Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

21

Ljubljana, petek

e-pošta: info@uradni-list.si

5. 3. 2004

MINISTRSTVA
889.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje
s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi
jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz
tretjih držav

Na podlagi drugega odstavka 8. člena in četrtega odstavka 20. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št.
33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino,
enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na
teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav*
1. člen
V pravilniku o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 5/04)
se v opombi pod črto dopolni sklic pravilnika na vsebinsko
povezavo s predpisi Evropske unije tako, da se za besedilom
»2001/867/ES« doda vejica in besedilo »96/482/ES«.
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pošiljke valilnih jajc morajo za trgovanje na teritoriju
EU izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izhajajo iz jat, ki so bile v odobrenih obratih na območju EU več kot šest tednov;
– če se vrši cepljenje, morajo biti v jatah, iz katerih izhajajo, opravljena preventivna cepljenja predpisana v Prilogi
3, ki je sestavni del tega pravilnika;
– da je uradni ali pooblaščeni veterinar 72 ur pred odpremo valilnih jajc opravil pregled zdravstvenega stanja jate
in ob pregledu ni bilo nobenih kliničnih znakov ali suma na
bolezen ali
– da izhajajo iz jat, ki jih je med redno mesečno kontrolo zdravstveno pregledal uradni veterinar ali pooblaščeni
veterinar tako, da je bil zadnji pregled opravljen v 31 dneh
pred odpošiljanjem. V tem primeru mora uradni veterinar
ali pooblaščeni veterinar pregledati tudi evidence o zdravstvenem statusu jate ter oceniti njen trenutni zdravstveni
status na podlagi ocene najnovejših podatkov, ki jih predloži
oseba, odgovorna za jato v 72 urah pred pošiljanjem. Če je
iz evidenc ali drugih podatkov mogoče sumiti na prisotnost
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bolezni, mora jate predhodno zdravstveno pregledati uradni
veterinar ali pooblaščeni veterinar in izključiti možnost prisotnosti kužne bolezni perutnine, in
– da so označene v skladu z Uredbo Evropske komisije
1868/77/EGS;
– da so razkužene v skladu z navodili uradnega veterinarja.
(2) Če se v perutninski jati, iz katere se dobavljajo valilna jajca, v inkubacijski dobi pojavi kužna bolezen perutnine,
ki se lahko prenaša z valilnimi jajci, je treba takoj obvestiti pooblaščenega veterinarja zadevne valilnice, vodstvo valilnice,
pooblaščenega veterinarja in vodstvo jate porekla.
(3) Če so valilna jajca uvožena iz tretjih držav, morajo
izpolnjevati pogoje iz II. poglavja Priloge 2, ki je sestavni del
tega pravilnika.«
3. člen
V 16. členu se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Prevozna sredstva in embalaža za večkratno uporabo morajo biti pred nakladanjem in razkladanjem očiščena
in razkužena v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, način
in sredstva za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.«
4. člen
V 18. členu se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
» – mora biti izdano na enem listu papirja;«
5. člen
(1) V prvem odstavku 24. člena se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
» – mora biti izdano na enem listu papirja;«
(2) V drugem odstavku se besedilo »v Prilogi 4 tega
pravilnika« nadomesti z besedilom »v Odločbi Evropske
komisije 96/482/ES«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem pristopa Republike
Slovenije k Evropski uniji.
Št. 323-668/2003-1
Ljubljana, dne 17. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0155

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo 90/539/EGS in Odločbo 96/482/ES.

mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede
zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in
prašiči za trgovanje na teritoriju EU

Na podlagi četrtega odstavka 20. člena in prvega
odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list
RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega
stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje
na teritoriju EU
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči (v nadaljnjem
besedilu: veterinarski pogoji) za trgovanje na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), kot ga opredeljuje
pravilnik, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU, in pogoje, ki jih morajo za trgovanje
na teritoriju EU izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci
z govedom in prašiči, kot je predpisano z direktivo Sveta
64/432/EGS z vsemi spremembami.
(2) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za divje
prašiče, kot so definirani v pravilniku, ki ureja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge.
2. člen
(pomen izrazov)
Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz pravilnika, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU, in pravilnika, ki ureja pogoje in način
prevoza živali, ter naslednji izrazi:
1. čreda pomeni skupino živali na gospodarstvu kot
epidemiološko enoto; če je na gospodarstvu več čred, vsaka
od njih predstavlja ločeno enoto, vse pa morajo imeti enak
zdravstveni status;
2. žival za zakol pomeni govedo (vključno z vrstama
Bison bison in Bubalus bubalus) ali prašiče, ki so namenjeni
direktno v klavnico oziroma v zbirališče, od koder se jih lahko
odpremi le v klavnico;
3. plemenske in proizvodne živali so govedo (vključno
z vrstama Bison bison in Bubalus bubalus) in prašiči, ki niso
zajeti v prejšnji točki in so namenjeni za vzrejo, proizvodnjo
mleka ali mesa; so vprežne živali ali živali na razstavah,
razen živali, ki sodelujejo v okviru športnih ali kulturnih prireditev;
4. čreda, uradno prosta tuberkuloze, pomeni govejo
čredo, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali;
5. država ali regija, uradno prosta tuberkuloze, je država ali regija, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne
bolezni živali;
6. čreda, uradno prosta bruceloze, pomeni govejo čredo, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni
živali;
7. država ali regija, uradno prosta bruceloze, je država
ali regija, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne
bolezni živali;
8. čreda, prosta bruceloze, pomeni govejo čredo, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali;
9. čreda, uradno prosta enzootske goveje levkoze, pomeni govejo čredo, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja
kužne bolezni živali;
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10. država ali regija, uradno prosta enzootske goveje
levkoze, je država ali regija, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika,
ki ureja kužne bolezni živali;
11. pooblaščeni veterinar je veterinar, ki izpolnjuje pogoje, določene v točki B tretjega odstavka 13. člena tega pravilnika in ga za opravljanje posameznih dejavnosti pooblasti
generalni direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: VURS);
12. obvezno prijavljive bolezni so bolezni iz 1. točke
Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika;
13. zbirališče pomeni gospodarstvo, zbirni center ali
sejem, kjer se združujejo goveda ali prašiči, ki izvirajo iz
različnih gospodarstev, v pošiljke živali, namenjene za trgovanje. Zbirališče mora biti registrirano za trgovanje in mora
izpolnjevati pogoje iz 10. člena tega pravilnika in pravilnika,
ki ureja pogoje za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce
ter postopke registracije;
14. regija je del države, velik vsaj 2 000 km2, pod veterinarskim nadzorom in vključuje območje vsaj enega območnega urada VURS;
15. trgovec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki redno
kupuje ali prodaja živali v komercialne namene posredno ali
neposredno, in jih največ v roku 30 dni po nakupu proda
naprej ali premesti na drugo lokacijo, ki ni v njegovi lasti,
ter izpolnjuje tudi ostale pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje
za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce ter postopke
registracije;
16. tretje države so države, ki niso članice EU.
II. POGOJI GLEDE ZDRAVSTVENEGA STANJA ŽIVALI
3. člen
(splošni pogoji za trgovanje)
(1) Samo živali, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika, se lahko odpremijo iz območja Republike Slovenije na
območje druge države članice EU (v nadaljnjem besedilu:
država članica).
(2) Goveda in prašiči iz tega pravilnika:
a) morajo biti podvrženi:
– preverjanju identitete in
– kliničnemu pregledu, ki ga mora opraviti uradni veterinar v 24 urah pred odhodom, in ne smejo kazati kliničnih
znakov bolezni;
b) ne smejo izvirati iz gospodarstva ali območja, za katerega velja prepoved ali omejitev iz zdravstvenih razlogov v
zvezi s predpisi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
RS) ali predpisi EU;
c) morajo biti na predpisan način označeni;
d) ne smejo biti, po programih izkoreninjanja živalskih
kužnih bolezni, namenjeni za zakol ali podvrženi določenim
omejitvam v okviru teh programov;
e) morajo izpolnjevati pogoje iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena ter iz 5. člena tega pravilnika.
(3) Goveda in prašiči ne smejo v času od odhoda iz gospodarstva izvora do prihoda na namembno mesto priti v stik
z drugimi parkljarji, razen če imajo enak zdravstveni status.
(4) Pri prevozu govejih živali in prašičev morajo biti izpolnjeni pogoji iz pravilnika, ki ureja pogoje in način prevoza
živali.
(5) Postaje za čiščenje in razkuževanje ter postopki
čiščenja in razkuževanja morajo izpolnjevati pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za
opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.
4. člen
(zdravstveno spričevalo)
(1) Goveda in prašiče mora med transportom do namembnega mesta spremljati veterinarsko spričevalo o zdravstvenem stanju živali (v nadaljnjem besedilu: zdravstveno
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spričevalo) v skladu z obrazcem zdravstvenega spričevala 1
ali 2, ki sta kot Priloga II sestavni del tega pravilnika. Zdravstveno spričevalo sestoji iz enega lista. Če je potrebnih več
strani, morajo biti v taki obliki, da sta dve ali več strani del
skupne nedeljive celote, na vsakem listu pa mora biti zapisana serijska številka. Zdravstveno spričevalo mora biti izpolnjeno na dan veterinarskega pregleda, v enem od uradnih
jezikov EU, obvezno pa v jeziku države namembnosti. Zdravstveno spričevalo velja 10 dni od veterinarskega pregleda.
(2) Veterinarski pregled, potreben za izdajo zdravstvenega spričevala (vključno z dodatnimi garancijami) za
pošiljko živali, se lahko opravi na gospodarstvu izvora ali v
zbirališču.
(3) Zdravstveno spričevalo lahko izpolni le uradni veterinar po opravljenih veterinarskih pregledih, ki jih določa ta
pravilnik. Ne glede na prejšnji stavek pa:
a) za živali, ki prihajajo iz odobrenega zbirališča:
– mora biti zdravstveno spričevalo izpolnjeno na podlagi uradnih dokumentov, ki jih izpolni in posreduje uradni
veterinar, pristojen za gospodarstvo izvora živali;
– mora uradni veterinar, pristojen za gospodarstvo izvora živali, izpolniti zdravstveno spričevalo v skladu s Prilogo
II (poglavji A in B morata biti točno izpolnjena);
b) za živali, ki prihajajo iz odobrenega gospodarstva, ki
je del sistema mreže nadzora iz 13. člena tega pravilnika:
– mora biti zdravstveno spričevalo izpolnjeno na podlagi
uradnih dokumentov, ki jih izpolni in posreduje pooblaščeni
veterinar, odgovoren za gospodarstvo izvora živali;
– mora pooblaščeni veterinar, odgovoren za gospodarstvo izvora živali, izpolniti zdravstveno spričevalo v skladu s
Prilogo II (poglavji A in B morata biti točno izpolnjena);
V tem primeru mora uradni veterinar zagotoviti, da so
dodatne garancije, kjer je to določeno v zakonodaji EU, izpolnjene.
(4) Uradni veterinar zbirališča mora opraviti vse predpisane preglede za živali, ki prispejo v zbirališče.
(5) Uradni veterinar, ki izpolni poglavje C zdravstvenega
spričevala iz Priloge II, mora zagotoviti, da je premik živali
vnesen v sistem ANIMO na dan izdaje zdravstvenega spričevala.
(6) Živali iz tega pravilnika lahko tranzitirajo skozi zbirališča na območju druge države članice, preden pridejo v
namembno državo članico. V tem primeru mora zdravstveno spričevalo iz Priloge II (vključno s poglavjem C), izpolniti
uradni veterinar, ki je odgovoren za živali v državi članici
izvora teh živali. Na podlagi tega zdravstvenega spričevala
izpolni uradni veterinar tranzitnega zbirališča novo zdravstveno spričevalo v skladu s Prilogo II, in ga označi s serijsko
številko originalnega zdravstvenega spričevala in ga pripne
k njemu ali njegovi uradni kopiji. V tem primeru skupna veljavnost zdravstvenih spričeval ne sme preseči veljavnosti, ki
je določena v prvem odstavku tega člena.
5. člen
(pogoji za plemenske in proizvodne živali)
(1) Plemenske živali in proizvodne živali morajo, poleg
pogojev iz 3. in 4. člena tega pravilnika, izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) biti na gospodarstvu izvora vsaj 30 dni pred nakladanjem oziroma od rojstva, če so živali mlajše od 30 dni. Uradni
veterinar se mora na podlagi predpisane označitve živali in
na podlagi uradne dokumentacije prepričati, da živali ustrezajo tem pogojem ter da živali izvirajo iz teritorija EU oziroma,
da so bile uvožene iz tretjih držav v skladu z predpisanimi
pogoji. Če pa živali tranzitirajo skozi odobreno zbirališče na
območju države članice izvora, obdobje zbiranja živali izven
gospodarstva izvora ne sme preseči 6 dni;
b) živali, ki so uvožene iz tretjih držav v Republiko Slovenijo, pa ta ni namembna država, morajo biti odpremljene
v državo namembnosti kakor hitro je mogoče, spremljati pa
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jih mora Priloga A iz pravilnika, ki ureja veterinarske preglede
živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav;
c) živali, uvožene iz tretjih držav, morajo po prispetju na
namembni kraj in pred vsakim nadaljnjim premikom izpolniti
pogoje iz tega pravilnika, predvsem pogoje iz točke a tega
odstavka. Te živali se lahko vključi v čredo po veterinarskem
pregledu, ki ga opravi veterinar, odgovoren za to gospodarstvo, s katerim se prepriča, da živali ne morejo ogroziti
zdravstvenega statusa črede.
Po vključitvi živali, uvožene iz tretjih držav, na gospodarstvo je 30 dni prepovedano trgovanje z živalmi iz tega
gospodarstva, razen če je uvožena žival izolirana od vseh
živali na gospodarstvu.
(2) Goveje plemenske živali in goveje proizvodne živali
morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati še
naslednje pogoje:
a) izvirati morajo iz črede, uradno proste tuberkuloze.
Živali, starejše od 6 tednov, morajo biti tuberkulinizirane v
skladu z določbami II.a poglavja Priloge IV pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali. Intradermalni tuberkulinski test mora
biti opravljen v 30 dneh pred odhodom živali iz črede izvora.
Intradermalni tuberkulinski test ni potreben, če živali izvirajo
iz države članice ali regije, ki je uradno prosta tuberkuloze,
ali iz države članice oziroma regije, ki ima odobreno mrežo
nadzora;
b) nekastrirane živali, ki izvirajo iz črede, uradno proste
bruceloze in so starejše kot en mesec, morajo biti serološko
pregledane s sero-aglutinacijskim testom (oziroma z enim od
odobrenih testov). Pri tem mora biti titer manjši kot 30 internacionalnih enot (IU) aglutinacije na mililiter. Test mora biti
opravljen v 30 dneh pred odhodom živali iz črede izvora in v
skladu z določbami IIIa. poglavja Priloge IV pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali. Sero-aglutinacijski test (oziroma drug
odobren test) ni potreben, če živali izvirajo iz države članice
ali regije, ki je uradno prosta bruceloze, ali iz države članice
oziroma regije, ki ima odobreno mrežo nadzora;
c) izvirati morajo iz črede, uradno proste enzootske
goveje levkoze (EGL). Živali, starejše od enega leta, morajo
negativno reagirati na individualni test, ki mora biti opravljen
v 30 dneh pred odhodom živali iz črede izvora. Test mora biti
opravljen v skladu s IVa. poglavjem Priloge IV pravilnika, ki
ureja kužne bolezni živali. Test ni potreben, če živali izvirajo iz
države članice ali regije, ki je uradno prosta EGL, ali iz države
članice oziroma regije, ki ima odobreno mrežo nadzora;
d) v času med odhodom iz gospodarstva izvora do prihoda na namembno mesto ne smejo priti v stik z govejimi
živalmi, ki izpolnjujejo le pogoje iz 3. člena tega pravilnika.
(3) Goveje živali, namenjene za zakol, morajo poleg
pogojev iz 3. in 4. člena tega pravilnika izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
a) izvirati morajo iz čred, uradno prostih tuberkuloze
in EGL;
b) nekastrirane goveje živali morajo izvirati iz čred,
uradno prostih tudi bruceloze.
6. člen
(živali, namenjene za zakol)
Živali, namenjene za zakol, ki so bile po prihodu na namembno mesto poslane:
a) v klavnico, morajo biti zaklane v najkrajšem možnem
času, vendar najkasneje v 72 urah po prihodu, v skladu s
predpisanimi pogoji;
b) v odobreno zbirališče, morajo biti od tam poslane neposredno v klavnico in zaklane v najkrajšem možnem času,
vendar najpozneje v roku treh delovnih dni od prispetja v
odobreno zbirališče, v skladu s predpisanimi pogoji. V času
od prispetja v odobreno zbirališče do prispetja v klavnico te
živali ne smejo priti v stik z drugimi parkljarji, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz tega pravilnika.
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7. člen
(obvezno prijavljive bolezni)
(1) Vsak sum na prisotnost bolezni iz točke 1 Priloge I
je treba obvezno nemudoma prijaviti VURS.
(2) Vsako leto do 31. maja za preteklo leto mora VURS
poročati Evropski komisiji o izbruhih bolezni, navedenih v
točki 1 Priloge I in o vseh boleznih, zaradi katerih se lahko v
skladu s predpisi EU priznavajo dodatne garancije. Poročilo
mora vsebovati tudi podatke o programih monitoringa in eradikacije, ki se izvajajo. Pri poročanju se upoštevajo določbe
odločb Evropske komisije 2003/886/ES in 2002/667/ES.
8. člen
(dodatne garancije)
(1) Za bolezni iz točke 2 Priloge I lahko VURS predpiše
obvezen program nadzora. Program nadzora (v nadaljnjem
besedilu: program) se lahko predpiše za celotno območje
države ali le za določeno regijo.
(2) Če VURS predpiše program iz prejšnjega odstavka,
ga mora predložiti Evropski komisiji v potrditev. Program
mora biti v skladu z odločbo 90/638/EGS in mora vsebovati
naslednje podatke:
a) razširjenost bolezni v državi;
b) razloge za uvedbo programa (pomembnost bolezni
in predvidene koristi programa glede na stroške za njegovo
izvedbo);
c) območje, na katerem se bo program izvajal;
d) statusne kategorije živali na gospodarstvih, kjer se
bo program izvajal, standardi, ki morajo biti doseženi, ter postopki testiranj, ki bodo uporabljeni;
e) program monitoringa; njegovi rezultati se morajo
letno predložiti Evropski komisiji;
f) ukrepi, ki se bodo izvajali v primeru, če gospodarstvo
izgubi status;
g) ukrepi v primeru, da bodo rezultati testiranj v okviru
programa pozitivni.
(3) Na podlagi odobrenega programa RS pridobi dodatne garancije, ki jih lahko uveljavlja pri trgovanju na teritoriju
EU.
(4) Vsako spremembo ali dopolnitev programa, ki je bil
odobren, mora VURS predložiti Evropski komisiji.
(5) Seznam odločb Evropske komisije, ki urejajo dodatne garancije za posamezno bolezen, je naveden v Prilogi III,
ki je sestavni del tega pravilnika.
9. člen
(statusi)
(1) Na podlagi rezultatov programov iz prejšnjega člena
lahko VURS zaprosi Evropsko komisijo za podelitev statusa
države ali regije, uradno proste določene bolezni iz 2. točke
Priloge I.
(2) VURS Evropski komisiji predloži dokumentacijo, ki
vsebuje naslednje podatke:
a) naravo bolezni in zgodovino pojavljanja bolezni na
območju države;
b) rezultate testiranja, ki temeljijo na seroloških, mikrobioloških, patoloških ali epidemioloških preiskavah, ter na
dejstvu, da je bolezen obvezno prijavljiva;
c) obdobje in trajanje nadzora bolezni;
d) če je potrebno, obdobje prepovedi vakcinacije za
določeno bolezen ter območje, za katero je ta prepoved
veljala;
e) postopki za preverjanje odsotnosti bolezni.
(3) Na podlagi odobrenega statusa RS pridobi dodatne garancije, ki jih lahko uveljavlja pri trgovanju na
terotoriju EU.
(4) Vsako spremembo v zvezi z boleznijo, predvsem o
novih izbruhih bolezni, za katero je bil državi podeljen status,
VURS takoj sporoči Evropski komisiji.
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(5) Seznam odločb Evropske komisije, ki urejajo statuse
držav ali regij, prostih določenih bolezni in dodatne garancije,
ki se s tem v zvezi uporabljajo za trgovanje na teritoriju EU,
je naveden v Prilogi III.
III. POGOJI ZA ZBIRALIŠČA, PREVOZNIKE IN TRGOVCE
10. člen
(zbirališča)
(1) Zbirališča, v katerih se zbirajo živali, namenjene
trgovanju na teritoriju EU, morajo biti odobrena.
(2) VURS na podlagi vloge lastnika odobri zbirališče, ki
je registrirano v skladu z določbami pravilnika, ki ureja pogoje
za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce ter postopke
registracije, in je pod nadzorom uradnega veterinarja.
11. člen
(prevozniki)
Poleg pogojev iz pravilnika, ki ureja pogoje in način prevoza živali, morajo prevozniki, ki prevažajo živali iz tega pravilnika na teritoriju EU, izpolnjevati tudi pogoje iz pravilnika,
ki ureja pogoje za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce
ter postopke registracije.
12. člen
(trgovci)
(1) Trgovci z živalmi, namenjenimi za trgovanje na teritoriju EU morajo biti odobreni.
(2) VURS na podlagi vloge odobri trgovce, ki so registrirani v skladu z določbami pravilnika, ki ureja pogoje
za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce ter postopke
registracije.
IV. MREŽA NADZORA
13. člen
(sistem mreže nadzora)
(1) VURS lahko zagotovi mrežo nadzora. Če jo zagotovi, morajo biti vanjo vključeni tudi uradni veterinarji, odgovorni
za klavnice in odobrena zbirališča. Sistem mreže nadzora
mora biti sestavljen iz naslednjih elementov:
– črede;
– imetnik oziroma katerakoli druga pravna ali fizična
oseba, odgovorna za gospodarstvo;
– pooblaščeni ali uradni veterinar, odgovoren za gospodarstvo;
– VURS;
– uradni veterinarski diagnostični laboratorij (Nacionalni
veterinarski inštitut) oziroma drug pooblaščen laboratorij;
– računalniška baza podatkov.
(2) Namen sistema mreže nadzora je:
a) zagotoviti uradno klasifikacijo gospodarstev v skladu z določbami tega pravilnika in pravilnika, ki ureja kužne
bolezni živali;
b) vzdrževanje klasifikacije z rednim nadzorom;
c) zbiranje epidemioloških podatkov;
d) izvajanje predpisanih programov monitoringa;
e) zagotavljanje skladnosti ukrepov iz tega pravilnika ter
ostalih pravilnikov in direktiv EU, ki urejajo področje zdravstvenega stanja živali in s tem v zvezi predpisane prepovedi
in omejitve.
Če je sistem mreže nadzora zagotovljen, je obvezen za
vsa gospodarstva na območju RS. Če se sistem mreže nadzora uvede le za določeno regijo, mora biti premikanje živali
iz območja brez sistema mreže nadzora na območje z vpeljanim sistemom nadzora v skladu s pogoji iz tega pravilnika.
VURS s programom natančneje določi postopke in
ukrepe, ki so jih dolžni izvajati vsi, ki so vključeni v sistem
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mreže nadzora, vključno z osebami, odgovornimi za izdajo
zdravstvenega spričevala.
(3) Postopki in ukrepi iz prejšnjega odstavka morajo
vključevati vsaj naslednje:
A) lastnik ali oseba, odgovorna za gospodarstvo,
mora:
a) zagotoviti, na podlagi pogodbe ali drugega pravnega
akta, nemoteno izvajanje veterinarskih storitev, ki jih na gospodarstvu opravlja pooblaščeni veterinar;
b) nemudoma obvestiti pooblaščenega veterinarja o
sumu na pojav kužne bolezni ali katerekoli obvezno prijavljive bolezni;
c) o vsakem prispetju živali na gospodarstvo obvestiti
pooblaščenega veterinarja;
d) pred vključitvijo živali na gospodarstvo te živali osamiti in s tem omogočiti pooblaščenemu veterinarju pregled,
če je potrebno tudi s predpisanimi testi, s katerim ugotovi, če
lahko gospodarstvo obdrži določen status;
B) pooblaščeni veterinar je pod nadzorom VURS in
mora izpolnjevati naslednje zahteve:
a) izpolnjevati pogoje za opravljanje veterinarskega
poklica;
b) ne sme imeti finančnih interesov, prav tako ne sme
obstajati razmerje do lastnika oziroma osebe, odgovorne za
gospodarstvo, ki je po zakonu, ki ureja upravni postopek,
razlog za izločitev uradne osebe;
c) imeti mora posebna znanja s področja zdravstvenega
varstva za vrsto živali, ki je na gospodarstvu, kar pomeni:
– redno strokovno izobraževanje, predvsem s področja
predpisov, ki urejajo zdravstveno varstvo živali;
– izpolnjevanje zahtev iz programa iz prejšnjega odstavka zaradi zagotavljanje delovanja mreže nadzora;
– posredovanje vseh potrebnih informacij in pomoči
lastniku oziroma osebi, odgovorni za gospodarstvo, da bi
se izvajali vsi ukrepi, potrebni za zagotavljanje statusa gospodarstva, predvsem na podlagi programov, ki jih odobri
VURS;
– zagotavljanje skladnosti z zahtevami glede:
1. identifikacije in zdravstvenih spričeval za živali v čredi, živali, ki se vključujejo v čredo in živali, ki so namenjene
trgovanju;
2. obveznega prijavljanja živalskih kužnih bolezni in drugih dejavnikov, ki ogrožajo zdravstveno stanje ali dodrobit
živali ter zdravje ljudi;
3. ugotavljanja vzrokov pogina pri živalih in kam so bile
namenjene;
4. higienskih razmer v čredi in na gospodarstvu.
Za nemoteno delovanje sistema mreže nadzora lahko
VURS omeji odgovornost posameznega pooblaščenega veterinarja na določeno število gospodarstev ali na določeno
območje. VURS vodi evidenco pooblaščenih veterinarjev in
odobrenih gospodarstev, ki sodeljujejo v mreži nadzora. Če
udeleženec v mreži nadzora ne izpolnjuje več predpisanih
pogojev, VURS lahko začasno razveljavi ali odvzame odobritev oziroma pooblastilo za sodelovanje v mreži nadzora,
ne glede na morebitne druge sankcije;
C) računalniška baza podatkov mora vsebovati:
a) za vsako žival:
– identifikacijsko številko;
– datum rojstva;
– spol;
– pasmo ali barvo dlake;
– identifikacijsko številko matere oziroma, v primeru
uvoza živali iz tretjih držav, identifikacijsko številko, ki jo žival
pridobi po opravljenem pregledu v skladu z direktivo 92/102/
EGS, in ustreza identifikacijski številki izvora;
– identifikacijsko številko gospodarstva, kjer je bila žival
rojena;
– identifikacijske številke vseh gospodarstev, kjer je
bila žival, in datume, ko je bila žival premeščena na drugo
gospodarstvo;
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– datum smrti ali zakola;
b) za vsako gospodarstvo:
– identifikacijsko številko, ki jo poleg kode države sestavlja največ 12 znakov;
– podatke o lastniku;
c) računalniška baza podatkov mora kadarkoli omogočati pridobitev naslednjih podatkov:
– identifikacijske številke vseh govejih živali na gospodarstvu, oziroma pri prašičih registracijsko številko
gospodarstva ali črede izvora in kjer je potrebno, številko
zdravstvenega spričevala;
– za vsako govejo žival seznam vseh sprememb gospodarstev, od gospodarstva, kjer je bila žival rojena, oziroma
gospodarstva, kamor je bila žival uvožena iz tretjih držav,
naprej; pri prašičih pa registracijsko številko zadnjega gospodarstva ali črede oziroma v primeru uvoza iz tretjih držav,
gospodarstva uvoza.
Ti podatki morajo biti v računalniški bazi podatkov še tri
zaporedna leta po smrti goveje živali, oziroma pri prašičih še
tri zaporedna leta od vnosa podatkov v bazo;
d) nemoteno delovanje računalniške baze podatkov za
prašiče, vključno s potrebnimi podatki, ki jih mora vsebovati,
mora biti zagotovljeno v skladu s pravilnikom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev. Za prašiče se uporabljajo le
določbe podtočk b), c) in d) točke C) tega odstavka.
(4) Vsi sodelujoči v sistemu mreže nadzora so odgovorni VURS. VURS skrbi za vzpostavitev mreže nadzora in
za izvajanje rednih pregledov za zagotavljanje pravilnega in
nemotenega delovanja mreže nadzora.
(5) Na podlagi nemotenega delovanja mreže nadzora
vsaj 12 mesecev, lahko VURS zaprosi Evropsko komisijo
za odobritev mreže nadzora in v ta namen Evropski komisiji
posreduje vse potrebne podatke in dokumentacijo o sistemu
mreže nadzora.
(6) Pri trgovanju z živalmi med državami članicami z
odobrenim sistemom mreže nadzora se ne upoštevajo zahteve iz druge alinee točke a) drugega odstavka 3. člena
tega pravilnika.
(7) VURS lahko v skladu z direktivama 85/73/EGS in
96/43/EGS zaprosi za sofinanciranje pri vzpostavitvi sistema
mreže nadzora.
(8) Če se ne vzpostavi odobren sistem mreže nadzora,
mora VURS zagotoviti računalniško bazo podatkov, ki mora
biti polno operabilna.
(9) Računalniško bazo podatkov iz prejšnjega odstavka
vzpostavi Služba za identifikacijo in registracijo pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V. UKREPI
14. člen
(kršitve)
(1) Če se ugotovijo kršitve tega pravilnika, VURS ukrene
vse potrebno, da se zavaruje zdravstveno stanje živali in da
se prepreči širjenje živalskih kužnih bolezni, med drugim:
a) omogoči dokončanje transporta ali vrne živali na kraj
izvora po najkrajši možni poti, pri tem pa mora zagotoviti, da
se s tem ne ogroža zdravje ali dobrobit živali;
b) zagotovi primerno vhlevitev živali z vso potrebno
oskrbo v primeru prekinitve transporta;
c) zagotovi zakol živali; v tem primeru morajo biti namembni kraj živali in uporaba teh živali po zakolu v skladu
z določbami:
– direktive 64/433/EGS;
– direktive 90/667/EGS, če zdravstvenega statusa živali ni mogoče ugotoviti ali če je zdravstveno stanje živali ali
zdravje ljudi ogroženo; vendar pa se lahko pred uveljavitvijo
teh ukrepov imetniku živali ali osebi, odgovorni za te živali,
določi prehodno obdobje. V tem primeru se odredijo ukrepi
iz drugega odstavka tega člena.
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(2) VURS mora o vsaki kršitvi takoj obvestiti pristojni
organ v državi članici izvora in v skladu z določbami direktive
89/608/ES nuditi potrebno pomoč pri izvajanju tega pravilnika, predvsem pri zagotavljanju izvajanja določb tega člena.
15. člen
(pregledi in varnostni ukrepi)
Način in organizacija pregledov na izvoru, pregledi, ki
se izvajajo na kraju namembnosti in varnostni ukrepi, ki se
morajo izvajati, ter spremljanje izvajanja teh ukrepov so določeni v pravilniku, ki ureja preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU (direktive 90/425/EGS).
VI. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 323-655/2003
Ljubljana, dne 19. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0159
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1. Bolezni govedi
a) slinavka in parkljevka
b) steklina
c) tuberkuloza
d) bruceloza
e) plučna kuga govedi
f) enzootska goveja levkoza
g) antraks
Bolezni prašičev
a) steklina
b) bruceloza
c) klasična prašičja kuga
d) afriška prašičja kuga
e) slinavka in prakljevka
f) vezikularna bolezen prašičev
g) antraks
2. a. bolezen Aujezskega
b) IBR/IPV
c) bruceloza prašičev (Brucella suis infection)
d) TGE

