne naloge oziroma pristojnosti, za katere veljavni splošni pravni akti Občine Tržič določajo pristojnost
dosedanjih notranjih organizacijskih enot občinske uprave
Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe in Urada
za družbene dejavnosti, postanejo z dnem uveljavitve tega
odloka delovno področje oziroma pristojnost Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti.
14. člen
Urad za finance izvaja delovne naloge na naslednjih
področjih:
– pripravlja predloge proračuna in rebalansa proračuna
ter skrbi za njuno izvrševanje,
– izvaja finančno in materialno poslovanje,
– vodi računovodstvo, knjigovodstvo in obračun plač,
– vodi blagajniško poslovanje,
– izvaja vsa finančna opravila za delovanje občine,
– izdeluje zaključni račun in premoženjsko bilanco,
– izvaja računovodska in finančna opravila za krajevne
skupnosti, sklade in izvajalske organizacije,
– izvaja nadzor nad finančnim poslovanjem proračunskih porabnikov,
– pripravlja in sodeluje pri pripravi predpisov za uvajanje
davkov iz občinske pristojnosti,
– pripravlja informacije in poročila o finančnem stanju
občine,
– izvaja druge naloge, ki po njihovi naravi sodijo v njegovo delovno področje oziroma pristojnost.
15. člen
Naloge, ki so v pristojnosti občinske uprave, vendar
niso naštete v predhodnih členih, opravlja notranja organizacijska enota občinske uprave, v katere delovno področje sodi
naloga po njeni naravi. Če se je ne da razvrstiti, jo opravi
tajništvo občine.
16. člen
Po odredbi župana ali direktorja občinske uprave je dolžna notranja organizacijska enota opraviti tudi nalogo, ki po
naravi ne sodi v področje dela te notranje organizacijske
enote.
17. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje
več javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbencev različnih
strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi projektne skupine. S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo projektne
skupine, vodjo projektne skupine ter odloči o drugih vprašanjih, ki jih glede projektnih skupin predpisuje zakon o javnih
uslužbencih.
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18. člen
Upravne naloge izvajajo javni uslužbenci, in sicer uradniki
in strokovno-tehnični javni uslužbenci, ki morajo biti strokovno
usposobljeni za izvajanje teh nalog v skladu z zakonom.
19. člen
Javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, morajo
opravljati naloge, določene z zakoni, podzakonskimi predpisi
in pravnimi akti občine.
Javni uslužbenci za kršitve delovnih obveznosti odgovarjajo disciplinsko in odškodninsko, po splošnih pravilih delovnega in civilnega prava.
III. SREDSTVA ZA DELO OBČINSKE UPRAVE
20. člen
Sredstva za delo občinske uprave določi Občinski svet
občine Tržič na predlog župana in se zagotovijo v proračunu
občine.
21. člen
Občinska uprava del svojih nalog, ki jih opravi po posebnem naročilu ovrednoti in zaračunava, ti prihodki občinske
uprave predstavljajo del proračuna občine.
22. člen
Sredstva za naloge, ki jih država prenese na občinsko
upravo, financira država iz državnega proračuna.
23. člen
Delo občinske uprave je javno. Za obveščanje javnosti je
odgovoren direktor občinske uprave ali drug od župana pooblaščen javni uslužbenec občinske uprave, ki mora delovati v
skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi
sporočili ter z dajanjem informacij medijem, z novinarskimi
konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in
drugih oblikah sodelovanja s predstavniki medijev, oziroma na
drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z
delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila in pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka tega
člena, daje predstavnikom medijev župan in direktor občinske
uprave, po njunem pisnem pooblastilu ali posamičnem upravnem aktu pa tudi drug uradnik, zaposlen v občinski upravi, ki je
član kolegija župana.
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ZREČE

5023.

Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99)
objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja
1
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Geoplin d.o.o., Ljubljana, se v mestu Zreče s 1. 12.
2003 spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena MWh toplotne energije se zniža za
0,898%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije 10.818,88 SIT/MWh.
Pri fiksnem delu cene ni sprememb.
2
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana
skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za
tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 37/03).
Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Št. 33/2003-02
Zreče, dne 11. novembra 2003.
Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l. r.

ŽELEZNIKI
5024.