Priloga I
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Priloga II

Model 1

ZDRAVSTVENO SPRI�EVALO ZA GOVEJE IVALI ZA ZAKOL(1) / PLEME(1) / PROIZVODNJO(1)

Drava �lanica izvora:
tevilka certifikata (7)

Regija izvora:

Referen�na tevilka k
originalnemu certifikatu (8)

POGLAVJE A
Ime, priimek in naslov poiljatelja:

Ime in naslov gospodarstva izvora:
(2)

Registracijska tevilka trgovca:.

(3)

Naslov in registracijska tevilka odobrenega zbirali�a v dravi �lanici izvora (1) ali tranzita (1):
(3)
(3)

Podatki o zdravstvenem stanju
Potrjujem, da vsaka ival iz poiljke, opisane spodaj
1.

izvira iz gospodarstva in podro�ja, za katera v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo, ni predpisanih
omejitev ali prepovedi zaradi bolezni, ki prizadanejo goveje ivali;

2.

izvira iz �rede, ki je v dravi �lanici ali regiji drave �lanice

3.

a.

z mreo nadzora, odobreno z:

b.

ki je priznana kot:

odlo�ba komisije

/ /ES (3)

-

uradno prosta tuberkuloze

odlo�ba komisije

/ /ES (3)

-

uradno prosta bruceloze

odlo�ba komisije

/ /ES (3)

-

uradno prosta levkoze

odlo�ba komisije

/ /ES (3)

(3) je ival za pleme (1) ali proizvodnjo (1), ki:
-

je bila na gospodarstvu izvora, kolikor se da preveriti, nepretrgoma zadnjih 30
dni oziroma od rojstva, �e je ival mlaja od 30 dni, in nobena ival, uvoena iz
tretjih drav, ni bila vklju�ena na gospodarstvo v tem �asu, razen �e je bila
izolirana od vseh ostalih ivali na gospodarstvu;

-

izvira iz �rede, uradno proste tuberkuloze, bruceloze in levkoze in je negativno
reagirala na teste, opravljene v obdobju 30 dni pred odpremo, v skladu s
6. �lenom (2) direktive 64/432/EGS, kot sledi:

Test

Test se ne zahteva za naslednje Zahtevan
kategorije ivali
ja / ne (4) (5)

tuberkulinski test

ivali, mlaje od 6 tednov

sero  aglutinacijski test (6) za brucelozo

kastrirane ivali in ivali, mlaje od
12 mesecev

test na levkozo

ivali, mlaje od 12 mesecev

Datum
preiskave
oziroma vzor�enja
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(3) je ival za zakol, ki izvira iz �rede, uradno proste tuberkuloze in levkoze in je
-

kastrirana (3) ali

-

nekastrirana in izvira iz �rede, uradno proste bruceloze (3).

3

( ) je ival za zakol, ki izvira iz �rede, ki ni uradno prosta tuberkuloze, bruceloze in levkoze, in se odpremlja
v skladu s 6(3) �lenom direktive 64/432/EGS z licenco t.
. iz gospodarstva v paniji, in
je negativno reagirala na test, opravljen v 30 dneh pred odhodom iz gospodarstva izvora:
Test

Datum preiskave oziroma vzor�enja

tuberkulinski test
sero  aglutinacijski test (6) za brucelozo
test na levkozo

6.

(11) na podalgi informacij, pridobljenih iz uradnih dokumentov ali spri�evala, v katerem sekciji A in B izpolni
uradni veterinar ali odobreni veterinar, odgovoren za gospodarstvo izvora, poiljka izpolnjuje dolo�ene
zahteve glede zdravstvenega stanja, navedene v to�kah 1 do 5 Sekcije A in zato niso podrobno izpolnjene v
tem zdravstvenem spri�evalu.

7.

(3) je ival, mlaja od 30 mesecev in namenjena za proizvodnjo mesa ter izvira iz �rede, uradno proste
tuberkuloze, bruceloze in levkoze, in se odpremlja v skladu s 6. �lenom (2)(e) direktive 64/432/EGS z
licenco, t
.

POGLAVJE B
Opis poiljke
Datum odpreme:
Skupno tevilo ivali:
Ozna�itev ivali:
tevilka potnega lista

tevilka za�asnega dokumenta (za ivali, mlaje od 4 tednov)

Uradna identifikacija

�e je potrebno, nadaljuj na dodatnem listu, ki ga mora podpisati in oigosati uradni veterinar ali odobren veterinar

Registracijska tevilka prevoznika (�e je druga�na od prevoznika, navedenega v sekciji C in/ali �e dolina
prevoza presega 50 km):
Prevozno sredstvo:

Registrska tevilka:

Certificiranje poglavij A in B
Uradni ig

Kraj

Datum

Podpis (*)

Ime in poloaj z velikimi tiskanimi �rkami:
Naslov veterinarja podpisnika:

(*) Poglavji A in B zdravstvenega spri�evala morata biti
ali igosani in podpisani s strani uradnega veterinarja gospodarstva izvora, �e ja ta drug kot veterinar,
podpisnik poglavja C,
ali podpisani s strani odobrenega veterinarja gospodarstva izvora, �e ima drava �lanica izvora sistem
mree nadzora, odobren z odlo�bo
/
/ ES,
ali podpisani s strani uradnega veterinarja odobrenega zbirali�a na dan odhoda ivali.
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POGLAVJE C (9)
Ime, priimek in naslov prejemnika:
.
Ime in naslov namembnega gospodarstva (1) ali odobrenega zbirali�a v namembni dravi �lanici (1) (to polje
izpolni z velikimi tiskanimi �rkami)
Ime:

.

Ulica:

.

Drava / provinca:

.

Potna tevilka:

.

Drava �lanica:

.
( 3)

Registracijska tevilka trgovca:

(10)

Registracijska tevilka prevoznika (�e dolina transporta presega 50 km):
Prevozno sredstvo:

Registrska tevilka:

Po pregledu, opravljenem v skladu s predpisi, potrjujem da:
1.

so bile zgoraj opisane ivali pregledane (vpii datum)
predvideno odpremo in niso kazale klini�nih znakov infekcijske ali kune bolezni;

2.

gospodarstvo izvora in (kjer ustreza) odobreno zbirali�e in obmo�je na katerem se nahajata ni pod
omejitvami ali prepovedmi zaradi ivalskih kunih bolezni, ki prizadenejo goveje ivali, v skladu z
nacionalno ali z zakonodajo EU;

3.

so izpolnjene vse ustrezne dolo�be direktive 64/432/EGS;

4.

(3) zgoraj navedene ivali ipolnjujejo dodatne garancije za:
-

bolezen:

-

v skladu z odlo�bo komisije

/

v roku 24 ur pred

/ ES;

5.

ivali niso bile dlje kot 6 dni v odobrenem zbirali�u (3).

6.

v �asu pregleda so bile ivali sposobne za prevoz in predvideno potovanje v skladu z dolo�bami direktive
91/628/EGS (12). (*)

Certificiranje poglavja C
Uradni ig

Kraj

Datum

Podpis (*)

Ime in poloaj z velikimi tiskanimi �rkami:

Naslov veterinarja podpisnika:

(*) Poglavje C zdravstvenega spri�evala mora biti igosano in podpisano s strani uradnega veterinarja
gospodarstva izvora, ali
odobrenega zbirali�a v dravi �lanici izvora, ali
odobrenega zbirali�a v dravi �lanici tranzita, �e se izpolnjuje zdravstveno spri�evalo za odpremo ivali
v namembno dravo �lanico.
Dodatne informacije
1.

Zdravstveno spri�evalo mora biti igosano in podpisano z barvo, druga�no od barve tiska.

2.

To zdravstveno spri�evalo je veljavno 10 dni od dneva pregleda ivali v dravi �lanici izvora in ki je
naveden v poglavju C.

3.

Zahtevani podatki iz zdravstvenega spri�evala morajo biti vneseni v ANIMO sistem na dan izdaje
zdravstvenega spri�evala in najpozneje v 24 urah od izdaje.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Pre�rtaj, kar ne ustreza.
Se ne uporablja, �e gre za ivali iz ve�ih gospodarstev.
Pre�rtaj, �e ne ustreza.
Ni potrebno, �e je odobren sistem mree nadzora, odlo�ba komisije
/
/ ES.
Ni potrebno, �e je drava �lanica ali regija drave �lanice, kjer je locirana �reda, priznana kot uradno
prosta zadevne bolezni.
Ali katerikoli drug odobren test v skladu s 17. �lenom direktive 64/432/EGS.
Izpolni uradni veterinar v dravi �lanici izvora.
Izpolni uradni veterinar odobrenega zbirali�a v dravi �lanici tranzita.
Pre�rtaj, �e se zdravstveno spri�evalo uporablja le za premikanje ivali na obmo�ju drave �lanice
izvora in sta samo sekciji A in B igosani in podpisani.
Pre�rtaj, �e je prevoznik isti, kot je ozna�en v sekciji B.
To�ko 6 sekcije A podpie uradni veterinar odobrenega zbirali�a po pregledu dokumentacije in
identifikacije ivali, ki pridejo z uradnim dokumentom ali zdravstvenim spri�evalom z izpolnjenima
sekcijama A in B, druga�e se to�ka pre�rta.
Ta izjava ne izvzema prevoznikov od njihove dolnosti v skladu z dolo�bami EU, ki so v veljavi v zvezi s
sposobnostjo ivali za transport.
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Model 2
ZDRAVSTVENO SPRI�EVALO ZA PRAI�E ZA ZAKOL(1) / PLEME(1) / PROIZVODNJO(1)

Drava �lanica izvora:
tevilka certifikata (4)

Regija izvora:

Referen�na tevilka k
originalnemu certifikatu (5)

POGLAVJE A
Ime, priimek in naslov poiljatelja:

Ime in naslov gospodarstva izvora:
(2)

Registracijska tevilka trgovca:.

(3)

Naslov in registracijska tevilka odobrenega zbirali�a v dravi �lanici izvora (1) ali tranzita (1):
(3)
(3)

Podatki o zdravstvenem stanju
Potrjujem, da vsaka ival iz poiljke, opisane spodaj
1.

izvira iz gospodarstva in podro�ja, za katera v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo, ni predpisanih
omejitev ali prepovedi zaradi bolezni, ki prizadanejo prai�e;

2.

(3) je ival za pleme (1) ali proizvodnjo (1), ki je bila na gospodarstvu izvora, kolikor se da preveriti,
nepretrgoma zadnjih 30 dni oziroma od rojstva, �e je ival mlaja od 30 dni, in nobena ival, uvoena iz
tretjih drav, ni bila vklju�ena na gospodarstvo v tem �asu, razen �e je bila izolirana od vseh ostalih ivali
na gospodarstvu.

POGLAVJE B
Opis poiljke
Datum odpreme:
Skupno tevilo ivali:
Ozna�itev ivali:
Pasma

Datum rojstva

Uradna identifikacija

�e je potrebno, nadaljuj na dodatnem listu, ki ga mora podpisati in oigosati uradni veterinar ali odobren veterinar

Registracijska tevilka prevoznika (�e je druga�na od prevoznika, navedenega v sekciji C in/ali �e dolina
prevoza presega 50 km):
Prevozno sredstvo:

Registrska tevilka:

Certificiranje poglavij A in B
Uradni ig

Kraj

Ime in poloaj z velikimi tiskanimi �rkami:
Naslov veterinarja podpisnika:

Datum

Podpis (*)
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(*) Poglavji A in B zdravstvenega spri�evala morata biti
ali igosani in podpisani s strani uradnega veterinarja gospodarstva izvora, �e ja ta drug kot veterinar,
podpisnik poglavja C,
ali podpisani s strani odobrenega veterinarja gospodarstva izvora, �e ima drava �lanica izvora sistem
mree nadzora, odobren z odlo�bo
/
/ ES,
ali podpisani s strani uradnega veterinarja odobrenega zbirali�a na dan odhoda ivali.

POGLAVJE C (9)
Ime, priimek in naslov prejemnika:
.
1

Ime in naslov namembnega gospodarstva ( ) (to polje izpolni z velikimi tiskanimi �rkami)
Ime:

.

Ulica:

.

Drava / provinca:

.

Potna tevilka:

.

Drava �lanica:

.
7

Registracijska tevilka prevoznika (�e dolina transporta presega 50 km):
Prevozno sredstvo:

()

Registrska tevilka:

Po pregledu, opravljenem v skladu s predpisi, potrjujem da:
7.

so bile zgoraj opisane ivali pregledane (vpii datum)
predvideno odpremo in niso kazale klini�nih znakov infekcijske ali kune bolezni;

v roku 24 ur pred

8.

gospodarstvo izvora in (kjer ustreza) odobreno zbirali�e in obmo�je na katerem se nahajata ni pod
omejitvami ali prepovedmi zaradi ivalskih kunih bolezni, ki prizadenejo prai�e, v skladu z nacionalno ali z
zakonodajo EU;

9.

so izpolnjene vse ustrezne dolo�be direktive 64/432/EGS;

10. (3) zgoraj navedene ivali izpolnjujejo dodatne garancije za:
-

bolezen:

-

v skladu z odlo�bo komisije

/

/ ES;

11. ivali niso bile dlje kot 6 dni v odobrenem zbirali�u (3).
12. v �asu pregleda so bile ivali sposobne za prevoz in predvideno potovanje v skladu z dolo�bami direktive
91/628/EGS (12). (*)
Certificiranje poglavja C
Uradni ig

Kraj

Datum

Podpis (*)

Ime in poloaj z velikimi tiskanimi �rkami:

Naslov veterinarja podpisnika:

(*) Poglavje C zdravstvenega spri�evala mora biti igosana in podpisana s strani uradnega veterinarja
ali gospodarstva izvora,
ali odobrenega zbirali�a v dravi �lanici izvora,
ali odobrenega zbirali�a v dravi �lanici tranzita, �e se izpolnjuje zdravstveno spri�evalo za odpremo ivali
v namembno dravo �lanico.
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Dodatne informacije
1.

Zdravstveno spri�evalo mora biti igosano in podpisano z barvo, druga�no od barve tiska.

2.

To zdravstveno spri�evalo je veljavno 10 dni od dneva pregleda ivali v dravi �lanici izvora in ki je
naveden v poglavju C.

3.

Zahtevani podatki iz zdravstvenega spri�evala morajo biti vneseni v ANIMO sistem na dan izdaje
zdravstvenega spri�evala in najpozneje v 24 urah od izdaje.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Pre�rtaj, kar ne ustreza.
Se ne uporablja, �e gre za ivali iz ve�ih gospodarstev.
Pre�rtaj, �e ne ustreza.
Izpolni uradni veterinar v dravi �lanici izvora.
Izpolni uradni veterinar odobrenega zbirali�a v dravi �lanici tranzita.
Pre�rtaj, �e se zdravstveno spri�evalo uporablja le za premikanje ivali na obmo�ju drave �lanice
izvora in sta samo sekciji A in B igosani in podpisani.
Pre�rtaj, �e je prevoznik isti, kot je ozna�en v sekciji B.
Ta izjava ne izvzema prevoznikov od njihove dolnosti v skladu z EU dolo�bami, ki so v veljavi v zvezi s
sposobnostjo ivali za transport.

Priloga III
1. Odločba komisije 2003/467/ES – statusi držav oziroma regij, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in levkoze;
2. Odločba komisije 2001/618/ES – statusi držav oziroma regij, uradno prostih Aujezskijeve bolezen in dodatne
garancije za to bolezen;
3. Odločba komisije 93/42/EGS – statusi držav oziroma
regij in dodatne garancije za IBR/IPV.

891.

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede
zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in koze
za trgovanje na teritoriju EU

Na podlagi četrtega odstavka 20. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št.
33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega
stanja izpolnjevati ovce in koze za trgovanje
na teritoriju EU
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za trgovanje na teritoriju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), kot ga opredeljuje
pravilnik, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU, ki jih morajo glede zdravstvenega
stanja izpolnjevati ovce in koze (v nadaljnjem besedilu: veterinarski pogoji) in pogoje, ki jih morajo za trgovanje na teritoriju EU izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z ovcami
in kozami, kot je predpisano z Direktivo Sveta 91/68/EGS z
vsemi spremembami.

2. člen
Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz pravilnika, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU, in pravilnika, ki ureja pogoje in način
prevoza živali, ter naslednji izrazi:
1. ovce in koze za zakol so ovce in koze, ki so namenjene direktno v klavnico oziroma v odobreno zbirališče, od
koder se jih lahko odpremi le v klavnico;
2. plemenske ovce in koze so ovce in koze, ki niso
zajete v 1. in 3. točki tega člena, ter so namenjene na namembno mesto direktno ali preko odobrenega zbirališča, kjer
se uporabijo za plemenske ali proizvodne namene;
3. ovce in koze za pitanje so živali, ki niso zajete v 1. in
2. točki tega člena, ter so namenjene na namembno mesto,
kjer se dopitajo in nato zakoljejo;
4. gospodarstvo, uradno prosto bruceloze, je gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni
živali;
5. gospodarstvo, prosto bruceloze, je gospodarstvo, ki
izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali;
6. obvezno prijavljive bolezni so bolezni iz 1. točke Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika;
7. gospodarstvo izvora je gospodarstvo, na katerem so
bile živali stalno prisotne v skladu s tem pravilnikom, in na
katerem je iz dokumentacije razvidno, da so bile te živali tam
res prisotne; ta dokumentacija mora biti kadarkoli na vpogled
uradnemu veterinarju;
8. zbirališče pomeni zbirni center in sejem, kjer se pod
nadzorom uradnega veterinarja zbirajo ovce in koze iz raz-
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ličnih gospodarstev in se združujejo v pošiljke živali, namenjene za promet na območju Republike Slovenje;
9. odobreno zbirališče je gospodarstvo, kjer se zbirajo
ovce in koze iz različnih gospodarstev in se združujejo v pošiljke živali, namenjene za trgovanje na teritoriju EU;
10. trgovec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki redno
kupuje ali prodaja živali v komercialne namene posredno
ali neposredno in jih največ v roku 29 dni po nakupu proda
naprej ali premesti na drugo lokacijo, ki ni v njegovi lasti,
ter izpolnjuje tudi ostale pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje
za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce ter postopke
registracije;
11. odobreno gospodarstvo trgovca je gospodarstvo, ki
ga vodi trgovec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke, ga odobri VURS in na katerem se ovce in koze iz različnih gospodarstev združujejo v pošiljke živali, namenjene za trgovanje
na teritoriju EU;
12. prevoznik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje in način prevoza
živali;
13. regija je del države, velik vsaj 2 000 km2, pod veterinarskim nadzorom in vključuje območje vsaj enega območnega urada VURS;
14. tretje države so države, ki niso članice EU.
II. POGOJI ZA TRGOVANJE
3. člen
(1) Trgovanje z ovcami in kozami za zakol je mogoče le,
če izpolnjujejo pogoje iz 4., 5., 6. in 7. člena tega pravilnika.
(2) Trgovanje z ovcami in kozami za pitanje je mogoče
le, če izpolnjujejo pogoje iz 4., 5., 6. in 8. člena tega pravilnika, ne glede na dodatne garancije, ki jih Republika Slovenija
lahko zahteva na podlagi odločbe Evropske komisije po odobritvi programa iz 10. člena tega pravilnika in po odobritvi
statusa iz 11. člena tega pravilnika.
(3) Trgovanje s plemenskimi ovcami in kozami je mogoče le, če izpolnjujejo pogoje iz 4., 5., 6., 8. in 9. člena,
ne glede na dodatne garancije, ki jih Republika Slovenija
(v nadaljnjem besedilu: RS) lahko zahteva na podlagi odločbe Evropske komisije po odobritvi programa iz 10. člena
tega pravilnika in po odobritvi statusa iz 11. člena tega
pravilnika.
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka
tega člena lahko VURS, če je RS namembna država, odobri
splošna ali omejena odstopanja glede premikov plemenskih
ovc in koz ter ovc in koz za pitanje, ki so namenjene izključno
začasni paši v bližini mej med državami članicami EU. Če
se taka odstopanja odobri, mora VURS o vsebini odstopanj
obvestiti Evropsko komisijo.
(5) Ovce in koze iz tega pravilnika ne smejo v času od
odhoda iz gospodarstva izvora do prihoda na namembno
mesto priti v stik z drugimi parkljarji, razen če imajo enak
zdravstveni status.
4. člen
(1) Ovce in koze iz tega pravilnika:
a) morajo biti na predpisan način označene;
b) morajo biti podvržene kliničnemu pregledu, ki ga
mora opraviti uradni veterinar v 24 urah pred nakladanjem,
in ne smejo kazati kliničnih znakov bolezni;
c) ne smejo izvirati iz gospodarstva ali biti v stiku z
živalmi iz gospodarstva, za katero velja prepoved ali omejitev iz zdravstvenih razlogov; po odstranitvi zadnje okužene
oziroma obolele ter dovzetne živali mora obdobje takšne
prepovedi trajati vsaj:
– 42 dni – v primeru bruceloze;
– 30 dni – v primeru stekline;
– 15 dni – v primeru vraničnega prisada;
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d) ne smejo izvirati iz gospodarstva ali biti v stiku z živalmi iz gospodarstva, ki je na območju, za katero iz zdravstvenih razlogov veljajo prepovedi ali omejitve v zvezi s predpisi
RS ali predpisi EU;
e) ne smejo biti pod omejitvami zaradi slinavke in parkljevke v skladu s predpisi EU in ne smejo biti cepljene proti
slinavki in parkljevki.
(2) Trgovanje je prepovedano:
a) z ovcami in kozami, ki so izločene v skladu z državnim programom za eradikacijo katerekoli bolezni, ki ni našteta v pravilniku, ki ureja preglede živali in živalskih proizvodov
na teritoriju EU in v točki 1 Priloge I tega pravilnika;
b) z ovcami in kozami, ki zaradi zdravstvenih razlogov
ne morejo biti predmet prometa na območju RS.
(3) Ovce in koze morajo biti:
a) rojene in vzrejane od rojstva dalje na območju EU ali
b) uvožene iz tretjih držav v skladu s predpisi EU.
5. člen
(1) Ovce in koze za zakol, ovce in koze za pitanje
ter plemenske ovce in koze ne smejo biti odpremljene na
območje druge države članice EU (v nadaljnjem besedilu:
država članica):
a) razen, če so bile na gospodarstvu izvora vsaj 30 dni
pred nakladanjem oziroma od rojstva, če so živali mlajše od
30 dni;
b) če izvirajo iz gospodarstva, na katerega so bile v
obdobju 21 dni pred nakladanjem vključene nove ovce in
koze;
c) če izvirajo iz gospodarstva, na katerega so bile v
obdobju 30 dni pred nakladanjem vključeni novi parkljarji,
uvoženi iz tretjih držav.
(2) Ne glede na določbe točk b in c prejšnjega odstavka
lahko VURS odobri odpremo ovc in koz na območje druge
države članice, če so bile novo vključene živali iz točk b in
c prejšnjega odstavka popolnoma izolirane od ostalih živali
na gospodarstvu.
6. člen
Za trgovanje na teritoriju EU z vsemi vrstami ovc in koz
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. pred zadnjim certificiranjem za namene trgovanja in
pošiljanja v končni namembni kraj v drugi državi članici, kakor
je naveden v zdravstvenem spričevalu, se živali ne smejo
nahajati izven gospodarstva izvora več kot šest dni;
2. brez vpliva na določbe prvega odstavka 15. člena
tega pravilnika, se v primeru transporta živali po morju,
časovna omejitev šest dni podaljša za obdobje trajanja
transporta;
3. po odhodu iz gospodarstva izvora morajo biti živali
odpremljene neposredno na namembno mesto v drugi državi
članici;
4. ne glede na določbo prejšnje točke lahko živali med
odhodom iz gospodarstva izvora in do prispetja na namembno
mesto v drugi državi članici tranzitirajo le skozi eno odobreno
zbirališče, ki je na območju države članice izvora; v primeru
ovc in koz za zakol lahko odobreno zbirališče nadomesti tudi
odobreno gospodarstvo trgovca v državi članici izvora;
5. živali za zakol, ki so bile ob prihodu na namembno
mesto poslane v klavnico, morajo biti zaklane čimprej, vendar
najpozneje v roku 72 ur po prihodu;
6. brez vpliva na določbe prejšnje točke živali iz tega
pravilnika ne smejo od časa odhoda iz gospodarstva izvora
do prihoda na namembno mesto ogroziti zdravstvenega
stanja ostalih živali, ki niso namenjene trgovanju na teritoriju EU.
7. člen
(1) Ne glede na določbe točke a prvega odstavka 5. člena tega pravilnika so lahko ovce in koze za zakol predmet
trgovanja, če so bile na gospodarstvu izvora vsaj 21 dni.
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(2) Ne glede na določbe točke b prvega odstavka 5. člena tega pravilnika in brez vpliva na določbe prejšnjega odstavka ter določbe 1. točke prejšnjega člena, se lahko ovce in
koze za zakol odpremijo iz gospodarstva izvora, na katerega
so bile nove ovce in koze vključene v obdobju 21 dni pred odpremo, če se živali odpremljajo neposredno v klavnico v drugi
državi članici in se nemudoma zakoljejo, brez tranzitiranja
skozi zbirališče ali počivališče za živali v skladu z določbami
pravilnika, ki ureja pogoje in način prevoza živali.
(3) Ne glede na določbe 3. in 4. točke prejšnjega člena
in brez vpliva na določbe 1. in 2. točke prejšnjega člena, lahko ovce in koze za zakol, po odhodu iz gospodarstva izvora,
tranzitirajo skozi še eno dodatno zbirališče, če:
a) živali, ki gredo skozi odobreno zbirališče v skladu s
4. točko prejšnjega člena tega pravilnika, ki je na območju
države članice izvora, izpolnjujejo naslednje pogoje:
– po odhodu iz gospodarstva izvora gredo živali skozi
le eno odobreno zbirališče, ki je pod nadzorom uradnega
veterinarja in so istočasno v tem zbirališču le živali z istim
zdravstvenim statusom;
– brez vpliva na pravilnik, ki ureja označevanje ovc
in koz, morajo biti živali najpozneje v zbirališču označene
individualno, tako da je v vsakem trenutku možno izslediti
gospodarstvo izvora in
– živali mora iz zbirališča v odobreno zbirališče v skladu
s 4. točko prejšnjega člena spremljati veterinarski dokument;
v odobrenem zbirališču morajo biti živali certificirane in odpremljene neposredno v klavnico v namembni državi članici;
ali
b) živali po odpremi iz države članice izvora tranzitirajo
skozi odobreno zbirališče preden so odpremljene v klavnico
v namembni državi članici, pod naslednjimi pogoji:
– da je odobreno zbirališče na območju namembne
države članice, od koder se živali pod uradnim veterinarskim
nadzorom pošljejo direktno v klavnico, kjer morajo biti zaklane v roku 5 dni po prispetju v odobreno zbirališče; ali
– da je odobreno zbirališče na območju tranzitne države članice, od koder so živali poslane direktno v klavnico v
namembni državi članici, kot je navedena v zdravstvenem
spričevalu, v skladu s šestim odstavkom 15. člena tega
pravilnika.
8. člen
Brez vpliva na dodatne garancije, ki se jih lahko zahteva v skladu s 10. in 11. členom tega pravilnika, morajo
plemenske ovce in koze ter ovce in koze za pitanje, poleg
pogojev iz 4. člena tega pravilnika izpolnjevati tudi pogoje
iz priloge V pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali, da bi se
jih lahko vključilo na gospodarstvo, uradno prosto ali prosto
bruceloze.
9. člen
Brez vpliva na dodatne garancije, ki se jih lahko zahteva
v skladu z 10. in 11. členom tega pravilnika, morajo plemenske ovce in koze izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) izvirati morajo iz gospodarstva in so lahko v stiku le
z živalmi iz gospodarstva:
1. na katerem ni bilo kliničnih primerov naslednjih bolezni:
– v preteklih 6 mesecih: kužne agalakcije ovc (Mycoplasma agalactiae) ali kužne agalakcije koz (Mycoplasma
agalactiae, M. capricolum, M. mycoides var. mycoides »large colony«),
– v preteklih 12 mesecih: paratuberkuloze ali kužnega
limfadenitisa;
– v preteklih 3 letih: pulmonalne adenomatoze, maedivisna ali virusnega artritisa/encefalitisa koz; vendar pa se to
obdobje lahko skrajša na 1 leto, če so bile okužene živali z
maedi-visno ali virusnim artritisom/encefalitisom koz izločene, ostale živali pa so negativno reagirale na dva zaporedna
odobrena testa; ali
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ki, brez vpliva na skladnost z zahtevami za druge bolezni, zagotavlja, za eno ali več zgoraj navedenih bolezni,
v okviru odobrenih programov v skladu z 10. in 11. členom
tega pravilnika, zdravstvene garancije, ki so vsaj enakovredne zgoraj navedenim pogojem za določeno bolezen ali
bolezni;
2. kjer ni dvomov, da so izpolnjeni pogoji iz prejšnje
točke, oziroma je uradni veterinar, odgovoren za izdajo
zdravstvenega spričevala, seznanjen z njimi;
3. kjer imetnik živali zagotavlja, da takih dejstev ni,
oziroma, da imetnik živali poda pisno izjavo, da živali, namenjene trgovanju na teritoriju EU, izpolnjujejo vse pogoje
iz točke 1;
b) v zvezi s kužnim epididimitisom (B. ovis) morajo nekastrirani plemenski ovni:
1. izvirati iz gospodarstva, kjer v preteklih 12 mesecih ni
bilo potrjenega kužnega epididimitisa (B. ovis);
2. so bili na gospodarstvu nepretrgoma vsaj 60 dni pred
odpremo;
3. so v obdobju 30 dni pred odpremo negativno reagirali
na test, predpisan v prilogi V pravilnika, ki ureja kužne bolezni živali ali so jim bile odobrene enakovredne zdravstvene
garancije;
c) te zahteve morajo biti potrjene z obrazcem 3 veterinarskega spričevala o zdravstvenem stanju (v nadaljnjem
besedilu: zdravstveno spričevalo), ki je kot priloga II sestavni
del tega pravilnika.
III. PROGRAM
10. člen
(1) Za bolezni iz točke 2 priloge I, ki je sestavni del tega
pravilnika, lahko VURS predpiše obvezen ali prostovoljen
program nadzora ali nacionalni program monitoringa. Program nadzora ali monitoringa (v nadaljnjem besedilu: program) se lahko predpiše za celotno območje države ali le za
določeno regijo.
(2) Programe iz prejšnjega odstavka mora VURS
predložiti Evropski komisiji v potrditev. Program mora biti v
skladu z odločbo 90/638/EGS in mora vsebovati naslednje
podatke:
a) razširjenost bolezni v državi;
b) razloge za uvedbo programa (pomembnost bolezni
in predvidene koristi programa glede na stroške za njegovo
izvedbo);
c) geografsko območje, na katerem se bo program izvajal;
d) statusne kategorije živali na gospodarstvih, kjer se
bo program izvajal, standardi, ki morajo biti doseženi ter postopki testiranj, ki bodo uporabljeni;
e) program monitoringa; njegovi rezultati pa se morajo
letno predložiti Evropski komisiji;
f) ukrepi, ki se bodo izvajali v primeru, če gospodarstvo
izgubi status;
g) ukrepi v primeru, da bodo rezultati testiranj v okviru
programa pozitivni.
(3) Na podlagi odobrenega programa RS pridobi dodatne garancije, ki jih RS lahko uveljavlja pri trgovanju na
teritoriju EU.
(4) Vsako spremembo ali dopolnitev odobrenega programa mora VURS predložiti Evropski komisiji.
(5) VURS lahko v skladu z Odločbo Sveta 90/424/EGS
zaprosi Evropsko komisijo za sofinanciranje odobrenih programov.
IV. STATUSI
11. člen
(1) Na podlagi rezultatov programov iz prejšnjega člena,
lahko VURS zaprosi Evropsko komisijo za podelitev statusa
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države ali regije, uradno proste določene bolezni 2. točke
Priloge I.
(2) VURS Evropski komisiji predloži dokumentacijo, ki
vsebuje naslednje podatke:
a) naravo bolezni in zgodovino pojavljanja bolezni na
območju države;
b) rezultate testiranja, ki temeljijo na seroloških, mikrobioloških, patoloških ali epidemioloških preiskavah, ter na
dejstvu, da je bolezen obvezno prijavljiva;
c) obdobje in trajanje nadzora bolezni;
d) če je potrebno, obdobje prepovedi vakcinacije za
določeno bolezen ter območje, za katero je ta prepoved
veljala;
e) postopke za preverjanje odsotnosti bolezni.
(3) Na podlagi odobrenega statusa RS pridobi dodatne
garancije, ki jih lahko uveljavlja pri trgovanju na teritoriju
EU.
(4) Vsako spremembo v zvezi z boleznijo, predvsem o
novih izbruhih bolezni, za katero je bil državi podeljen status,
VURS takoj sporoči Evropski komisiji.
(5) Seznam odločb Evropske komisije, ki urejajo statuse
držav ali regij, prostih določenih bolezni in dodatne garancije,
ki se s tem v zvezi uporabljajo za trgovanje na teritoriju EU, je
naveden v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
V. ZBIRALIŠČA, TRGOVCI IN PREVOZNIKI
12. člen
(1) Zbirališča, v katerih se zbirajo živali, namenjene
trgovanju na teritoriju EU, morajo biti odobrena.
(2) VURS na podlagi vloge lastnika odobri zbirališče, ki
je registrirano v skladu z določbami pravilnika, ki ureja pogoje
za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce ter postopke
registracije, in je pod nadzorom uradnega veterinarja.
13. člen
(1) Trgovci z živalmi, namenjenimi za trgovanje na teritoriju EU, morajo biti odobreni.
(2) VURS na podlagi vloge odobri trgovce, ki so registrirani v skladu z določbami pravilnika, ki ureja pogoje
za zbirne centre, prevoznike živali in trgovce ter postopke
registracije.
(3) Če trgovec zbira živali na svojem gospodarstvu,
mora poleg ostalih pogojev iz tega člena izpolnjevati še naslednje pogoje:
a) osebe, ki skrbijo za živali, morajo imeti opravljeno
posebno usposabljanje o pogojih iz tega pravilnika ter o skrbi
in dobrem počutju živali, po programu, ki ga potrdi VURS, in
o tem usposabljanju prejmejo potrdilo;
b) gospodarstvo mora biti pod nadzorom uradnega
veterinarja, ki poskrbi, da se opravijo vsi potrebni ukrepi in
preiskave ter postopki za preprečitev širjenja živalskih kužnih
bolezni.
14. člen
Poleg pogojev iz pravilnika, ki ureja pogoje in način
prevoza živali, morajo prevozniki izpolnjevati tudi pogoje iz
pravilnika, ki ureja pogoje za zbirne centre, prevoznike živali
in trgovce ter postopke registracije.
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v skladu z obrazcem zdravstvenega spričevala 1, 2 ali 3, ki
so kot priloga II sestavni del tega pravilnika. Zdravstveno
spričevalo sestoji iz enega lista. Če je potrebnih več strani,
morajo biti v taki obliki, da sta dve ali več strani del skupne
nedeljive celote, na vsakem listu pa mora biti zapisana serijska številka. Zdravstveno spričevalo mora biti izpolnjeno
na dan veterinarskega pregleda, v enem od uradnih jezikov
EU, obvezno pa v jeziku države namembnosti. Zdravstveno
spričevalo velja 10 dni od veterinarskega pregleda.
(2) Veterinarski pregled, potreben za izdajo zdravstvenega spričevala (vključno z dodatnimi garancijami) za
pošiljko živali se lahko opravi na gospodarstvu izvora ali v
zbirališču, če gre za živali za zakol pa tudi na odobrenem
gospodarstvu trgovca.
(3) Zdravstveno spričevalo lahko izpolni le uradni veterinar po opravljenih veterinarskih pregledih, ki jih določa
ta pravilnik.
(4) Uradni veterinar, odgovoren za zbirališče, mora
opraviti vse potrebne preiskave za živali, ki pridejo v zbirališče.
(5) Za ovce in koze za pitanje in plemenske ovce in
koze, ki se odpremljajo na območje druge države članice iz
odobrenega zbirališča v državi članici izvora, se zdravstveno
spričevalo v skladu s prilogo II izda le na podlagi pregledov,
opravljenih v skladu s prejšnjim odstavkom in na podlagi
uradne dokumentacije, ki vsebuje vse potrebne podatke,
katere posreduje uradni veterinar, odgovoren za gospodarstvo izvora.
(6) Za ovce in koze za zakol, ki se odpremljajo iz odobrenega zbirališča ali iz odobrenega gospodarstva trgovca
na območje druge države članice, se zdravstveno spričevalo
v skladu s prilogo II izda le na podlagi vseh pregledov, opravljenih v skladu s četrtim odstavkom tega člena in na podlagi
uradne dokumentacije, ki vsebuje vse potrebne podatke, katere posreduje uradni veterinar, odgovoren za gospodarstvo
izvora ali zbirališče iz prve alinee točke a) tretjega odstavka
7. člena tega pravilnika.
(7) Za ovce in koze za zakol, ki gredo skozi odobreno
zbirališče v skladu z določbami druge alinee točke b tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika, mora uradni veterinar,
odgovoren za zbirališče v tranzitni državi članici, opraviti
certificiranje za namembno državo članico tako, da izda drugo zdravstveno spričevalo v skladu s prilogo II, ki ga izpolni
z zahtevanimi podatki iz originalnega(ih) zdravstvenega(ih)
spričeval(a) in h kateremu pripne uradno kopijo originalnega
zdravstvenega spričevala. V tem primeru skupna veljavnost
zdravstvenih spričeval ne sme preseči veljavnosti zdravstvenega spričevala, določene v prvem odstavku tega člena.
(8) Uradni veterinar, ki izpolni zdravstveno spričevalo
iz priloge II, mora zagotoviti, da je premik živali vnesen v
računalniški sistem ANIMO na dan izdaje zdravstvenega
spričevala.
VII. KONČNE DOLOČBE