Program priprave občinskega lokacijskega
načrta in sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Železniki za izvedbo zbirnega centra za
ločeno zbiranje odpadkov in za dograditev
čistilne naprave

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni list
RS, št. 36/99, 2/01 in 1/02).
Župan v sodelovanju z direktorjem občinske uprave in
vodji notranjih organizacijskih enot občinske uprave na podlagi
tega odloka najkasneje v roku enega meseca od dneva uveljavitve tega odloka izda posebni pravilnik, v katerem podrobneje
opredeli organizacijo dela posameznih notranjih organizacijskih enot občinske uprave.
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 013-05/99-02
Tržič, dne 12. novembra 2003.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

Na podlagi 39. člena statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 21/99)
ter 27. in 78. člena zakona o urejanju prostora (ZUreP-1)
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) je župan Občine Železniki sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
občinskega lokacijskega načrta in sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Železniki za
izvedbo zbirnega centra za ločeno zbiranje
odpadkov in za dograditev čistilne naprave
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Občina Železniki ima sprejete spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja
Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železni-
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ki (Uradni list RS, 75/98, 101/00) in odlok o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje Občine Železniki (Uradni
list RS, št. 33/01).
Glede na to, da je približno polovica zemljišča parc.
št. 130/1, k.o. Studeno, gradbena parcela, druga polovica, kjer bi se nahajal zbirni center, pa je najboljše kmetijsko zemljišče, je potrebno izpeljati postopek, ki je predmet tega programa.
V skladu z zakonodajo in glede na število prebivalcev
mora Občina Železniki na svojem območju urediti en zbirni
center za ločeno zbiranje odpadkov. Preobremenjenost
obstoječe čistilne naprave pa zahteva njeno povečanje in
rekonstrukcijo.
Pravna podlaga za pripravo in sprejem sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana ter lokacijskega načrta je zakon o urejanju
prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03).
2. člen
(Predmet in programska izhodišča)
Predmet postopka je razširitev območja, ki je v veljavnem prostorskem planu opredeljeno kot območje čistilne
naprave Železniki na celotno površino parcele št. 130/1
k.o. Studeno. V območju je predvidena ureditev zbirnega
centra za ločeno zbiranje odpadkov v Občini Železniki ter
dograditev čistilne naprave.
3. člen
(Okvirno ureditveno območje)
Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta je
zemljišče parc. št. 130/1 k.o. Studeno.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana ter lokacijskega načrta dajejo smernice za načrtovanje ter mnenja so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
področje kmetijstva;
2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, sektor za vodno gospodarstvo;
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, območna pisarna Kranj;
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, sektor za varstvo narave;
5. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Ljubljana;
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, sektor za varstvo okolja;
7. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino;
8. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, območna
enota Ljubljana;
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS
za prostorsko planiranje;
10. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
območna enota Kranj;
11. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za
energetiko;
12. Ministrstvo za gospodarstvo, področje notranjega
trga;
13. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, sektor za civilno obrambo;
14. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Gorenjska;
15. ELES Elektro Slovenija, d.o.o.;
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16. Elektro Gorenjska, d.d., PE za distribucijo električne energije;
17. Telekom Slovenije, PE Kranj;
18. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
19. Občina Železniki.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev plana in lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja tudi drugih, ki niso našteti v
prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Navedeni organi in organizacije morajo na zahtevo
izdelovalca podati svoje smernice v 30 dneh po prejemu
poziva za podajo smernic za načrtovanje, sicer se smatra,
da le-teh nimajo.
Pristojni nosilci urejanja prostora podajo mnenja na
usklajeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana in lokacijskega načrta v roku 30 po prejemu
vloge. Če v predpisanem roku ne podajo mnenja, se šteje,
da na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag)
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana ter
lokacijskega načrta bodo upoštevane vse relevantne že
izdelane strokovne podlage oziroma posebne strokovne
podlage v zvezi s prometnim, komunalnim in energetskim
napajanjem območja ter vodnogospodarskimi ureditvami.
6. člen
(Način pridobitve strokovne rešitve)
Strokovne rešitve bodo pridobljene z variantnimi predlogi načrtovalca.
7. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Geodetski posnetek območja v digitalni obliki bo izdelan v postopku izdelave naloge.
Digitalni katastrski načrt bo pridobljen na Geodetski
upravi RS.
8. člen
(Roki za pripravo)
Okvirni roki za izvedbo postopka so naslednji:
Faza
– priprava osnutka programa
priprave LN
– izvedba prve prostorske konference
– sprejem programa priprave
– poziv za določitev smernic
za načrtovanje
– pridobitev smernic za načrtovanje
– izdelava strokovne rešitve
– izdelava predloga