VI. ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO

16. člen
Način in organizacija pregledov na izvoru, pregledi, ki
se izvajajo na kraju namembnosti in varnostni ukrepi, ki se
morajo izvajati, ter spremljanje izvajanja teh ukrepov so določeni v pravilniku, ki ureja preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU (Direktiva Sveta 90/425/EGS).

15. člen
(1) Ovce in koze mora med transportom do namembnega mesta spremljati veterinarsko spričevalo o zdravstvenem
stanju živali (v nadaljnjem besedilu: zdravstveno spričevalo)

17. člen
VURS mora zagotoviti vso podporo strokovnjakom
Evropske komisije za opravljanje potrebnih pregledov v Republiki Sloveniji (»on-the-spot« pregledov).
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18. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 323-40/2004
Ljubljana, dne 26. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0158
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Priloga I
1. * slinavka in parkljevka
bruceloza (B. melitensis)
kužni epididimitis (B. ovis)
vranični prisad
steklina
2. kužna agalakcija
paratuberkuloza
kazeozni limfadenitis
pulmonarna adenomatoza
maedi visna
virusni artritis/encefalitis koz

* obvezno prijavljive bolezni
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Priloga II
Obrazci veterinarskih spri�eval o zdravstvenem stanju
Obrazec 1
1.

Poiljatelj (polno ime, priimek in naslov)

.
.
.
.
.

ZDRAVSTVENO SPRI�EVALO(1) ZA OVCE IN KOZE
ZA ZAKOL ZA TRGOVANJE MED DRAVAMI
�LANICAMI EVROPSKE UNIJE
tevilka:

2.

Naslovnik (polno ime, priimek in naslov):

ORIGINAL

tevilka originalnega(ih) zdravstvenega(ih)
spri�eval(a)
Izdan v dravi(ah) �lanici(ah) izvora

(2)
.
.
.
.

Dne
3. Izvor
3.1. DRAVA(E) �LANICA(E) IZVORA (4)
3.2. DRAVA(E) �LANICA(E) TRANZITA (2) (4)

.
.
.
.

.
5.

Mesto nakladanja:

.

6. Prevozno sredstvo(3):
6.1. Tip vozila:
6.2. Registrska oznaka:

.
.

8. Namembnost ivali
8.1. Drava �lanica EU:
8.2. Ime, naslov in registracijska tevilka:
8.2.1.
klavnice (4)
8.2.2.
odobrenega zbirali�a (4)
8.2.3.
odobrenega zbirali�a v dravi �lanici
tranzita(4) (6)

.

.
.
.
.
.
9.

tevilo ivali .

.

10. Identifikacija ivali
10.1. Vrsta ivali:
10.2. Individualna identifikacija ivali iz te poiljke
Uradna individualna identifikacija (7)

4. Pristojni organ
4.1. Ministrstvo
4.2. Oddelek
7. Gospodarstvo(a) izvora
7.1. Ime in naslov gospodarstva izvora (4)

.

.
.
.
.
.
.l
7.2. Ime, naslov in registracijska tevilka odobrenega
zbirali�a (4) ali odobrenega gospodarstva
trgovca(4) (5)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
pasma

Starost (meseci) in spol (�� kastrat)

.
tevilo ivali

11. Izvor ivali
ivali so ali:
(a) bile rojene in od rojstva vzrejane na teritoriju Evropske unije (4)
ali
(b) uvoene iz tretjih drav in izpolnjujejo pogoje glede zdravstvenega stanja ivali, ki so predpisani v
odlo�bi Evropske komisije 93/198/EGS in v skladu z dolo�bami 8. �lena direktive 72/462/EGS (4)
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12. Podatki o zdravstvenem stanju
Spodaj podpisani uradni veterinar potrjujem, da ivali, opisane zgoraj, izpolnjujejo naslednje pogoje:
12.1.
12.2.
12.3.
12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.
12.3.4.

so bile danes pregledane (v obdobju 24 ur pred nakladanjem) in niso kazale klini�nih znakov bolezni;
niso ivali, ki so namenjene izlo�itvi po programu za izkoreninjanje kunih ali infekcijskih bolezni ivali;
ne izvirajo iz gospodarstva, za katerega zaradi zdravstvenih razlogov veljajo prepovedi ali omejitve in
niso bile v stiku z ivalmi iz takega gospodarstva, kar pomeni:
da so te prepovedi vezane na izbruh katere od naslednjih bolezni, za katere so te ivali dovzetne:
bruceloza;
steklina;
vrani�ni prisad;
da je po zakolu in/ali uni�enju zadnje okuene ali dovzetne ivali za katero od zgoraj navedenih
bolezni, prepoved veljala e najmanj:
42 dni v primeru bruceloze;
30 dni v primeru stekline;
15 dni v primeru vrani�nega prisada;
da ne izvirajo iz gospodarstva in niso bile v stiku z ivalmi iz gospodarstva, ki se nahaja na okuenem
obmo�ju, dolo�enem v skladu z veljavno zakonodajo Evropske unije in iz katerega je prepovedano
premikanje ivali;
da niso ivali, za katere veljajo ukrepi v zvezi s slinavko in parkljevko in da niso bile cepljene proti
slinavki in parkljevki;

12.4.1. ivali izvirajo iz gospodarstva, na katerem so bile nepretrgoma vsaj 21 dni pred nakladanjem ali od
rojstva na gospodarstvu izvora, �e so ivali mlaje od 21 dni, in na katera niso bili vklju�eni novi
parkljarji, uvoeni iz tretjih drav v obdobju 30 dni pred odpremo, razen �e so bili ti parkljarji vklju�eni
na gospodarstvo v skladu z dolo�bami �lena 4a to�ke 2 direktive 91/68/EGS;
12.4.2. ivali ali
izvirajo iz gospodarstva na katerega ni bilo vklju�enih novih ovc in koz, razen ivali, vklju�enih v
skladu z dolo�bami �lena 4a to�ke 2 direktive 91/68/EGS, v obdobju 21 dni pred odpremo iz
gospodarstva (4)
ali
so namenjene neposredno iz enega gospodarstva v namembno klavnico (4).

13.1.
13.2.
13.3.

14.

ivali se prevaajo s prevoznimi sredstvi, ki so bila pred uporabo o�i�ena in razkuena z uradno
odobrenimi razkuili in na tak na�in, ki zagotavlja u�inkovito za�ito zdravstvenega statusa ivali.
Na podlagi uradnih dokumentov, ki spremljajo poiljko ivali iz tega zdravstvenega spri�evala, se je
(vpii datum) (8) (9).
prevoz ivali za�el
V �asu pregleda so ivali so ivali primerne za transport v skladu z dolo�bami direktive
91/628/EGS(10).
To zdravstveno spri�evalo

-

je veljavno 10 dni od dneva pregleda na gospodarstvu izvora, ali v odobrenem zbirali�u ali
odobrenem gospodarstvu trgovca v dravi �lanici izvora (4);
ali
v skladu z dolo�bami �lena 9 (5) direktive 91/68/EGS velja do
(vpii datum) (2) (4).

14.1. Uradni ig in podpis

14.2. Izpolnjeno v/na:
(mesto pregleda)

.

14.3. Datum izdaje:
ig
(datum pregleda)

.

14.4. Podpis uradnega veterinarja
(ime in poklic, poloaj z velikimi �rkami)

.
.

(1) Zdravstveno spri�evalo se lahko izpolni le za ivali, ki se prevaajo skupaj v istem eleznikem vagonu,
tovornjaku, letalu ali ladji, ki izvirajo iz istega gospodarstva/zbirali�a in ki so namenjene istemu
naslovniku.
(2) Se izpolni v primeru, da se poiljka oblikuje v odobrenem zbirali�u, ki je locirano v dravi �lanici tranzita.
(3) Vpii registrsko tevilko �e gre za eleznike vagone in tovornjake, tevilko leta za letala in ime in vrsto
plovila.
(4) Pre�rtaj, kar ne ustreza.
(5) Le za destinacijo 8.2.1.
(6) Le v povezavi s to�ko 12.4.2., prva alineja.
(7) tevilka drave in lokacija
(8) V primeru, da se poiljka formira v zbirali�u in je sestavljena iz ivali. ki so bile nakladane razli�ne dneve,
se kot datum za�etka potovanja za celotno poiljko teje datum tisega dela poiljke, ki je najprej
(najzgodneji datum) zapustil gospodarstvo izvora.
9
( ) Se izpolni v primeru, da se poiljka formira v odobrenem zbirali�u ali na odobrenem gospodarstvu trgovca.
10
( ) Ta izjava ne izvzema prevoznikov od njihove dolnosti v skladu z EU dolo�bami, ki so v veljavi v zvezi s
sposobnostjo ivali za transport.
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ZDRAVSTVENO SPRI�EVALO(1) ZA OVCE IN KOZE
ZA PITANJE ZA TRGOVANJE MED DRAVAMI
�LANICAMI EVROPSKE UNIJE
tevilka:

2.

Stran

ORIGINAL

Naslovnik (polno ime, priimek in naslov):
3. DRAVA �LANICA
4. Pristojni organ
4.1. Ministrstvo
.
.
.

4.2. Oddelek
7. Gospodarstvo(a) izvora
7.1. Ime in naslov gospodarstva izvora (4)
5.

Mesto nakladanja:

6. Prevozno sredstvo(2):
6.1.Tip vozila:
6.2. Registrska oznaka:

.
.

8. Namembnost ivali
8.1. Drava �lanica EU:
.
8.2.1. Ime in naslov gospodarstva(4)
8.2.2. Ime, naslov in registracijska tevilka
odobrenega zbirali�a v dravi �lanici izvora (4)
.
.
.
.
.
9.

.
.
.
.
.
.l

.

7.2. Ime, naslov in registracijska tevilka odobrenega
zbirali�a (4) v dravi �lanici izvora
.
.
.
.
.
.
.
.
.

tevilo ivali .

.

10. Identifikacija ivali
10.1. Vrsta ivali:
10.2. Individualna identifikacija ivali iz te poiljke
Uradna individualna identifikacija (3)

pasma

Starost (meseci) in spol (� � kastrat)

.
tevilo ivali

11. Izvor ivali
ivali so ali:
a. bile rojene in od rojstva vzrejane na teritoriju Evropske unije (4)
ali
b. uvoene iz tretjih drav in izpolnjujejo pogoje glede zdravstvenega stanja ivali, ki so predpisani v
odlo�bi Evropske komisije 93/198/EGS in v skladu z dolo�bami 8. �lena direktive 72/462/EGS (4)
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12. Podatki o zdravstvenem stanju
Spodaj podpisani uradni veterinar potrjujem, da ivali, opisane zgoraj, izpolnjujejo naslednje pogoje:
12.1.
12.2.
12.3.
12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.
12.3.4.

12.4.

12.5.
12.6.
12.6.1.
12.6.2.
12.6.3.

12.7.
12.7.1.
12.7.2.
12.7.3.

13.1.
13.2.
13.3.
14.

so bile danes pregledane (v obdobju 24 ur pred nakladanjem) in niso kazale klini�nih znakov bolezni;
niso ivali, ki so namenjene izlo�itvi po programu za izkoreninjanje kunih ali infekcijskih bolezni ivali;
ne izvirajo iz gospodarstva, za katerega zaradi zdravstvenih razlogov veljajo prepovedi ali omejitve in
niso bile v stiku z ivalmi iz takega gospodarstva, kar pomeni:
da so te prepovedi vezane na izbruh katere od naslednjih bolezni, za katere so te ivali dovzetne:
bruceloza;
steklina;
vrani�ni prisad;
da je po zakolu in/ali uni�enju zadnje okuene ali dovzetne ivali za katero od zgoraj navedenih
bolezni, prepoved veljala e najmanj:
42 dni v primeru bruceloze;
30 dni v primeru stekline;
15 dni v primeru vrani�nega prisada;
da ne izvirajo iz gospodarstva in niso bile v stiku z ivalmi iz gospodarstva, ki se nahaja na okuenem
obmo�ju, dolo�enem v skladu z veljavno zakonodajo Evropske unije in iz katerega je prepovedano
premikanje ivali;
da niso ivali, za katere veljajo ukrepi v zvezi s slinavko in parkljevko in da niso bile cepljene proti
slinavki in parkljevki;
ivali izvirajo iz gospodarstva, na katerem so bile nepretrgoma vsaj 30 dni pred nakladanjem ali od
rojstva na gospodarstvu izvora, �e so ivali mlaje od 30 dni, in na katera niso bili vklju�ene nove ovce
in koze v obdobju 21 dni pred nakladanjem in na katera niso bili vklju�eni novi parkljarji, uvoeni iz
tretjih drav v obdobju 30 dni pred odpremo, razen �e so bili ti parkljarji vklju�eni na gospodarstvo v
skladu z dolo�bami �lena 4a to�ke 2 direktive 91/68/EGS;
ustrezajo zahtevam za dodatne garancije, ki so dolo�ene v �lenih 7 in 8 tega pravilnika /dir. 91/68) in
so predpisane za dravo �lanico namembnosti oz. del drave �lanice
(vpii ime drave �lanice ali del drave �lanice) v odlo�bi ES / /ES (4).
ustrezajo vsaj eni od zahtev iz to�k 12.6.1., 12.6.2. ali 12.6.3. in se zato lahko vklju�ijo na ov�je ali
kozje gospodarstvo, uradno prosto bruceloze (B. melitensis) (4):
gospodarstvo izvora je locirano v dravi �lanici ali v delu drave �lanice
..
(vpii ime drave �lanice ali dela drave �lanice), ki je uradno prosto bruceloze, v skladu z odlo�bo ES
/ /ES (4), ali
izvirajo iz gospodarstva, uradno prostega bruceloze (B. melitensis) (4), ali
izvirajo iz gospodarstva, prostega bruceloze (B. melitensis) (4) in
i.
so individualno ozna�ene,
ii. niso bile nikoli cepljene proti brucelozi ali �e so bile cepljene, je bilo cepljenje opravljeno pred
ve� kot dvema letoma ali v primeru enskih ivali, starejih od dveh let, da so bile cepljene
pred starostjo 7 mesecev,
iii. so bile na gospodarstvu izvora izolirane pod uradnim nadzoromin, v �asu te izolacije,
nagativno reagirale na dva zaporedna testa za brucelozo, opravljena v razmiku najmanj 6
tednov in izvedena v skladu z Aneksom C Direktive 91/68/EGS (4).
ustrezajo vsaj eni od zahtev iz to�k 12.7.1., 12.7.2. ali 12.7.3. in se zato lahko vklju�ijo na ov�je ali
kozje gospodarstvo, prosto bruceloze (B. melitensis) (4):
izvirajo iz gospodarstva, uradno prostega bruceloze (B. melitensis) (4), ali
izvirajo iz gospodarstva, prostega bruceloze (B. melitensis) (4), ali
do izpolnitve pogojev iz eradikacijskega programa, odobrenega v skladu z odlo�bo 90/242/EGS,
izvirajo iz gospodarstve, ki niso zajeta v to�kah 12.7.1 in 12.7.2 in izpolnjujejo naslednje pogoje:
i.
so individualno ozna�ene,
ii.
izvirajo iz gospodarstva, na katerem nobena ival, dovzetna za
brucelozo (B. melitensis) ni kazala klini�nih znakov ali drugih znakov bruceloze v zadnjih 12
meseceh;
iii.
niti
v zadnjih dveh letih niso bile cepljene proti brucelozi (B. melitensis), in
so bile izolirane pod veterinarskim nadzorom na gospodarstvu izvora in so v �asu izolacije
negativno reagirale na dva zaporedna testa na brucelozo, izvedena v skladu z Aneksom C
direktive 91/68/EGS, v razmiku najmanj est tednov (4); ali
so bile cepljene s cepivom Rev. 1 preden so dopolnile starost 7 mesecev in ne pozneje kot 15
dni pred njihovo vklju�itvijo na namembno gospodarstvo (4);
ivali se prevaajo s prevoznimi sredstvi, ki so bila pred uporabo o�i�ena in razkuena z uradno
odobrenimi razkuili in na tak na�in, ki zagotavlja u�inkovito za�ito zdravstvenega statusa ivali.
Na podlagi uradnih dokumentov, ki spremljajo poiljko ivali iz tega zdravstvenega spri�evala, se je
prevoz ivali za�el
(vpii datum) (5).
V �asu pregleda so ivali so ivali primerne za transport v skladu z dolo�bami direktive 91/628/EGS(6).
To zdravstveno spri�evalo je veljavno 10 dni od dneva pregleda.
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14.2. Izpolnjeno v/na:
(mesto pregleda)

.

14.3. Datum izdaje:
ig
(datum pregleda)

.

14.4. Podpis uradnega veterinarja
(ime in poklic, poloaj z velikimi �rkami)

.
.

(1) Zdravstveno spri�evalo se lahko izpolni le za ivali, ki se prevaajo skupaj v istem eleznikem vagonu,
tovornjaku, letalu ali ladji, ki izvirajo iz istega gospodarstva/zbirali�a in ki so namenjene istemu
naslovniku.
(2) Vpii registrsko tevilko �e gre za eleznike vagone in tovornjake, tevilko leta za letala in ime in vrsto
plovila.
(3) tevilka drave in lokacija.
(4) Pre�rtaj, kar ne ustreza.
(5) V primeru, da se poiljka formira v zbirali�u in je sestavljena iz ivali, ki so bile nakladane razli�ne dneve,
se kot datum za�etka potovanja za celotno poiljko teje datum tisega dela poiljke, ki je najprej
(najzgodneji datum) zapustil gospodarstvo izvora.
(6) Ta izjava ne izvzema prevoznikov od njihove dolnosti v skladu z EU dolo�bami, ki so v veljavi v zvezi s
sposobnostjo ivali za transport.
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Obrazec III
1. Poiljatelj (polno ime, priimek in naslov)

ZDRAVSTVENO SPRI�EVALO(1) ZA PLEMENSKE
OVCE IN KOZE ZA TRGOVANJE MED DRAVAMI
�LANICAMI EVROPSKE UNIJE

.
.
.
.
.

tevilka:
2.

ORIGINAL

Naslovnik (polno ime, priimek in naslov):
3. DRAVA �LANICA
4. Pristojni organ
4.1. Ministrstvo
.
.
.

4.2. Oddelek
7. Gospodarstvo(a) izvora
7.1. Ime in naslov gospodarstva izvora (4)
5.

Mesto nakladanja:

6. Prevozno sredstvo(2):
6.1.Tip vozila:
6.2. Registrska oznaka:
8.

.
.

Namembnost ivali

8.1. Drava �lanica EU:

.

8.2.1. Ime in naslov gospodarstva(4)
8.2.2. Ime, naslov in registracijska tevilka
odobrenega zbirali�a v dravi �lanici izvora (4)
.
.
.
.
.
9.

.
.
.
.
.
.
.l
.

.

7.2. Ime, naslov in registracijska tevilka odobrenega
zbirali�a (4) v dravi �lanici izvora
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

tevilo ivali .

.

10. Identifikacija ivali
10.1. Vrsta ivali:
10.2. Individualna identifikacija ivali iz te poiljke
Uradna individualna identifikacija (3)

pasma

Starost (meseci) in spol (� � kastrat)

.
tevilo ivali

11. Izvor ivali
ivali so ali:
a. bile rojene in od rojstva vzrejane na teritoriju Evropske unije (4)
ali
b.

uvoene iz tretjih drav in izpolnjujejo pogoje glede zdravstvenega stanja ivali, ki so predpisani v
odlo�bi 93/198/EGS in v skladu z dolo�bami 8. �lena direktive 72/462/EGS (4)
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12. Podatki o zdravstvenem stanju
Spodaj podpisani uradni veterinar potrjujem, da ivali, opisane zgoraj, izpolnjujejo naslednje pogoje:
12.1.
12.2.
12.3.
12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.
12.3.4.
12.4.

12.5.
12.6.
12.6.1.
12.6.2.
12.6.3.

12.7.
12.7.1.
12.7.2.
12.7.3.

so bile danes pregledane (v obdobju 24 ur pred nakladanjem) in niso kazale klini�nih znakov bolezni;
niso ivali, ki so namenjene izlo�itvi po programu za izkoreninjanje kunih ali infekcijskih bolezni ivali;
ne izvirajo iz gospodarstva, za katerega zaradi zdravstvenih razlogov veljajo prepovedi ali omejitve in
niso bile v stiku z ivalmi iz takega gospodarstva, kar pomeni:
da so te prepovedi vezane na izbruh katere od naslednjih bolezni, za katere so te ivali dovzetne:
bruceloza;
steklina;
vrani�ni prisad;
da je po zakolu in/ali uni�enju zadnje okuene ali dovzetne ivali za katero od zgoraj navedenih
bolezni, prepoved veljala e najmanj:
42 dni v primeru bruceloze;
30 dni v primeru stekline;
15 dni v primeru vrani�nega prisada;
da ne izvirajo iz gospodarstva in niso bile v stiku z ivalmi iz gospodarstva, ki se nahaja na okuenem
obmo�ju, dolo�enem v skladu z veljavno zakonodajo Evropske unije in iz katerega je prepovedano
premikanje ivali;
da niso ivali, za katere veljajo ukrepi v zvezi s slinavko in parkljevko in da niso bile cepljene proti
slinavki in parkljevki;
ivali izvirajo iz gospodarstva, na katerem so bile nepretrgoma vsaj 30 dni pred nakladanjem ali od
rojstva na gospodarstvu izvora, �e so ivali mlaje od 30 dni, in na katera niso bili vklju�ene nove ovce
in koze v obdobju 21 dni pred nakladanjem in na katera niso bili vklju�eni novi parkljarji, uvoeni iz
tretjih drav v obdobju 30 dni pred odpremo, razen �e so bili ti parkljarji vklju�eni na gospodarstvo v
skladu z dolo�bami �lena 4a to�ke 2 direktive 91/68/EGS;
ustrezajo zahtevam za dodatne garancije, ki so dolo�ene v �lenih 7 in 8 direktive 91/68/EGS in so
predpisane za dravo �lanico namembnosti oz. del drave �lanice
(vpii ime drave �lanice ali del drave �lanice) v odlo�bi
/ /ES (4).
ustrezajo vsaj eni od zahtev iz to�k 12.6.1., 12.6.2. ali 12.6.3. in se zato lahko vklju�ijo na ov�je ali
kozje gospodarstvo, uradno prosto bruceloze (B. melitensis) (4):
gospodarstvo izvora je locirano v dravi �lanici ali v delu drave �lanice
..
(vpii ime drave �lanice ali dela drave �lanice), ki je uradno prosto bruceloze, v skladu z odlo�bo
/ /ES (4), ali
izvirajo iz gospodarstva, uradno prostega bruceloze (B. melitensis) (4), ali
izvirajo iz gospodarstva, prostega bruceloze (B. melitensis) (4) in
i. so individualno ozna�ene, in
ii. niso bile nikoli cepljene proti brucelozi ali �e so bile cepljene, je bilo cepljenje
opravljeno pred ve� kot dvema letoma ali v primeru enskih ivali, starejih od dveh
let, da so bile cepljene pred starostjo 7 mesecev, in
iii. so bile na gospodarstvu izvora izolirane pod uradnim nadzoromin, v �asu te izolacije,
nagativno reagirale na dva zaporedna testa za brucelozo, opravljena v razmiku
najmanj 6 tednov in izvedena v skladu z Aneksom C Direktive 91/68/EGS (4).
ustrezajo vsaj eni od zahtev iz to�k 12.7.1., 12.7.2. ali 12.7.3. in se zato lahko vklju�ijo na ov�je ali
kozje gospodarstvo, prosto bruceloze (B. melitensis) (4):
izvirajo iz gospodarstva, uradno prostega bruceloze (B. melitensis) (4), ali
izvirajo iz gospodarstva, prostega bruceloze (B. melitensis) (4), ali
do izpolnitve pogojev iz eradikacijskega programa, odobrenega v skladu z odlo�bo 90/242/EGS,
izvirajo iz gospodarstve, ki niso zajeta v to�kah 12.7.1 in 12.7.2 in izpolnjujejo naslednje pogoje:
i. so individualno ozna�ene, in
ii. izvirajo iz gospodarstva, na katerem nobena ival, dovzetna za brucelozo (B.
melitensis) ni kazala klini�nih znakov ali drugih znakov bruceloze v zadnjih 12
mesecih; in
iii. niti
v zadnjih dveh letih niso bile cepljene proti brucelozi (B. melitensis), in
so bile izolirane pod veterinarskim nadzorom na gospodarstvu izvora in so v �asu
izolacije negativno reagirale na dva zaporedna testa na brucelozo, izvedena v skladu
z Aneksom C direktive 91/68/EGS, v razmiku najmanj est tednov (4);
ali
-

so bile cepljene s cepivom Rev. 1 preden so dopolnile starost 7 mesecev in ne
pozneje kot 15 dni pred njihovo vklju�itvijo na namembno gospodarstvo (4);
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12.8.

nekastrirani plemenski ovni morajo (glede) v zvezi s kunim epididimitisom (B. ovis) izpolnjevati
naslednje pogoje:
i.
izvirajo iz gospodarstva, na katerem v preteklih 12 mesecih ni bilo primera kunega
epididimitisa pri ovnih (B. ovis) in
ii. so bili na tem gospodarstvu nepretrgoma 60 dni pred nakladanjem in
iii. so 30 dni pred odpremo, negativno reagirali na test za odkrivanje kunega
epididimitisa pri ovnih (B. ovis), izvedenega v skladu z Aneksom D direktive
91/68/EGS:
12.9.
po najboljem vedenju podpisanega in glede na pisno izjavo imetnika ivali, ivali ne izvirajo iz
gospodarstva in niso bile v kontaktu z ivalmi iz gopodarstva, na katerem je bila klini�no ugotovljena
katera od naslednjih bolezni:
i.
v zadnjih estih mesecih, kuna galakcija ovac (Mycoplasma agalactiae) in kuna
agalakcija koz (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp. mycoides
large colony)
ii. v zadnjih 12 mesecih, paratuberkuloza ali kazeozni limfadenitis
iii. v zadnjih treh letih, pulmonalna adenomatoza, maedi/visna ali kozji virusni
artritis/encefalitis. Vendar pa se to �asovno obdobje lahko znia na 12 mesecev, �e
je bila ival, inficirana z maedi/visna ali s kozjim virusnim artritisom/encefalitisom,
izlo�ena, preostale ivali pa so negativno reagirale na dva testa;
12.10. ivali morajo(glede) v zvezi s praskavcem izpolnjevati naslednje pogoje:
12.10.1.1. ali so bile nepretrgoma od rojstva ali zadnja tri leta na gospodarstvu oziroma gospodarstvih, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje vsaj tri leta (4):
i.
so na gospodarstvu opravljeni redni uradni veterinarski pregledi;
ii. ivali so ozna�ene;
iii. ni bilo potrjenega primera praskavca;
iv. izlo�ene stareje enske ivali morajo biti pregledane na gospodarstvu;
v. enske ivali se lahko vklju�ijo na gospodarstvo(a) samo, �e prihajajo iz
gospodarstva(ev), ki izpolnjujejo enake pogoje; ali
12.10.1.2. da so ovce prion protein genotipa ARR/ARR, kot je definirano v Aneksu I odlo�be 2002/1003/ES (4),
in
12.10.2. �e so ivali namenjene v dravo �lanico, ki ima za celotno obmo�je ali za del drave, v skladu z
dolo�bami iz to�k (b) in (c) dela I in Poglavja A Aneksa VIII regulative 999/2001, podeljene dodatne
garancije za namembno dravo �lanico oziroma za del drave �lenice
(vpii dravo �lanico ali del drave �lanice) z regulativo evropske komisije
(ES) No.
/
(4).
13.1.
ivali se prevaajo s prevoznimi sredstvi, ki so bila pred uporabo o�i�ena in razkuena z uradno
odobrenimi razkuili in na tak na�in, ki zagotavlja u�inkovito za�ito zdravstvenega statusa ivali.
13.2.
Na podlagi uradnih dokumentov, ki spremljajo poiljko ivali iz tega zdravstvenega spri�evala, se je
prevoz ivali za�el
(vpii datum) (5).
13.3.
V �asu pregleda so ivali so ivali primerne za transport v skladu z dolo�bami direktive 91/628/EGS(6).
14.

To zdravstveno spri�evalo je veljavno 10 dni od dneva pregleda.

14.1. Uradni ig in podpis

14.2. Izpolnjeno v/na:
.
(mesto pregleda)

14.3. Datum izdaje:
ig
(datum pregleda)

.

14.4. Podpis uradnega veterinarja
(ime in poklic, poloaj z velikimi �rkami)

.
.

(1) Zdravstveno spri�evalo se lahko izpolni le za ivali, ki se prevaajo skupaj v istem eleznikem vagonu,
tovornjaku, letalu ali ladji, ki izvirajo iz istega gospodarstva/zbirali�a in ki so namenjene istemu
naslovniku.
(2) Vpii registrsko tevilko �e gre za eleznike vagone in tovornjake, tevilko leta za letala in ime in vrsto
plovila.
(3) tevilka drave in lokacija.
(4) Pre�rtaj, kar ne ustreza.
(5) V primeru, da se poiljka formira v zbirali�u in je sestavljena iz ivali, ki so bile nakladane razli�ne dneve,
se kot datum za�etka potovanja za celotno poiljko teje datum tisega dela poiljke, ki je najprej
(najzgodneji datum) zapustil gospodarstvo izvora.
(6) Ta izjava ne izvzema prevoznikov od njihove dolnosti v skladu z EU dolo�bami, ki so v veljavi v zvezi s
sposobnostjo ivali za transport.
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Priloga III
1. Odločba komisije 93/52/EGS – statusi držav oziroma
regij, uradno prostih bruceloze (B. melitensis)

892.

Pravilnik o veterinarskih pogojih za premike
kopitarjev med državami članicami EU in o
uvozu kopitarjev iz tretjih držav

Na podlagi prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev
med državami članicami EU in o uvozu
kopitarjev iz tretjih držav
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja pogoje glede zdravstvenega stanja (v
nadaljnjem besedilu: veterinarske pogoje), ki jih morajo izpolnjevati kopitarji pri premikih med državami članicami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in pri uvozu kopitarjev
iz tretjih držav na teritorij EU, kot ga opredeljuje pravilnik,
ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov
na teritoriju EU, v skladu z Direktivo Sveta 90/426/EGS in
Odločbo Evropske komisije 93/196/EGS.

men:

2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. gospodarstvo je katerikoli kmetijski ali športni objekt,
hlev ali katerikoli prostor, kjer se redijo ali zadržujejo kopitarji,
ne glede na namen;
2. kopitarji so divje ali domače živali vrst konj, zebra in
osel ter križanci navedenih vrst;
3. registrirani kopitarji so kopitarji, ki so registrirani v
skladu z Direktivo 90/427/EGS in jih spremlja identifikacijski
dokument, ki ga je izdala rejska organizacija ali katerakoli
drug pristojni organ, organizacija ali služba v državi izvora,
ki upravlja rodovniško knjigo oziroma register za to pasmo
ali katerakoli mednarodna zveza ali organizacija, ki upravlja
s tekmovalnimi in dirkalnimi konji;
4. klavni kopitarji so kopitarji, ki so namenjeni direktno
ali pa preko sejma oziroma odobrenega zbirnega centra le
v klavnico;
5. ostali kopitarji so vsi kopitarji, namenjeni za rejo in
rabo ter v namene, ki jih ni mogoče razvrstiti v kategoriji iz
prejšnih dveh točk;
6. država članica EU ali tretja država, prosta konjske
kuge, pomeni katerokoli državo članico EU ali tretjo državo, v
kateri ni bilo kliničnih, pri nevakciniranih živalih pa seroloških
oziroma epidemioloških dokazov o pojavu konjske kuge na
zadevnem ozemlju v zadnjih dveh letih in kjer se ni izvajala
vakcinacija zadnjih 12 mesecev;
7. obvezno prijavljive bolezni so bolezeni iz Priloge A, ki
je sestavni del tega pravilnika;
8. uradni veterinar je veterinar, ki ga imenuje pristojni
veterinarski organ države članice EU ali tretje države za
uradnega veterinarja;