– izvedba druge prostorske
konference
– javna razgrnitev in javna obravnava
– stališča do pripomb
– dopolnitev predloga skladno
s stališči do pripomb

Rok
27. 10. 2003
12. 11. 2003
20. 11. 2003
po sprejemu
programa priprave
30 dni po prejemu
vloge
sočasno s
pridobitvijo smernic
20 dni po pridobitvi
smernic in potrditvi
strokovne rešitve
15 dni pred javno
razgrnitvijo
30 dni
15 dni po prejemu
pripomb
15 dni po pridobitvi
stališč
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Faza
– priprava gradiva za
pridobitev mnenj
– poziv za mnenja k
dopolnjenemu predlogu
– mnenja k dopolnjenemu predlogu
– vloga za sklep vlade
– sklep Vlade RS
– sprejem odlokov na
občinskem svetu
– objava odloka v uradnem glasilu
– izdelava končnega elaborata
(odloka s prilogami)

Št.

Rok
15 dni po
dopolnitvi predloga
takoj po
pripravi gradiva
30 dni po prejemu
vloge
po pridobitvi mnenj
45 dni po prejemu
popolne vloge
predvidoma julij ali
avgust 2004
po sprejemu na
občinskem svetu
15 dni po objavi

9. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana ter lokacijskega načrta se zagotovijo v proračunu Občine Železniki.
10. člen
(Končna določba)
Ta program začne veljati z dnem sprejema in se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-8165/03
Železniki, dne 20. novembra 2003.

114 / 21. 11. 2003 / Stran 15649

upravnih in drugih nalog, ki jih opravljajo organi javne
uprave.
3. člen
Urad predsednika Vlade Republike Slovenije, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, vladne službe, ministrstva, organi v sestavi ministrstev, upravne enote, uprave lokalnih skupnosti ter druge pravne in fizične
osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil rešujejo upravne naloge uporabljajo pri klasifikaciji zadev in dokumentov enotne načrte klasifikacijskih znakov oziroma načrte
klasifikacijskih znakov.
4. člen
Obvezni okvir načrta klasifikacijskih znakov je osnova za nadaljnjo izdelavo enotnih načrtov klasifikacijskih
znakov in načrtov klasifikacijskih znakov, ki jih bodo določili predstojniki posameznih upravnih ali drugih državnih
organov.
5. člen
Za istovrstne organe javne uprave in javnopravne
osebe (upravne enote, lokalne skupnosti, javne zavode
in druge) z določenega področja minister, pristojen za to
področje, po predhodnem soglasju ministra, pristojnega
za upravo, določi enoten načrt klasifikacijskih znakov.
6. člen
Načrti klasifikacijskih znakov morajo vsebovati seznam klasifikacijskih znakov, z besedami opisan njihov
pomen in roke hrambe v skladu z določili 62., 63. in 64.
člena uredbe.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Enotne načrte klasifikacijskih znakov in načrte klasifikacijskih znakov je potrebno izdelati in jih začeti uporabljati s 1. 1. 2004.

MINISTRSTVA
5025.

Pravilnik o obveznem okviru načrta
klasifikacijskih znakov

8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-00-34/2002-62
Ljubljana, dne 3. novembra 2003.
EVA 2003-1711-0112

Na podlagi 22. člena uredbe o poslovanju organov
javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št.
91/01) izdaja minister za notranje zadeve

Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

PRAVILNIK
o obveznem okviru načrta klasifikacijskih znakov
1. člen
S tem pravilnikom se določa obvezen okvir načrta
klasifikacijskih znakov organov javne uprave v Republiki
Sloveniji, in je priloga tega pravilnika.
2. člen
Skladno z določili 22. člena uredbe o poslovanju
organov javne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni
list RS, št. 91/01; v nadaljnjem besedilu: uredba) vsebuje obvezni okvir načrta klasifikacijskih znakov vsebinsko
splošna gesla upravnih zadev oziroma posamezne sklope

OBVEZEN OKVIR NAČRTA KLASIFIKACIJSKIH
ZNAKOV ORGANOV JAVNE UPRAVE V REPUBLIKI
SLOVENIJI
GLAVNE SKUPINE
0
1
2

- DRŽAVNA IN DRUŽBENA UREDITEV
- DELO, DRUŽINA, ZDRAVJE IN SOCIALNE
ZADEVE
- NOTRANJE ZADEVE
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3

- GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO, PREHRANA, OKOLJE,
PROSTOR, PROMET IN ZVEZE
- FINANCE, JAVNE FINANCE IN DRŽAVNO
PREMOŽENJE
- ZUNANJE ZADEVE
- ZNANOST, KULTURA, ŠOLSTVO IN ŠPORT
- PRAVOSODJE
- OBRAMBA TER ZAŠČITA, REŠEVANJE
IN POMOČ
- ZADEVE ZUNAJ RAZREDOV OD 0 DO 9

4
5
6
7
8
9
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3

- GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO,
PREHRANA, OKOLJE, PROSTOR, PROMET IN
ZVEZE

30

- GOSPODARSKI IN REGIONALNI RAZVOJ,
NOTRANJI TRG TER
KONKURENČNOST
- INDUSTRIJSKI PROJEKTI, PODJETNIŠKI
SEKTOR, DROBNO
GOSPODARSTVO, INTELEKTUALNA LASTNINA,
TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- TURIZEM, VARSTVO POTROŠNIKOV,
GOSPODARSKI ODNOSI S TUJINO
- KMETIJSTVO, VARNA PREHRANA, RAZVOJ
PODEŽELJA
- GOZDARSTVO, LOVSTVO, RIBIŠTVO, VARSTVO
RASTLIN, KRMA, VETERINARSTVO IN
ZOOTEHNIKA
- PROSTOR IN OKOLJE
- ENERGETIKA IN RUDARSTVO
- PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA
- INFORMATIKA IN TELEKOMUNIKACIJE
- DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 3

31

32
SKUPINE
0

- DRŽAVNA IN DRUŽBENA UREDITEV

00
01

- USTAVNA IN DRŽAVNA UREDITEV
- ORGANIZACIJA JAVNE UPRAVE IN DRŽAVNIH
ORGANOV
- UPRAVNO POSLOVANJE
- LOKALNA SAMOUPRAVA
- VOLITVE IN REFERENDUMI
- USTAVNOPRAVNA PRESOJA
- NADZORSTVO
- ČLOVEKOVE PRAVICE, OSEBNI PODATKI
- PROTOKOL
- DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 0

02
03
04
05
06
07
08
09
1

- DELO, DRUŽINA, ZDRAVJE IN SOCIALNE
ZADEVE

10
11

- DELOVNA RAZMERJA IN PRAVICE IZ DELA
- KADRI, ZAPOSLOVANJE IN POKLICNO
USPOSABLJANJE
- ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
- ZDRAVSTVO IN ZDRAVSTVENI ZAVODI
- SOCIALNO VARSTVO IN SKRBSTVO
- SOCIALNO VARSTVENA DEJAVNOST
- DRUŽINA
- VOJNI INVALIDI, VETERANI IN ŽRTVE VOJNEGA
NASILJA
- ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZAVAROVANJE
- DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 1

12
13
14
15
16
17
18
19
2

- NOTRANJE ZADEVE

20

- SISTEM, DELOVANJE IN RAZVOJ JAVNE
UPRAVE
TER NADZORSTVO
- POSEBNE NALOGE NA PODROČJU
USLUŽBENSKEGA PRAVA
- SISTEM PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
- URAVNE NOTRANJE ZADEVE
- POLICIJA
- DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 2

21
22
23
24
25
26
27
28
29

33
34

35
36
37
38
39
4

- FINANCE, JAVNE FINANCE IN DRŽAVNO
PREMOŽENJE

40
41

49

- FINANČNI SISTEM
- DRŽAVNI PRORAČUN
IN OBČINSKI PRORAČUNI
- DAVČNI, CARINSKI SISTEM IN DRUGE JAVNE
DAJATVE
- JAVNA NAROČILA IN KONCESIJE
- DRŽAVNE POMOČI IN MAKROEKONOMSKE
ANALIZE
- JAVNO RAČUNOVODSTVO
- FINANČNI NADZOR IN REVIZIJE
- IGRE NA SREČO, PREPREČEVANJE PRANJA
DENARJA
- ZAKLADNIŠTVO, DRŽAVNO IN DRUGO JAVNO
PREMOŽENJE
- DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 4