9. začasni vstop registriranih kopitarjev je vstop kopitarjev iz tretjih držav na ozemlje EU, ki jim je dovoljen za obdobje, krajše od 90 dni, v skladu z odločbo Evropske komisije
92/260/EGS in vsemi nadaljnjimi spremembami;
10. tretje države so države, ki niso članice EU.
II. PRAVILA PREMIKOV KOPITARJEV
3. člen
(pogoji za premik)
(1) VURS lahko odobri premik kopitarjev, registriranih
v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS), ali odpošiljanje kopitarjev v drugo državo članico EU, če izpolnjujejo
pogoje iz 4. in 5. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka pa je dovoljen premik kopitarjev, če:
– se uporabljajo v športne ali rekreacijske namene na
cestah v bližini meje RS z Italijo, Avstrijo in Madžarsko;
– sodelujejo na kulturnih ali podobnih prireditvah oziroma v drugih aktivnostih, ki jih organizirajo lokalne skupnosti
v bližini ali na meji z Italijo, Avstrijo ali Madžarsko;
– so namenjeni izključno na pašo oziroma delo na ali ob
meji z Italijo, Avstrijo ali Madžarsko.
4. člen
(certificiranje)
(1) V času pregleda živali, ki mora biti opravljen največ
48 ur pred vkrcanjem oziroma natovarjanjem, kopitarji ne
smejo kazati kliničnih znakov bolezni. V primeru registriranih
kopitarjev se brez vpliva na določbe 6. člena tega pravilnika
takšen pregled opravi samo v primeru trgovanja oziroma komercialnega premika med državami članicami EU.
(2) Brez vpliva na določbe petega odstavka tega člena
glede obvezno prijavljivih bolezni se mora uradni veterinar
pri pregledu živali prepričati tudi, predvsem na podlagi izjave
imetnika živali, da kopitarji niso bili v kontaktu z drugimi kopitarji, obolelimi za infekcijskimi ali kužnimi boleznimi v obdobju
zadnjih 15 dni pred pregledom.
(3) Če so živali namenjene zakolu v okviru programa
za izkoreninjanje kužne ali infekcijske bolezni v RS (v nadaljnjem besedilu: program), se ne smejo odposlati v drugo
državo članico EU.
(4) Registrirani kopitarji se identificirajo z dokumentom
iz direktive 90/427/EGS. V dokumentu mora biti razvidna
skladnost živali s predpisanimi pogoji, če je potrebno pa morajo biti certificirani tudi pogoji iz tretjega odstavka 5. člena
tega pravilnika. Uradni veterinar mora preklicati veljavnost
tega dokumenta, če velja prepoved premika, za čas prepovedi, predvidene v petem odstavku tega člena ali 5. členu. V
primeru zakola registriranega kopitarja v RS uradni veterinar
po sprejemu živali v klavnico vrne originalni dokument pristojnemu organu, organizaciji ali službi, ki ga je izdala.
(5) Živali ne smejo izvirati iz gospodarstva, ki je pod
zaporo zaradi enega od navedenih razlogov:
a) če na gospodarstvu niso bile zaklane vse dovzetne
živali, velja prepoved premika kopitarjev:
– v primeru durine 6 mesecev od dneva dejanskega ali
možnega kontakta z obolelo živaljo; za premik žrebcev velja
prepoved, dokler niso kastrirani;
– v primeru smrkavosti ali konjskega ecefalomielitisa
velja zapora 6 mesecev od dneva, ko je bila zaklana zadnja
obolela žival;
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– v primeru infekcijske anemije do dneva, ko so po
zakolu vseh okuženih živali ostale živali na gospodarstvu
negativno reagirale na dva zaporedna Cogginsova testa,
izvedena v razmiku 3 mesecev;
– 6 mesecev v primeru vezikularnega stomatitisa;
– v primeru stekline 1 mesec od zadnjega zabeleženega primera;
– v primeru antraksa 15 dni od zadnjega zabeleženega
primera;
b) določbe prejšne točke ne veljajo v primerih, ko so
bile na gospodarstvu zaklane vse dovzetne živali, objekti
in oprema pa so bili dezinficirani. V tem primeru velja prepoved premika 30 dni od dneva usmrtitve živali in izvedbe
dezinfekcije za bolezni iz prejšnje točke, razen antraksa, ko
je ta rok 15 dni;
c) omejitve iz tega člena ne veljajo za hipodrome in dirkališča, kjer so se zadrževali kopitarji, če je po uporabi objektov in opreme izvedena dezinfekcija in v času dezinfekcije
ni nastanjenih nobenih živali.
(6) V primeru, da RS želi uveljaviti dodatna jamstva glede zdravstvenega varstva kopitarjev, mora VURS v zahtevku
Evropski komisiji navesti najmanj naslednje podatke:
– razširjenost bolezni na ozemlju RS;
– razloge za program, pri čemer upošteva pomen bolezni in stroškovne prednosti programa;
– zemljepisno območje, kjer se bo program izvajal;
– statusne kategorije za obrate in gospodarstva, standarde, ki morajo biti doseženi za vsako vrsto, in uporabljane
postopke preskušanja;
– postopke spremljanja programa;
– predvidene ukrepe, če iz kakršnegakoli razloga gospodarstvo izgubi svoj status;
– predvidene ukrepe, če bodo rezultati preiskav, opravljenih v skladu z določbami programa, pozitivni;
– nediskriminatorno naravo trgovine na ozemlju RS
glede na trgovino med državami članicami EU.
5. člen
(premiki iz države, ki ni prosta konjske kuge)
(1) Država članica EU, ki ni prosta konjske kuge v
skladu s 6. točko 2. člena tega pravilnika, lahko odpošlje
kopitarje z dela svojega ozemlja, ki se šteje kot okužen v
smislu drugega odstavka tega člena, le pod pogoji iz tretjega
odstavka tega člena.
(2) a) Del ozemlja države članice se šteje kot okužen s
konjsko kugo v naslednjih primerih:
– v zadnjih dveh letih so bili podani klinični, serološki
(pri necepljenih živalih) oziroma epidemiološki dokazi za prisotnost konjske kuge,
– v zadnjih 12 mesecih je bilo izvedeno cepljenje proti
konjski kugi;
b) del ozemlja, ki se šteje za okužen z konjsko kugo,
mora imeti določeno vsaj:
– okuženo območje s polmerom najmanj 100 km okoli
središča okužbe,
– ogroženo območje, ki se razteza vsaj 50 km okoli
okuženega območja, v katerem v zadnjih 12 mesecih ni bilo
opravljeno nobeno cepljenje;
c) na ozemljih in območjih iz točk a) in b) se izvajajo določbe Direktive 92/35/EGS za izkoreninjenje konjske kuge;
d) vsi cepljeni kopitarji v okuženem območju morajo
biti registrirani in identificirani v skladu z določbami Direktive
92/35/EGS; izvedena vakcinacija mora biti jasno razvidna iz
identifikacijskega dokumenta oziroma veterinarskega spričevala.
(3) Država članica EU lahko z ozemlja iz točke b) prejšnjega odstavka odpošlje le kopitarje, ki izpolnjujejo naslednje
zahteve:
a) odposlani morajo biti le med določenimi obdobji v
letu, glede na dejavnost insektov, ki prenašajo bolezen,
katera določi Evropska komisija;
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(b) na dan pregleda, ki je določen v prvem odstavku
prejšnjega člena, ne smejo kazati kliničnih znakov konjske
kuge;
(c) – če niso bili vakcinirani proti konjski kugi, morajo
imeti opravljen test reakcije vezanja komplementa za konjsko
kugo iz Priloge D, ki je sestavni del tega pravilnika, z negativno reakcijo in sicer dvakrat v razmiku 21 do 30 dni, zadnji
test se opravi 10 dni pred odpremo,
– če so bili vakcinirani, se vakcinacija opravi najmanj
2 meseca pred odpremo, živali pa v testu reakcije vezave
komplementa v intervalih iz prejšne alinee ne smejo kazati
števila protiteles;
(d) živali morajo biti na karantenski postaji vsaj 40 dni
pred odpremo;
(e) v času karantene in prevoza iz karantenske postaje
na kraj odpreme morajo biti zaščiteni pred insekti, ki prenašajo konjsko kugo.
6. člen
(izjeme)
VURS lahko s pristojnimi organi držav članic EU, kjer
se uporabljajo drugačni sistemi nadzora ob enakih jamstvih,
na podlagi vzajemnosti sklene sporazum glede pregledov
registriranih kopitarjev pri trgovanju, zlasti v zvezi z identifikacijskim dokumentom. O tem VURS in pristojni organ
države članice EU obvestita Evropsko komisijo.
7. člen
(prevoz)
(1) Kopitarji morajo biti v najkrajšem možnem času prepeljani direktno iz gospodarstva ali preko odobrenega sejma
oziroma zbirnega centra na namembni kraj. Kopitarji se lahko
prevažajo le v pred vsako uporabo očiščenih in po potrebi
razkuženih vozilih oziroma prevoznih boksih za kopitarje.
Prevozna sredstva oziroma prevozni boksi za kopitarje morajo biti konstruirani oziroma izdelani tako, da je preprečeno
iztekanje in izpadanje iztrebkov, nastilja in krme. Prevoz mora
biti izveden tako, da sta zaščitena zdravje in dobro počutje
kopitarjev.
(2) Namembna država članica EU lahko odobri splošno
ali omejeno odstopanje od nekaterih zahtev člena petega odstavka 4. člena tega pravilnika za katerokoli žival s posebno
označbo, da je predvidena za zakol, pod pogojem, da je tako
odstopanje navedeno v veterinarskem spričevalu. Kadar so
odobrena taka odstopanja, je treba prepeljati kopitarje za zakol neposredno v klavnico, ki jo določi uradni veterinar, kjer
morajo biti zaklani v petih dneh od prihoda v klavnico
(3) Uradni veterinar mora evidentirati identifikacijsko
številko ali številko identifikacijskega dokumenta zaklane
živali in pristojnemu organu kraja odpošiljanja na njegovo
zahtevo poslati potrdilo, da je bila žival zaklana.
8. člen
(dokumentacija)
(1) Registrirani kopitarji ne smejo zapustiti gospodarstva brez identifikacijskega dokumenta iz četrtega odstavka
4. člena tega pravilnika. Če so registrirani kopitarji namenjeni
trgovanju, mora biti potrjeno tudi veterinarsko spričevalo iz
Priloge B, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Klavne in ostale kopitarje mora med prevozom
spremljati veterinarsko spričevalo iz Priloge C, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(3) Predpisani dokument, ki mora spremljati kopitarje pri
premikih, mora biti v delu, ki se nanaša na zdravstveno stanje živali, izpolnjen in potrjen največ 48 ur pred predvidenim
vkrcanjem oziroma nakladanjem oziroma v izjemnih primerih
zadnji delovni dan. Veljavnost veterinarskega spričevala iz
tega pravilnika je omejena na 10 dni.
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9. člen

13. člen

(sodelovanje z drugimi državami članicami EU in Komisijo)

(klavni kopitarji)

Glede pravil izvajanja pregledov kopitarjev in trgovanja
z njimi na notranjem evropskem trgu in pri izvozu v tretje
države se v delih, ki se nanašajo na preglede na izvoru, na
organizacijo pregledov na namembnem kraju in varnostnih
ukrepov ter sodelovanja VURS z Evropsko komisijo in drugimi državami članicami EU, smiselno uporabljajo določbe
predpisov o veterinarskih pregledih živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU (Direktiva Sveta 90/425/EGS in Odločba
Evropske komisije 93/444/EGS).

(1) Klavni kopitarji, uvoženi iz tretjih držav, morajo biti
odpremljeni direktno ali preko odobrenega sejma oziroma
zbirnega centra v klavnico.
(2) Klavni kopitarji iz prejšnjega odstavka morajo biti
zaklani najkasneje v 5 dneh po prihodu na teritorij EU.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za klavne
kopitarje, ki prispejo v RS s pomorskim transportom, ki je
trajal več kot 8 dni. V tem primeru se rok, v katerem morajo
biti živali zaklane v klavnici, podaljša na 21 dni od prihoda
v klavnico.

10. člen
(nadzor Evropske komisije)
VURS mora omogočiti veterinarskim strokovnjakom
Evropske komisije, da preverijo izvajanje tega pravilnika v
praksi. Natančnejši postopek in način preverjanja je določen
v Odločbi Evropske komisije 98/139/ES.
III. PRAVILA ZA UVOZ KOPITARJEV IZ TRETJIH DRŽAV
11. člen
(certificiranje in pogoji za uvoz)
(1) Uvoz kopitarjev je dovoljen iz tretjih držav ali dela
(regije) tretje države, od koder Evropska komisija dovoljuje
uvoz.
(2) Tretje države, od koder je dovoljen uvoz kopitarjev,
so navedene v Odločbi Sveta 79/542/EGS z vsemi nadaljnjimi spremembami ter dopolnitvami.
(3) Regionalizacija tretjih držav je določena z Odločbo
Evropske komisije 92/160/EGS, z vsemi spremembami ter
dopolnitvami.
(4) Uvoz kopitarjev iz tretjih držav ali dela tretjih držav
se odobri le v primeru, ko se pri dokumentacijskem pregledu ugotovi, da so izpolnjeni predpisani veterinarski pogoji
za vrsto in kategorijo kopitarjev, ki se uvaža, in da živali pri
kliničnem pregledu ne kažejo bolezenskih znakov.
(5) Veterinarski pogoji za uvoz kopitarjev in vzorci veterinarskih spričeval so predpisani:
– za registrirane in ostale kopitarje z Odločbo Evropske
komisije 93/197/EGS;
– za klavne kopitarje z Odločbo Evropske komisije
93/196/EGS.
12. člen
(veterinarski pregled)
Pri veterinarskem pregledu je treba posebej preveriti, ali
je predpisan veterinarski dokumet podpisal uradni veterinar
tretje države in ali:
a) je bil dokument potrjen na dan natovarjanja kopitarjev
oziroma v primeru registriranih kopitarjev na zadnji delovni
dan;
b) je dokument izpolnjen najmanj v slovenščini in v
uradnem jeziku namembne države članice EU;
c) je dokument originalen;
d) je uporabljen pravilen vzorec dokumenta za zadevno
tretjo državo in ali je iz dokumenta razvidno, da živali izpolnjujejo veterinarske pogoje po tem pravilniku;
e) je dokument izdan na enem listu papirja;
f) je dokument izdan za enega prejemnika oziroma v
primeru klavnih kopitarjev za eno pošiljko. Klavni kopitarji
morajo biti jasno in čitljivo označeni z vročim žigom »S«, ne
manjšim od 3 cm na kopitu sprednje leve noge, ostali kopitarji pa morajo biti označeni na način, ki zagotavlja nesporno
identifikacijo.

14. člen
(začasni vnos)
(1) Začasni vstop registriranih kopitarjev iz tretjih držav
na teritorij EU se dovoli samo iz tretjih držav oziroma delov
tretjih držav, ki so objavljene v Prilogi 1 odločbe Evropske
komisije 92/260/EGS.
(2) Registrirani kopitarji iz prejšnjega odstavka morajo
izpolnjevati predpisane veterinarske pogoje, ki se potrdijo na
veterinarskem spričevalu iz Priloge 2 odločbe iz prejšnjega
odstavka.
(3) Tranzit kopitarjev iz ene tretje države v drugo tretjo
državo preko teritorija EU je dovoljen le iz držav, navedenih
v prvem odstavku tega člena, pri tem pa jih mora spremljati
predpisan dokument iz Odločbe Evropske komisije 94/467/
EGS. Vstop, tranzit in izstop kopitarjev se izvaja v skladu z
določbami Direktive 91/496/EGS glede tranzita živali preko
teritorija EU.
15. člen
(povratek registriranih kopitarjev iz tretjih držav v EU po
začasnem izvozu)
(1) Povratek registriranih kopitarjev, ki izvirajo iz držav
članic EU, po začasnem izvozu v tretje države je dovoljen
samo iz tretjih držav ali delov tretjih držav in tranzitu preko
držav, ki so navedeni v Odločbi Evropske komisije 93/195/
EEC.
(2) Pri povratku morajo kopitarji izpolnjevati pogoje, ki
se izpolnijo na predpisanem veterinarskem spričevalu, objavljenem v odločbi iz prejšnjega odstavka.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o uvozu in tranzitu pošiljk živih živali, živil,
surovin, odpadkov, krme, živalskega semena, jajčnih celic in
zarodkov ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese
kužna bolezen (Uradni list RS, št. 38/01).
17. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 323-03-21/2004
Ljubljana, dne 24. februarja 2004.
EVA 2003-2311-0156
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA A
BOLEZNI, KI JIH JE TREBA OBVEZNO PRIJAVITI
Obvezno je treba prijaviti naslednje bolezni:
– spolna kuga konj
– smrkavost
– konjski encefalomielitis (vseh vrst, vključno z VEE)
– infekciozna anemija kopitarjev,
– steklina
– antraks
– konjska kuga
– vezikularni stomatitis

PRILOGA B
PODATKI O ZDRAVSTVENEM STANJUa
Št. potnega lista ..............
Spodaj podpisani potrjujemb, da zgoraj opisani kopitar izpolnjuje naslednje zahteve:
(a) danes je bil pregledan in ne kaže nobenega kliničnega znaka bolezni;
(b) ni namenjen za zakol v skladu z nacionalnim programom za izkoreninjenje kužnih ali
nalezljivih bolezni;
(c) – ne izvira z ozemlja ali dela ozemlja države članice/tretje države, kjer velja omejitev
zaradi konjske kugec, ali
izvira z ozemlja ali dela ozemlja države članice, kjer je veljala prepoved zaradi
zdravstvenega stanja živali in je uspešno prestal testiranje, predvideno v členu 5(3)
Direktive 90/426/EGS, v karantenskem objektu .................... med .................... in
.................... c;
– ni cepljen proti konjski kugi ali je bil cepljen proti konjski kugi dne .................... c d;
(d) ne izvira z gospodarstva, kjer je veljala prepoved zaradi zdravstvenega stanja živali, in
prav tako ni bil v stiku s konji z gospodarstva, kjer je veljala prepoved:
– šest mesecev v primeru konj, pri katerih se sumi okužba s spolno kugo konj, od datuma
zadnjega dejanskega ali možnega stika z bolno živaljo. Za žrebce prepoved velja, dokler
žival ni kastrirana,

a

Teh podatkov se ne zahteva, če obstaja dvostranski sporazum v skladu s členom 6 Direktive 90/426/EGS.
Velja 10 dni.
c
Neustrezno prečrtaj.
d
Datum cepljenja mora biti vpisan v potni list.
b
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– šest mesecev v primeru smrkavosti ali konjskega encefalomielitisa od datuma, ko so bili
kopitarji, ki so za tozadevno boleznijo zboleli, zaklani,
– v primeru infekciozne anemije do datuma, ko so po zakolu okuženih živali preostale
živali negativno reagirale na dva Cogginsova testa, izvedena v razmiku treh mesecev,
– šest mesecev od zadnjega primera v primeru vezikularnega stomatitisa,
– šest mesecev od zadnjega primera v primeru stekline,
– petnajst dni od zadnjega primera v primeru antraksa,
– če so bile vse dovzetne živali za bolezen na gospodarstvu zaklane in prostori razkuženi
v 30 dneh od dneva, ko so bile živali pokončane, razen v primeru antraksa, za katerega
traja obdobje prepovedi 15 dni;
(e) kolikor mi je znano, 15 dni pred to izjavo ni bil v stiku s kopitarji, ki so zboleli za
nalezljivo ali kužno boleznijo;
(f) v času pregleda so bile zgoraj navedene živali sposobne za načrtovani prevoz v skladu z
določbami Direktive 91/628/EGS e

Datum

Kraj

Žig in podpis uradnega
veterinarja (1)

(1) Ime s tiskanimi črkami in službeni
položaj.

____________
e
Ta izjava ne izvzema prevoznikov od izpolnjevanja njihovih obveznosti v skladu z
veljavnimi predpisi Skupnosti, predvsem glede sposobnosti živali za prevoz
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PRILOGA C
VZOREC
ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO
za trgovanje med državami članicami ES
KOPITARJI
Št.: ...........................................................................................................................................
Država članica pošiljateljica: ..................................................................................................
Pristojno ministrstvo: ..............................................................................................................
Pristojna lokalna služba: ..........................................................................................................
I. Število kopitarjev: ..............................................................................................................
II. Identifikacija kopitarjev
Število kopitarjev(1)

Vrste konj,
oslov, mul,
mezgov

Metoda identifikacije in
Pasma
Starost Spol identifikacija (2)

(1) V primeru žival za zakol, narava posebne oznake.
(2) K temu spričevalu se lahko doda potni list konja, če se vpiše številko lista.
III. Izvor in namembni kraj živali
Žival/-i se pošilja: ....................................................................................................................
iz: .............................................................................................................................................
(Kraj izvoza)
v: ..............................................................................................................................................
(Namembna država članica in kraj)

Uradni list Republike Slovenije

Št.

21 / 5. 3. 2004 / Stran 2423

Ime in naslov pošiljatelja: .......................................................................................................
Ime in naslov prejemnika: .......................................................................................................
IV. Podatki o zdravstvenem stanjua

Spodaj podpisani potrjujem, da opisana/-e žival/-i izpolnjuje/-jo naslednje zahteve:
1. danes je/so bila/-e pregledana/-e in ne kaže/-jo nobenega kliničnega znaka bolezni;
2. ni(so) za zakol v skladu z nacionalnim programom za izkoreninjenje kužnih ali nalezljivih
bolezni;
3. – ne izvira/-jo z ozemlja ali dela ozemlja države članice/tretje države, kjer veljajo omejitve
zaradi konjske kuge
ali
izvira/-jo z ozemlja ali dela ozemlja države članice, kjer je veljala prepoved zaradi
konjske kuge, in je/so uspešno prestala/-e testiranje, predvideno v členu 5(3) Direktive
90/426/EGS v karantenskem objektu .................... med .................... in ....................b;
– ni(so) cepljena/-e proti konjski kugi
ali
je/so bila/-e cepljena/-e proti konjski kugi dne............ b;
4. ne izvira/-jo s gospodarstva, kjer je veljala prepoved zaradi zdravstvenega stanja živali, in
prav tako ni(so) bila/-e v stiku s konji z gospodarstva, kjer je veljala prepoved zaradi
zdravstvenega stanja živali:
– šest mesecev v primeru kopitarjev s sumom na spolno kugo konj od datuma zadnjega
dejanskega ali možnega stika z bolno živaljo. Za žrebce prepoved velja, dokler žival ni
kastrirana,
– šest mesecev v primeru smrkavosti ali konjskega encefalomielitisa od datuma, ko so bili
kopitarji, ki so za zadevno boleznijo zboleli, zaklani,
– v primeru infekciozne anemije do datuma, ko so po zakolu okuženih živali preostale živali
negativno reagirale na dva Cogginsova testa, izvedena v razmiku treh mesecev,
– šest mesecev od zadnjega primera v primeru vezikularnega stomatitisa,

a
b

Teh podatkov se ne zahteva, če obstaja dvostranski sporazum v skladu s členom 6 Direktive 90/426/EGS.
Neustrezno prečrtaj.
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– šest mesecev od zadnjega primera v primeru stekline,
– petnajst dni od zadnjega primera v primeru antraksa,
– če so bile vse dovzetne živali za bolezen na gospodarstvu zaklane in prostori razkuženi v
30 dneh od dneva, ko so bile živali pokončane, razen v primeru antraksa, za katerega je
obdobje prepovedi 15 dni;
5. kolikor mi je znano, 15 dni pred to izjavo ni(so) bila/-e v stiku s kopitarji, ki so zboleli za
nalezljivo ali kužno boleznijo.
6. v času pregleda je/so bila/bile zgoraj navedena/navedene žival/živali sposobna/sposobne za
načrtovani prevoz v skladu z določbami Direktive 91/628/EGS d
V. To spričevalo velja 10 dni.
(Kraj)………………………………….., (datum) …………………………………….