5

- ZUNANJE ZADEVE

50
51
52
53

-

54
55
56
57
58
59

-

6

- ZNANOST, KULTURA, ŠOLSTVO IN ŠPORT

60
61

- ZNANOST IN RAZISKOVANJE
- USTVARJANJE IN POSREDOVANJE
KULTURNIH VREDNOT

42
43
44
45
46
47
48

TEMELJI IN PROGRAMI ZUNANJE POLITIKE
DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA
KONZULARNE ZADEVE
SLOVENSKE MANJŠINE V DRUGIH DRŽAVAH IN
IZSELJENCI
EVROPSKE INTEGRACIJE – EVROPSKA UNIJA
MEDNARODNA VARNOST – NATO
MEDNARODNO PRAVO
DRŽAVNA MEJA
MEDNARODNE RAZISKAVE IN STATISTIKA
DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 5
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62
63
64
65
66
67
68
69

- VAROVANJE KULTURNIH VREDNOT
- VZGOJA
- IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNO
USPOSABLJANJE
- MLADINSKA POLITIKA
- MEROSLOVNI SISTEM
- ŠPORT
- DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 6

7

- PRAVOSODJE

70
71

- ORGANIZACIJA PRAVOSODNIH ORGANOV
- NADZOR NAD POSLOVANJEM PRAVOSODNIH
IN DRUGIH SORODNIH ORGANOV IN
IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
- MEDNARODNA PRAVNA POMOČ
- DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 7

72
73
74
75
76
77
78
79

Št.
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Popravek

V pravilniku o spremembi pravilnika o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 88-4081/03, z dne 11. 9. 2003, se za datumom doda
številka EVA 2003-1711-0092.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
–

Popravek odloka
srednjeročnega
dopolnjen
2003 plana
o spremembah
Občine Loška
in dopolnitvah
dolina za območje
prostorskih
Občine
sestavin
Blokedolgoročnega
za obdobje 1986-2000,
in

Popravek
V odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke za obdobje 1986–
2000, dopolnjen 2003, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 96-4292/03 z dne 3. 10. 2003 se v 4. členu v poglavju
3.4.5. črta druga alinea.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.
–

Popravek
mesto
Lendava
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za

Popravek
8

80
81
82

- OBRAMBA TER ZAŠČITA, REŠEVANJE IN
POMOČ

89

- UPRAVNE ZADEVE S PODROČJA OBRAMBE
- VOJAŠKO KADROVSKE ZADEVE
- PRAVICE IN DOLŽNOSTI DRŽAVLJANOV NA
PODROČJU OBRAMBE
- ORGANIZACIJSKO MOBILIZACIJSKE ZADEVE
- ZAŠČITA, REŠEVANJE IN POMOČ
- OBVEŠČEVALNE IN VARNOSTNE ZADEVE
- INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO (OBRAMBA IN
NESREČE)
- MEDNARODNO SODELOVANJE NA
OBRAMBNEM PODROČJU
- PROIZVODNJA OROŽJA IN OPREME TER
VZDRŽEVANJE MATERIALNO TEHNIČNIH
SREDSTEV
- DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 8

9

- ZADEVE ZUNAJ RAZREDOV OD 0 DO 8

90
91

- SEJE, SESTANKI, POSVETOVANJA
- OBVEŠČANJE JAVNOSTI, PODATKI JAVNEGA
ZNAČAJA
- ODNOSI Z VERSKIMI SKUPNOSTMI
IN OSEBAMI
CIVILNEGA PRAVA
- ODLIKOVANJA, PRIZNANJA IN POHVALE
- ODGOVORNOST ZA PROTIPRAVNA DEJANJA
- POSEBNE NALOGE VLADNIH URADOV
IN SLUŽB
- DRUGE ZADEVE IZ SKUPINE 9

83
84
85
86
87
88

92

93
94
95
96
97
98
99

V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 66-3217/02 z dne 26. 7. 2002, se
v 12. členu doda izpuščeno besedilo, ki se glasi:
»10. odlok o zazidalnem načrtu za hotelsko-rekreacijsko in zdraviliško dejavnost v Lendavi (Uradne objave Pomurja, št. 34/78 in Uradni list RS, št. 92/98)«.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.
–

Popravek odloka o javnem redu v Občini Markovci

Popravek
V odloku o javnem redu v Občini Markovci, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 82-3958/03 z dne 21. 8.
2003, se v prehodnih in končnih določbah v prvem odstavku 19. člena beseda »soglasja« popravi z besedo »dovoljenje«, številka »9« pa se popravi na številko »8«.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.
–

Popravek odloka o lokacijskem načrtu območja S3/B – prometna ureditev v Rogaški Slatini

Popravek
V odloku o lokacijskem načrtu območja S3/B – prometna ureditev v Rogaški Slatini, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 111-4882/03 z dne 13. 11. 2003, se v prvem
odstavku 3. člena pri naštetih parcelah iz k.o. Rogaška
Slatina za parcelo 1807 dodajo še naslednje parcele: 606,
607, 608, 609/1, 613/10, 611.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.
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VSEBINA
VLADA
4978.
4979.

LJUBLJANA

Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije
Uredba o spremembi uredbe o omejevanju in nadzoru
uvoza in izvoza surovih diamantov

15521

5006.

15542
5007.

MINISTRSTVA
4980.

4981.
4982.
4983.
4984.
4985.
5025.
4986.
4987.
4988.
4989.
4990.
4991.
4992.

Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki
so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
Pravilnik o tehničnih normativih za postavitev, nadzor
in obratovanje parnih kotlov in naprav
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o tlačni opremi
Pravilnik o pogojih za proizvodnjo, promet in uporabo
medicirane krme
Pravilnik o merilih za organiziranje krajevnih uradov v
upravnih enotah
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
meroslovnih zahtevah za hladilne posode za mleko
(bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode
Pravilnik o obveznem okviru načrta klasifikacijskih znakov
Sklep o izdaji tretje popravljene in dopolnjene izdaje
Anatomsko-terapevtsko-kemične (ATC) klasifikacije
zdravil 2003
Sklep o izdaji 5. dopolnila k Slovenskemu dodatku k
Evropski farmakopeji
Sklep o veljavnosti šestega, sedmega in osmega dodatka k četrti izdaji Evropske farmakopeje
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini
Pravilnik o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
sestavi kozmetičnih proizvodov
Pravilnik o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih
proizvodov
Odločba, da člena 98.a in 445. Zakona o kazenskem
postopku nista v neskladju z Ustavo

15557
15567
15567

5008.
5009.
5010.

4995.
4996.

Aneks h kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
Dodatek št. 4 k pravilom igre na srečo “Hitra srečka”
Poročilo o prodaji 17. serije igre Hitra srečka

15573
5012.

15575
15649
15575

5013.

15576
15576
15576

5016.

5018.

15580
5019.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled

5020.

15584

Odlok o turistični taksi v Občini Gornji Petrovci

15586
15587
15587

5021.
5022.

15588

5001.
5002.
5003.
5004.
5005.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2003

15610

Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto
2003
Sklep o razglasitvi cerkve Sv. Štefana za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o razglasitvi Območja tabora v Semiču za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o razglasitvi cerkve Svete Trojice na Vinjem Vrhu za kulturni spomenik lokalnega pomena

15610
15611
15612
15613

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

15614

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter-Vrtojba

15615

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2002
Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske
uprave občine Tržič

15644
15644

15590
15591

15593

15648

Program priprave občinskega lokacijskega načrta in
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Železniki za
izvedbo zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov
in za dograditev čistilne naprave

15647

POPRAVKI
–

15593
15594
15596

–

15600

–
–

15601

Cenik daljinskega ogrevanja

ŽELEZNIKI
5024.

–

Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto
2003
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Laško
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Laško
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško
Dopolnitev programa priprave sprememb in dopolnitev odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in
dopolnitev odloka o UN Zdravilišča Laško

15606
15607

ZREČE
5023.

LAŠKO
5000.

15604

TRŽIČ

GORNJI PETROVCI
4999.

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka
za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih
priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o merilih,
kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na
javno vodovodno omrežje
Odlok o komunalnih taksah v Občini Prebold

ŠEMPETER-VRTOJBA

BLED
4998.

15603

SEVNICA
15582

BISTRICA OB SOTLI
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

15603
15603

SEMIČ
5015.

5017.

15577

Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Program priprave za občinski lokacijski načrt Lavričeva–podaljšek

RAVNE NA KOROŠKEM
5014.

OBČINE
4997.

15602

PREBOLD
5011.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4994.

15601

NOVA GORICA
15545

USTAVNO SODIŠČE
4993.

Sklep o izločitvi enot iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ljubljana Center in njihovo organiziranje v samostojne zavode
Sklep o izločitvi enot iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Viški vrtci in njihovem organiziranju v samostojne zavode

Popravek pravilnika o spremembi pravilnika o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Loška dolina za območje Občine Bloke za
obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003
Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava
Popravek odloka o javnem redu v Občini Markovci
Popravek odloka o lokacijskem načrtu območja S3/B
– prometna ureditev v Rogaški Slatini

15652

15652
15652
15652
15652

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