Žig

…………………………………………………
(Podpis)
(Ime s tiskanimi črkami in službeni položaj
uradnega veterinarja)c

c

V Nemčiji 'Beamteter Tierarzt'; v Belgiji 'Inspecteur vétérinaire' ali 'Inspecteur Dierenarts'; v
Franciji'Vétérinaire officiel'; v Italiji 'Veterinario ufficiale'; v Luksemburgu 'Inspecteur vétérinaire'; na
Nizozemskem 'Officieel Dierenarts'; na Danskem 'Embeds Dyrlaege'; na Irskem 'Veterinary Inspector'; v
Združenem kraljestvu 'Veterinary Inspector'; v Grčiji 'Episimos ktiniatros'; v Španiji 'Inspector Veterinario'; in na
Potrugalskem 'Inspector Veterinário'.
d
Ta izjava ne izvzema prevoznikov od izpolnjevanja njihovih obveznosti v skladu z veljavnimi predpisi
Skupnosti, predvsem glede sposobnosti živali za prevoz
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PRILOGA D
KONJSKA KUGA
DIAGNOSTIKA
Reagente za spodaj opisane encimskoimunske teste (ELISA) je mogoče dobiti v referenčnem
laboratoriju Evropske unije ali Referenčnih laboratorijev OIE za konjsko kugo.
1. KOMPETITIVNI TEST ELISA ZA ODKRIVANJE PROTITELES PROTI VIRUSU
KONJSKE KUGE (VKK) (PREDPISANI TEST)
Kompetitivni test ELISA se uporablja za odkrivanje specifičnih protiteles proti VKK v
serumu katere koli vrste kopitarjev. Polispecifičen, poliklonski imunski anti-VKK serum
buder (v nadaljevanju 'budrin antiserum') je specifičen za serološko skupino in je z njim
možno prepoznati vse znane serotipe virusa konjske kuge.
Princip testa je prekinitev reakcije med antigeni VKK in budrinim antiserumom z vzorcem
preiskovanega seruma. Protitelesa proti VKK v preiskovanem serumu bodo tekmovala s
tistimi iz budrinega antiseruma, kar bo posledično povzročilo manj intenzivno obarvanost
od pričakovane (po dodatku z encimom označenih protiteles proti budrinim protitelesom in
substrata). Serumi se lahko testirajo bodisi pri redčenju 1 : 5 (metoda točkovnega testa) ali
pa se titrirajo (metoda titracije seruma) kjer se določijo končne točke razredčin. Vrednosti
inhibicije, ki so večje kot 50 %, se lahko obravnavajo kot pozitivne.
Spodaj opisani testni protokol se uporablja v Regionalnem referenčnem laboratoriju za
konjsko kugo v Pirbrightu, Združeno kraljestvo.
1.1. Postopek testa
1.1.1. Priprava plošč
1.1.1.1. V ELISA plošče nanesemo antigen VKK, ekstrahiran iz okuženih celičnih
kultur in razredčen v karbonatnem/bikarbonatnem pufru, pH 9,6. ELISA plošče
inkubiramo čez noč na 4 °C.
1.1.1.2. Plošče trikrat speremo s polnjenjem in praznjenjem vdolbinic s fosfatnim
pufrom (PBS), pH 7,2 do 7,4, in osušimo s pivnanjem na vpojnem papirju.
1.1.2. Kontrolne vdolbinice
1.1.2.1. Pozitivne kontrolne serume titriramo v serijah dvakratnih redčenj, od 1 : 5 do
1 : 640, v stolpcu 1 v pufru za blokiranje (PBS z 0,05 % (volumski delež)
Tween-20, 5,0 % (utežni delež) posnetega mleka v prahu (Cadbury's Marvel™)
in 1 % (volumski delež) govejega seruma), tako da dobimo končni volumen
50 µl/vdolbinico.
1.1.2.2. V vdolbinici A in B stolpca 2 dodamo 50 µl negativnega kontrolnega seruma v
razredčini 1 : 5 (10 µl seruma + 40 µl pufra za blokiranje).
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1.1.2.3. V vdolbinici C in D stolpca 2 (slepa kontrola) dodamo po 100 µl pufra za
blokiranje.
1.1.2.4. V vdolbinice E, F, G in H stolpca 2 (budrina kontrola) dodamo po 50 µl pufra za
blokiranje.
1.1.3 Metoda točkovnega testa
1.1.3.1. V po dve vdolbinici stolpcev 3 do 12 dodamo redčenje vsakega preiskovanega
seruma v razmerju 1 : 5 v pufru za blokiranje (10 µl seruma + 40 µl pufra za
blokiranje).
ali
1.1.4. Metoda titracije seruma
1.1.4.1. Pripravimo serije dvakratnih razredčin vsakega preiskovanega vzorca (1 : 5 do
1 : 640) v pufru za blokiranje preko osmih vdolbinic posameznega stolpca (3 do
12).
Potem
1.1.5. V vse vdolbinice razen v vdolbinice slepe kontrole ELISA plošče dodamo 50 µl
budrinega antiseruma, razredčenega v pufru za blokiranje, (vse vdolbinice sedaj
vsebujejo končni volumen 100 µl).
1.1.5.1. Inkubiramo 1 uro pri 37 °C na rotacijskem tresalniku.
1.1.5.2. Plošče trikrat speremo in osušimo kot prej.
1.1.5.3. V vsako vdolbinico dodamo po 50 µl kunčjega anti-budrinega konjugata,
označenega s hrenovo peroksidazo (HRP), redčenega v pufru za blokiranje.
1.1.5.4. Inkubiramo 1 uro pri 37 °C na rotacijskem tresalniku.
1.1.5.5. Plošče trikrat speremo in osušimo kot prej.
1.1.6. Kromogen
Pripravimo raztopino OPD (OPD = orto-fenildiamin) kromogena po navodilih
proizvajalca (0,4 mg/ml v sterilni destilirani vodi) neposredno pred uporabo.
Dodamo substrat (vodikov peroksid = H2O2), da dobimo končno koncentracijo
0,05% (volumski delež) (redčenje 1 : 2000 30 % raztopine H2O2). Dodamo po 50
µl OPD raztopine v vsako vdolbinico in plošče za 10 minut pustimo na pultu pri
temperaturi okolja. Reakcijo prekinemo z dodatkom 50 µl 1 M žveplene kisline
(H2SO4) / vdolbinico.
1.1.7. Odčitavanje
Spektofotometrično odčitavamo pri valovni dolžini 492 nm.
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1.2. Prikaz rezultatov
1.2.1. S pomočjo programskega paketa izpišemo vrednosti absorbance (A) in
procent inhibicije (PI) za preiskovane in kontrolne serume na podlagi povprečne
vrednosti budrinih kontrol, zabeleženih v štirih vdolbinicah. Podatki, prikazani kot
A in PI vrednosti, se uporabijo za ugotavljanje, ali je uspešnost testa v dovoljenih
mejah. Zgornje kontrolne meje (ZKM) in spodnje kontrolne meje (SKM) za
budrino kontrolo so med vrednostmi A =1,4 oziroma A = 0,4. Končni titer
pozitivne kontrole na temelju 50 % PI bi moral biti pri redčenju 1 : 240 (v razponu
od 1 : 120 do 1 : 480). Katera koli plošča, ki ne ustreza zgoraj navedenim
kriterijem, mora biti zavržena. Vendar pa se lahko negativni vzorci sprejmejo, če
je titer pozitivne kontrole večji kot 1 : 480 in so preiskovani vzorci še vedno
negativni.
Dvojniki vdolbinic z negativno kontrolo seruma in dvojniki vdolbinic slepe
kontrole bi morali doseči vrednost PI med + 25 % in – 25 % oziroma med + 95 %
in + 105 %.
Če vrednosti niso znotraj predpisanih mej, plošča ni neveljavna, da pa slutiti, da se
razvija barva ozadja.
1.2.2 Diagnostični prag (mejna vrednost) preiskovanih serumov je 50 % (PI 50 %).
Vzorci, ki imajo vrednosti PI večje od 50 %, se vrednotijo kot pozitivni. Vzorci, ki
imajo vrednosti PI manjše od 50 %, se vrednotijo kot negativni.
Vzorci z vrednostmi PI nad in pod pragom v dvojnikih vdolbinic se obravnavajo
za dvomljive. Takšne vzorce bi bilo treba ponovno testirati s točkovnim testom in
s titracijo. Pozitivne vzorce se lahko tudi titrira, da se dobi stopnjo pozitivnosti.
Načrt točkovnega testa
1
+
kont.
A 1:5
B 1:10
C 1:20

2

3

4

5

6

7
8
9 10 11
Preiskovani serumi

12

– kont. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
– kont. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Slepa
kont.
D 1:40
Slepa
kont.
E 1:80 GP kont.
F 1:160 GP kont.
G 1:320 GP kont. 31 32 33 34 35 36 37 38 39
H 1:640 GP kont. 31 32 33 34 35 36 37 38 39
– kont. =negativna kontrola
+ kont. = pozitivna kontrola
GP kont = budrina kontrola

10
10

40
40
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Načrt titracijskega testa
1
+
kont.
A 1:5
B 1:10
C 1:20

2

3

– kont.
1:5
– kont.
1:10
Slepa
1:20
kont.
D 1:40
Slepa
1:40
kont.
E 1:80 GP kont. 1:80
F 1:160 GP kont. 1:160
G 1:320 GP kont. 1:320
H 1:640 GP kont. 1:640
– kont. = negativna kontrola
+ kont. = pozitivna kontrola
GP kont = budrina kontrola

4

5

6

7 8 9 10 11
Preiskovani serumi

12
1:5
1:10
1:20
1:40
1:80
1:160
1:320
1:640

2. INDIREKTNI TEST ELISA ZA ODKRIVANJE PROTITELES PROTI VIRUSU
KONJSKE KUGE (VKK) (PREDPISANI TEST)
Spodaj opisani test je v skladu z opisom testa iz Poglavja 2.1.11 OIE Priročnika
standardov za diagnostične teste in cepiva, četrta izdaja, 2000.
Rekombinantni VP7 protein se je uporabljal kot antigen za določanje protiteles proti
VKK z visokim indeksom občutljivosti in specifičnosti. Drugi prednosti sta, da je
stabilen in da ni kužen.
2.1. Postopek testa
2.1.1. Trdna faza
2.1.1.1. V ELISA plošče nanesemo rekombinantni VKK-4 VP7, razredčen v
karbonatnem/bikarbonatnem pufru, pH 9,6. Plošče inkubiramo čez noč na
4 °C.
2.1.1.2. Plošče petkrat speremo z destilirano vodo, ki vsebuje 0,01 % (volumski
delež) Tween 20 (spiralna raztopina). S ploščo nežno potolčemo po
vpojenem materialu, da odstranimo ostanke spiralne tekočine.
2.1.1.3. Plošče blokiramo s fosfatnim pufrom (PBS) + 5 % (utežni delež)
posnetega mleka v prahu (Nestle Dry Skim Milk™), 200 µl/vdolbinico, za
1 uro na 37 °C.
2.1.1.4. Odstranimo pufer za blokiranje in nežno potolčemo s ploščo po vpojenem
materialu.
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2.1.2. Preiskovani vzorci
2.1.2.1. Serumski vzorci, pozitivni in negativni kontrolni serum se redčijo 1 : 25 v
PBS + 5 % (utežni delež) posnetega mleka + 0,05 % (volumski delež) Tween
20, 100 µl na vdolbinico. Inkubiramo 1 uro na 37 °C.
Za titracijo pripravimo serije dvakratnih razredčin od 1 : 25 (100
µl/vdolbinico), en vzorec seruma na stolpec plošče, isto naredimo s
pozitivnim in negativnim kontrolnim serumom. Inkubiramo 1 uro na 37 °C.
2.1.2.2. Plošče speremo, kot je opisano v koraku 2.1.1.2.
2.1.3. Konjugat
2.1.3.1. V vdolbinice dodamo po 100 µl anti-konjskih gama globulinov, označenih
s hrenovo peroksidazo (HRP), razredčenih v PBS + 5 % mleka + 5 % Tween
20, pH 7,2. Inkubiramo 1 uro na 37 °C.
2.1.3.2. Plošče speremo, kot je opisano v koraku 2.1.1.2.
2.1.4. Kromogen/substrat
2.1.4.1. V vdolbinice dodamo po 200 µl raztopine kromogena/substrata (10 ml
80,6 mM DMAB (dimetil aminobezaldehid) + 10 ml 1,56 mM MBTH
(3-metil-2-benzo-tiazolin hidrazon hidroklorid) + 5 µl H2O2).
Razvijanje barve se ustavi z dodatkom 50 µl 3N H2SO4 po približno 5 do 10
minutah (preden se začne barvati negativna kontrola).
Lahko se uporabijo tudi drugi kromogeni, kot so ABTS (2,2'-azino-bis-[3etilbenzotiazolin-6-sulfonska kislina]), TMB (tetra-metil benzidin) ali OPD
(orto-fenildiamin).
2.1.4.2. Plošče odčitamo pri 600 nm (ali 620 nm).
2.2. Interpretacija rezultatov
2.2.1. Izračunamo mejno vrednost, tako da vrednosti negativne kontrole dodamo
0,6 (0,6 je standardna deviacija, dobljena s skupino 30 negativnih serumov).
2.2.2. Preiskovani vzorci, ki dajo vrednosti absorbance nižje od mejne vrednosti,
se smatrajo kot negativni.
2.2.3. Preiskovani vzorci, ki dajo vrednosti absorbance višje od mejne vrednosti
+ 0,15, se obravnavajo kot pozitivni.
2.2.4. Preiskovani vzorci, ki dajo vmesne vrednosti absorbance, so dvomljivi, tako
da je potrebno za potrditev rezultata uporabiti drugo metodo.
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3. BLOKING ELISA TEST ZA ODKRIVANJE PROTITELES PROTI VIRUSU
KONJSKE KUGE (VKK) (PREDPISANI TEST)
Bloking test ELISA je namenjen odkrivanju specifičnih protiteles proti VKK v serumih
katere koli dovzetne vrste. VP7 je glavni, antigeni, virusni protein VKK, in je ohranjen
v devetih serotipih. Ker je monoklonsko protitelo (Mpt) prav tako usmerjeno proti VP7,
ima test visoko občutljivost in specifičnost. Ob tem je rekombinantni VP7 antigen
popolnoma neškodljiv in zato zagotavlja visoko stopnjo varnosti.
Princip testa je prekinitev reakcije med rekombinantnim VP7, antigenom, vezanim na
ELISA ploščo, in markiranim Mpt, specifičnim za VP7. Protitelesa v preiskovanem
serumu bodo preprečila reakcijo med antigenom in Mpt, kar bo povzročilo manjšo
intenziteto obarvanja.
Spodaj opisani test se opravlja v Referenčnem laboratoriju Evropske Skupnosti za
konjsko kugo v Algetu v Španiji.
3.1. Postopek testa
3.1.1. ELISA plošče
3.1.1.1. V ELISA plošče nanesemo rekombinantni VKK-4 VP7, razredčen v
karbonatnem/bikarbonatnem pufru, pH 9,6. Inkubiramo čez noč na 4 °C.
3.1.1.2. Plošče petkrat speremo s fosfatnim pufrom (PBS), ki vsebuje 0,05 %
(volumski delež) Tween 20 (PBST).
3.1.1.3. Ploščo stabiliziramo z obdelavo v stabilizacijski raztopini (da
omogočimo daljše shranjevanje pri 4 °C brez izgube aktivnosti) in osušimo na
vpojnem materialu.
3.1.2. Preiskovani vzorci in kontrole
3.1.2.1. Za pregled preiskovani serum in kontrole razredčimo 1 : 10
neposredno na plošči v PBST, da dobimo končni volumen 100 µl/vdolbinico.
Inkubiramo 1 uro pri 37 °C.
3.1.2.2. Za titracijo: pripravimo serijo dvakratnih razredčin preiskovanih serumov in
pozitivne kontrole (100 µl/vdolbinico) od 1 : 10 do 1 : 1280 preko osmih
vdolbinic. Negativna kontrola se testira pri redčenju 1 : 10.
3.1.3. Konjugat
V vsako vdolbinico dodamo po 50 µl razredčenih Mpt (monoklonska
protitelesa, specifična za VP7), označenih s hrenovo peroksidazo (HRP) in
nežno pomešamo, da zagotovimo homogenost. Inkubiramo 30 minut pri 37 °C.
3.1.4. Plošče petkrat speremo s PBST in osušimo s pivnanjem, kot je opisano zgoraj.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

21 / 5. 3. 2004 / Stran 2431

3.1.5. Kromogen/substrat
V vdolbinice dodamo po 100 µl raztopine kromogena/substrata (1 ml ABTS
(2,2'-azino-bis-[3-etilbenzotiazolin-6-sulfonska kislina]) 5 mg/ml + 9 ml
substratnega pufra (0,1 M fosfatno-citratni pufer s pH 4, ki vsebuje 0,03 %
H2O2) in inkubiramo 10 minut pri sobni temperaturi. Razvoj barve se ustavi z
dodatkom 100 µl 2 % (utežni delež) SDS (natrijev dodecil sulfat) v vdolbinico.
3.1.6. Odčitavanje
V ELISA čitalcu odčitamo pri 405 nm.
3.2. Interpretacija rezultatov
3.2.1. Validacija testa
Test je veljaven, ko je absorbanca (A) negativne kontrole (NK) večja od 1,0 in
A pozitivne kontrole (PK) manjša od 0,2.
3.2.2. Izračun mejne vrednosti
Pozitivna mejna vrednost = NK – ((NK – PK) × 0,3)
Negativna mejna vrednost = NK – ((NK – PK) × 0,2)
Kjer je NK absorbanca negativne kontrole in PK absorbanca pozitivne
kontrole.
3.2.3. Interpretacija rezultatov
Vzorci, ki imajo A manjšo od pozitivne mejne vrednosti, bi se morali
obravnavati kot pozitivni na protitelesa proti VKK. Vzorci, ki imajo A večjo
od negativne mejne vrednosti, bi se morali obravnavati kot negativni na
protitelesa proti VKK. Vzorci z A med tema dvema vrednostima bi se morali
obravnavati kot dvomljivi in pri teh živalih bi se moralo po dveh do treh tednih
opraviti ponovno vzorčenje.
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Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za
preprečevanje širjenja koruznega hrošča

Na podlagi petega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 12. člena in četrte alinee 73. člena ter v povezavi s prvim
odstavkom 14. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin
(Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje
širjenja koruznega hrošča*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa fitosanitarne ukrepe za preprečitev
širjenja koruznega hrošča Diabrotica virgifera virgifera Le
Conte (v nadaljnjem besedilu: koruzni hrošč) v razmejenih
napadenih območjih, sistematično raziskavo zastopanosti
koruznega hrošča ter obveščanje in poročanje.

men:

2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

– razmejeno območje je območje, ki vključuje žarišče
napada koruznega hrošča in pripadajoče varnostno območje.
Seznam razmejenih območij se objavlja na krajevno običajen
način in je dosegljiv na spletni strani Fitosanitarne uprave
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava);
– žarišče napada je območje okoli potrjene točke najdbe, s polmerom najmanj 1 km;
– varnostno območje je pas med najmanj 1km in 6 km
od potrjene točke najdbe, ki obdaja žarišče napada;
– varovalni pas je območje med 6 km in 10 km od
potrjene točke najdbe, ki loči razmejeno območje od nenapadenega območja, kjer koruzni hrošč ni navzoč;
– območje ustalitve je tisto razmejeno območje, kjer
je koruzni hrošč potrjen več kot 2 leti, kljub izvajanju fitosanitarnih ukrepov za njegovo zatiranje. Seznam območij je
dosegljiv na spletni strani uprave in se objavlja na krajevno
običajen način;
– ogroženo območje je območje pridelave koruze (Zea
Mays L.) za zrnje in silažo (v nadaljnjem besedilu koruza);
– feromonska vaba je vaba, ki se uporablja za privabljanje odraslih osebkov koruznega hrošča z namenom, da se
jih ujame, ter služi za ugotavljanje njegove razširjenosti;
– obdobje naleta je obdobje pojava razvojne stopnje
odraslega osebka koruznega hrošča;
– kolobarjenje je način pridelave rastlin, pri katerem
se na istem zemljišču v več zaporednih letih zvrstijo različne
vrste kmetijskih rastlin v določenem zaporedju.
II. POSEBNI NADZOR
3. člen
(sistematična raziskava)
(1) Uprava zagotavlja izvajanje posebnega nadzora
kot uradne sistematične raziskave, da ugotovi navzočnost
koruznega hrošča, meje razširjenosti oziroma značilnosti
populacije koruznega hrošča in zagotavlja njegovo obvladovanje v skladu s predpisom, ki ureja varovana območja
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije št.
2003/766/ES
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in izvajanje uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih.
(2) Uradni pregledi v okviru posebnega nadzora iz
prejšnjega odstavka se izvedejo na ogroženih območjih
vsako leto v skladu z 12. členom tega pravilnika.
(3) Zdravstvene preglede koruze in uradne preglede
feromonskih vab izvajajo poleg uprave in fitosanitarne inšpekcije tudi nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb
na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki smejo v okviru
izvajanja posebnega nadzora jemati vzorce v skladu s pooblastilom in navodili predstojnika uprave o odvzemu vzorcev
in 12. členom tega pravilnika.
4. člen
(spremljanje koruznega hrošča)
(1) Izvajalci uradne sistematične raziskave iz prejšnjega
člena ugotavljajo in spremljajo koruznega hrošča z uporabo
ustreznih feromonskih in drugih vab, ki jih redno pregledujejo,
za ulov koruznega hrošča po setvi koruze, zlasti v razmejenem območju.
(2) Pooblaščeni laboratorij glede na ujete primerke
ugotavlja stopnjo napadenosti ter začetek in konec obdobja
naleta, ki ga določi na podlagi biologije organizma, razvojne
stopnje organizma pri ujetju, števila ujetih organizmov in klimatskih razmer za določeno območje.
(3) Izvajalci namestijo feromonske in druge vabe zaporedno v mreži v skladu s programom iz prvega odstavka
12. člena tega pravilnika. Pri njihovi izbiri in postavitvi upoštevajo lokalne klimatske, geografske, ekološke in druge
razmere ter značilnosti območij, zlasti razmejenih območij.
Nepooblaščenim osebam je prepovedano odstranjevanje
vab ali kakršenkoli drug poseg v zvezi z njimi.
III. RAZMEJITEV OBMOČIJ IN UKREPI
5. člen
(razmejitev območij)
(1) Če se v okviru uradne sistematične raziskave ugotovi in potrdi koruznega hrošča, predstojnik uprave z odločbo
določi razmejeno območje, ki obsega žarišče napada in pripadajoče varnostno območje. Okrog razmejenega območja
lahko predstojnik uprave glede na nevarnost nadaljnjega
širjenja koruznega hrošča določi tudi varovalni pas. Odločba
se objavi na spletni strani uprave, na krajevno običajen način
in vroči v obliki javnega naznanila na oglasni deski pripadajoče občine.
(2) Pri natančni razmejitvi območij predstojnik uprave
upošteva ustrezne znanstvene podlage, ki vključujejo zlasti:
– biologijo koruznega hrošča,
– stopnjo napadenosti posameznega območja,
– način pridelave koruze.
(3) Če se ugotovi in potrdi koruzni hrošč na drugi točki
kot je prvotna točka najdbe, uprava razmejitev območij temu
ustrezno prilagodi oziroma razmejena območja med seboj
tudi združuje in smiselno zaokroža.
(4) V primerih iz prejšnjega odstavka izvajalci posebnega nadzora namestijo nove feromonske vabe v varovalnem
pasu v obdobju naleta še v istem letu, in sicer pravokotno na
mejo razmejenega območja v smeri širjenja območja ustalitve koruznega hrošča.
(5) Če se dve leti po prvem odkritju dokaže odsotnost
koruznega hrošča v razmejenem območju, razmejeno območje preneha obstajati in zanj prenehajo veljati ukrepi iz 7.
in 8. člena tega pravilnika.
(6) Če je dve leti po prvem odkritju koruzni hrošč še
vedno potrjen v razmejenem območju, se takšno območje
šteje za območje ustalitve.
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6. člen
(uvedba ukrepov)
Predstojnik uprave z izdajo odločbe o razmejitvi območij
iz prejšnjega člena odloči o ukrepih iz 7., 8., 10. in 11. člena
tega pravilnika, ki so jih dolžni upoštevati in izvajati vsi pridelovalci koruze in imetniki zemljišč v teh območjih.
7. člen
(ukrepi v žarišču napada)
V žarišču napada veljajo naslednji ukrepi z namenom
preprečevanja širjenja koruznega hrošča:
a) prepoved premeščanja svežih rastlin koruze in njenih
svežih delov izven žarišča napada v obdobju naleta,
b) prepoved premeščanja zemlje s koruznih polj izven
žarišča napada, ki velja preko celega leta za obdobje 2 let,
c) prepoved spravila koruze v obdobju naleta,
d) ustrezno kolobarjenje, tako da se koruza lahko na
istem zemljišču prideluje samo enkrat v treh zaporednih letih,
ali pa se v celotnem žarišču napada ne prideluje dve leti po
zadnjem ujetju koruznega hrošča v tem žarišču,
e) ustrezen postopek zatiranja koruznega hrošča na
koruznih poljih v obdobju njegovega odlaganja jajčec v letu
odkritja koruznega hrošča in v naslednjem letu, v skladu s
priporočili uprave,
f) čiščenje kmetijskih strojev, ki se uporabljajo na koruznem polju, tako da se očistijo zemlje in njenih ostankov
preden zapustijo žarišče napada,
g) odstranjevanje samoniklih rastlin koruze na poljih,
kjer se koruza ne prideluje,
h) zgostitev namestitve feromonskih vab.
8. člen
(ukrepi v varnostnem območju)
V varnostnem območju velja poleg zgostitve feromonskih vab tudi eden izmed naslednjih dveh ukrepov:
a) ustrezno kolobarjenje, tako da se koruza na istem
zemljišču lahko prideluje samo enkrat v dveh zaporednih
letih, ali
b) ustrezen postopek zatiranja koruznega hrošča na
koruznih poljih v obdobju njegovega odlaganja jajčec v letu
odkritja koruznega hrošča in v naslednjem letu, v skladu s
priporočili uprave.
9. člen
(ukrepi v varovalnem pasu)
V varovalnem pasu izvajalec uradnega sistematičnega
nadzora spremlja koruznega hrošča z zgoščeno namestitvijo
feromonskih vab.
10. člen
(ukrepi v območju ustalitve)
Na območju, kjer je koruzni hrošč ustaljen, veljajo ukrepi
iz a) in b) točke 8. člena tega pravilnika.
11. člen
(izjeme)
Na podlagi izsledkov spremljanja koruznega hrošča v
Republiki Sloveniji iz 4. člena tega pravilnika ter ob upoštevanju mednarodnih informacij o spremljanju koruznega hrošča,
še zlasti iz sosednjih držav, kjer se koruzni hrošč pojavlja ob
meji z Republiko Slovenijo, lahko uprava izjemoma dovoli
naslednja odstopanja:
– ne glede na določbe a) točke 7. člena tega pravilnika
se prepove premeščanje svežih rastlin koruze in njenih svežih delov le v obdobju največjega naleta, ki ga določi pooblaščeni laboratorij;
– ne glede na določbe d) točke 7. člena tega pravilnika
se dovoli pridelovanje koruze enkrat v dveh zaporednih letih
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na istem zemljišču, če se pridelava dopolnjuje z uporabo
ustreznih fitofarmacevtskih sredstev, registriranih za tretiranje ličink koruznega hrošča;
– ne glede na določbe e) točke 7. člena in b) točke
8. člena tega pravilnika se ustrezen postopek zatiranja
koruznega hrošča izvede le v naslednjem letu, z uporabo
ustreznih fitofarmacevtskih sredstev, registriranih za tretiranje ličink koruznega hrošča;
– ne glede na določbe 8. člena tega pravilnika se dovoli pridelovanje koruze vsako leto na istem zemljišču, če se
dopolnjuje z uporabo ustreznih fitofarmacevtskih sredstev,
registriranih za tretiranje ličink koruznega hrošča, in če se
koruza prideluje kot strniščni posevek, ki se ne poseje pred
1. julijem.
IV. NALOGE, POOBLASTILA IN OBVEŠČANJE
12. člen
(naloge in pooblastila)
(1) Predstojnik uprave odobri program posebnega
nadzora koruznega hrošča, v skladu s pravilnikom, ki ureja
izvajanje uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih, ki podrobneje opredeli območja in obseg
spremljanja koruznega hrošča.
(2) Sistematične raziskave oziroma posebni nadzor iz
tega člena izvajajo v skladu s tretjim odstavkom 3. člena
tega pravilnika:
– izvajalci javnih pooblastil po zakonu, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin,
– pooblaščeni izvajalci javne službe zdravstvenega
varstva rastlin,
– fitosanitarni inšpektorji,
– pooblaščene uradne osebe z uprave.
(3) Laboratorijske preiskave koruznega hrošča in feromonskih vab, opravlja pooblaščeni laboratorij v skladu s
predpisom o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati laboratoriji za izvajanje diagnostičnih preiskav na
področju zdravstvenega varstva rastlin.
(4) V spremljanje koruznega hrošča lahko uprava vključi
tudi druge organe, organizacije in službe, ki delujejo na področju kmetijstva, v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno
varstvo rastlin.
(5) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega pravilnika
opravljajo fitosanitarni inšpektorji, v skladu z zakonom o
zdravstvenem varstvu rastlin.
(6) Za koordinacijo, poročanje in izmenjavo informacij
skrbi uprava.
13. člen
(obveščanje in poročanje)
(1) Izvajalci uradne sistematične raziskave o najdbah
koruznega hrošča sproti poročajo upravi, ki izsledke redno
objavlja na svoji spletni strani in o njih obvešča razmejena
območja na krajevno običajen način, še zlasti glede razširjenosti koruznega hrošča, obdobja naleta in uvedenih ukrepov
za njegovo širjenje oziroma zatiranje.
(2) Uprava vsako leto do 31. decembra posreduje Evropski komisiji in drugim državam članicam Evropske unije
naslednje informacije:
– o izsledkih sistematičnih raziskav iz 3. člena tega
pravilnika,
– o razmejenih območjih napada v obliki zemljevidov v
ustreznih merilih,
– o obdobju naleta z utemeljitvijo določitve tega obdobja
v skladu z drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika;
– o ustreznem postopku zatiranja na razmejenih območjih v skladu z e) točko 7. člena in b) točko 8. člena tega
pravilnika.
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14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-731/2003
Ljubljana, dne 23. februarja 2004.
EVA 2003-2311-0306
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

894.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o kakovosti perutninskega mesa

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

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o kakovosti perutninskega mesa
1. člen
V pravilniku o kakovosti perutninskega mesa (Uradni list
RS, št. 56/01 in 94/02) se v 3. členu besedilo sedme alinee
spremeni tako, da se glasi:
»za zamrznjeno in globoko zamrznjeno perutninsko
meso metodo hlajenja, v primeru hlajenja perutninskega
mesa s potapljanjem trupov v bazene z mrzlo vodo ali mešanico mrzle vode in ledu pa še odstotek neizbežno vsrkane
vode.«.
2. člen
V 15. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Rejci, posebnega načina reje morajo biti registrirani in
certificirani v skladu s predpisom, ki ureja postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.«.
3. člen
V drugem odstavku 22. člena se besedilo »vsake 4 delavne ure« nadomesti z besedilom »vsakih 8 delavnih ur«.
V tretjem odstavku se črta beseda »ne«.
4. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
Sveži, zamrznjeni in globoko zamrznjeni kosi perutnine
so lahko v prometu, če so vrednosti vode določene z metodo
iz priloge VI tega pravilnika, ki je njegov sestavni del, in ne
presegajo vrednosti iz priloge VI tega pravilnika.
Metoda iz priloge VI tega pravilnika se uporablja za
določanje skupne vsebnosti vode za naslednje kose perutnine:
(a) piščančji file, s prsno kostjo ali brez nje, brez kože;
(b) piščančje prsi s kožo;
(c) piščančja stegna, bedra, krače, bedra z delom hrbta,
četrti nog, s kožo;
(d) puranji file brez kože;
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(e) puranje prsi s kožo;
(f) puranja stegna, bedra, krače s kožo;
(g) meso puranjih beder brez kosti in brez kože.
Klavnice in razsekovalnice morajo redno izvajati preglede vsrkane vode v skladu z 22. členom tega pravilnika
tudi za piščančje in puranje trupe, namenjene za proizvodnjo
svežih, zamrznjenih in globoko zamrznjenih kosov perutnine
iz prejšnjega odstavka. Ti pregledi se izvajajo najmanj enkrat
vsakih 8 delovnih ur. Mejne vrednosti, določene v prilogi V
tega pravilnika, se uporabljajo tudi za puranje trupe.
Rezultati pregledov se beležijo in hranijo najmanj eno
leto.
Vsaka serija se označi na tak način, da je mogoče
ugotoviti datum njene proizvodnje; ta oznaka serije mora biti
zapisana v proizvodnem registru.
Nadzor nad vsebnostjo vode iz prvega odstavka tega
člena opravlja inšpektor enkrat na tri mesece z vzorčenjem
na zamrznjenih in globoko zamrznjenih kosih perutnine iz
vsake razsekovalnice, ki proizvaja take kose. Ti pregledi se
ne opravljajo na kosih perutnine, ki so namenjeni izvozu.
Če po enem letu nadzora ni opaziti povečanja vsebnosti
vode, se pogostnost nadzora zmanjša na šest mesecev. Pri
ugotovitvi neizpolnjavanja vrednosti iz priloge VI tega pravilnika, se ponovno opravlja nadzor vsake tri mesece za dobo
dveh let.«.
5. člen
V 25. členu se črta drugi odstavek.
6. člen
V prilogi III se v zadnjem stavku točke 4.3 besedilo
»vzdrževati temperaturo +42 °C –2 °C« nadomesti z besedilom »vzdrževati temperaturo 42 °C ±2 °C.«.
Besedilo točke 5.3 se spremeni tako, da se glasi:
»Trup skupaj z drugimi užitnimi deli, ki se prodajajo skupaj s trupom, se vzame iz zunanjega ovoja, ki se ga osuši in
stehta do najbližjega grama; ta masa se označi z M1.«.
V točki 5.7 se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Vrečka ostane v vodni kopeli, ki ima temperaturo
42 °C ±2 °C.«.
7. člen
V prilogi IV se besedilo točke 6.5 spremeni tako, da se
glasi:
»Če povprečje vsebnosti vode (WA) v sedmih trupih,
kot je računano v točki 6.2, ne presega vrednosti iz točke 6.4
(WG), se šteje, da količina perutnine, ki je bila pregledana,
zadostuje zahtevam tega pravilnika.«.
8. člen
Določbe 4. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati
šest mesecev po njegovi uveljavitvi.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-31/01/3
Ljubljana, dne 18. februarja 2004.
EVA 2003-2311-0097
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
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PRILOGA
»Priloga: VI
DOLOČITEV SKUPNE VSEBNOSTI VODE V KOSIH PERUTNINE
(Kemijski preizkus)
1. Namen in obseg
Ta metoda se uporablja za določanje skupne vsebnosti vode v kosih perutnine iz drugega odstavka 24. a člena tega
pravilnika. Metoda vključuje določitev vsebnosti vode in beljakovin na vzorcih homogeniziranih kosov perutnine. Skupna vsebnost vode, kot je določena, se primerja z mejno vrednostjo, ki je podana s formulami iz točke 6.4 te priloge, da se ugotovi, ali
je bila med predelavo vsrkana odvečna voda ali ne. Če analitik domneva, da je navzoča kakršnakoli snov, ki bi lahko vplivala
na oceno, mora ustrezno ukrepati.
2. Razmejitev in postopki vzorčenja
Metoda se uporablja za kose perutninskega mesa iz 24.a členu tega pravilnika. Velikosti vzorcev morajo biti:
– pri piščančjih prsih in piščančjem fileju: polovica prsi brez kosti;
– pri puranjih prsih, puranjih prsnih filejih in mesu nog brez kosti: kosi po približno 100 g;
– pri drugih kosih: kot so opredeljeni v 8. členu tega pravilnika.
V primeru zamrznjenih ali globoko zamrznjenih proizvodov v zbirni embalaži (deli v razsutem stanju) se lahko velika
pakiranja, iz katerih bodo odvzeti vzorci, shranjujejo pri temperaturi 0 °C, dokler ni mogoče odstraniti posameznih kosov.
3. Načelo
Vsebnost vode in beljakovin se določi v skladu s priznanimi metodami iz standardov SIST ISO ali drugimi validiranimi
analiznimi metodami.
Največja dovoljena skupna vsebnost vode v kosih perutnine se oceni iz vsebnosti beljakovin v kosih, ki jo je mogoče
povezati z vsebnostjo fiziološke vode.
4. Naprave in reagenti
4.1 Tehtnica za tehtanje kosov in ovojev z natančnostjo tehtanja večjo od ± 1 g.
4.2 Kovinska sekira ali žaga za rezanje kosov v koščke ustrezne velikosti za sekljalnik.
4.3 Močan sekljalnik ali mešalnik, sposoben homogenizirati kose perutnine in njihove dele. Sekljalnik mora biti dovolj
močan, da seseklja tudi zamrznjeno ali globoko zamrznjeno meso in kosti za pripravo homogenizirane mešanice, ki ustreza
tisti, ki jo da sekljalnik, opremljen z diskom s 4 mm odprtino.
4.4 Naprava, kot je opredeljena v standardu SIST ISO 1442, za določanje vsebnosti vode.
4.5 Naprava, kot je opredeljena v standardu SIST ISO 937, za določanje vsebnosti beljakovin.
5. Postopek
5.1 Iz količine kosov perutnine, ki jo je treba preveriti, se vzame pet naključnih kosov, od katerih je bil vsak zamrznjen ali
hlajen do začetka analize v skladu s točkami 5.2 do 5.6 te priloge.
Analiza se lahko opravi na vsakem od petih kosov posebej ali iz petih kosov sestavljenega vzorca.
Vzorci zamrznjenih ali hitro zamrznjenih proizvodov v zbirni embalaži iz točke 2 te priloge se lahko do začetka analize
shranjujejo pri temperaturi 0 °C.
5.2 Priprava se začne v eni uri po tem, ko so kosi vzeti iz zamrzovalnika ali hladilnika.
5.3 (a) Zunanjost embalaže se obriše, tako da se odstranita led in voda na površini. Vsak kos se stehta in vzame iz
ovoja. Ko se kosi razrežejo na manjše kose, se določi masa kosa perutnine do najbližjega grama, potem ko se odšteje teža
kakršnegakoli odstranjenega ovojnega materiala ter se označi s »P1«.
(b) V primeru analize sestavljenega vzorca se določi skupna masa petih kosov, pripravljenih v skladu s točko 5.3 (a) te
priloge ter označi s »P5«.
5.4 (a) Cel kos, katerega masa je »P1«, se seseklja v sekljalniku, kot je opredeljeno v točki 4.3 te priloge (in po potrebi
tudi zmeša z mešalnikom), da se dobi homogeniziran material, iz katerega se potem lahko vzame vzorec, reprezentativen
za vsak kos.
(b) V primeru analize sestavljenega vzorca se vseh pet kosov, katerih masa je P5, seseklja s sekljalnikom, kot je opredeljeno v točki 4.3 te priloge (in po potrebi tudi zmeša z mešalnikom), da se dobi homogeniziran material, iz katerega se potem
lahko vzameta dva vzorca, reprezentativna za pet kosov.
Oba vzorca se analizirata, kot je opisano v točkah 5.5 in 5.6 te priloge.
5.5 Vzame se vzorec homogeniziranega materiala in se takoj uporabi za določitev vsebnosti vode v skladu s standardom
SIST ISO 1442, da se dobi vsebnost vode »a%« ter dušika v skladu s standardom SIST ISO 937. Ta vsebnost dušika se spremeni v vsebnost surovih beljakovin »b%« tako, da se pomnoži s faktorjem 6,25.
6. Izračun rezultatov
6.1 (a) Masa vode (W) v vsakem kosu je dana z aP1/100 in masa beljakovin (RP) z bP1/100, obe pa sta izraženi v gramih.
Določi se vsota mas vode (W5) in mas beljakovine (RP5) v petih analiziranih kosih.
(b) V primeru analize sestavljenega vzorca se določi povprečna vsebnost vode in beljakovin iz obeh analiziranih vzorcev, ki da a% oziroma b% Masa vode (W5) v petih kosih je podana z aP5/100 in masa beljakovin (RP5) z bP5/100, obe pa sta
izraženi v gramih.
6.2 Povprečna masa vode (WA) in beljakovin (RPA) se izračuna tako, da se W5 in RP5 deli s pet.
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6.3. Povprečna vrednost fiziološkega razmerja W/RP, določena po tej metodi, je:
– piščančji file: 3,19 ± 0,12;
– piščančja bedra in četrti beder: 3,78 ± 0,19;
– puranji file: 3,05 ± 0,15;
– puranje bedra: 3,58 ± 0,15;
– meso puranjih nog brez kosti: 3,65 ± 0,17.
6.4 Ob domnevi, da znaša minimalna tehnično neizbežno vsrkana voda, ki je vsrkana med pripravo 2%, 4% ali 6% (*),
odvisno od vrste proizvodov in uporabljene metode hlajenja, je največje dovoljeno razmerje W/RP, kot je določeno po tej
metodi, naslednje:

Piščančji file brez kože
Piščančje prsi s kožo
Piščančja stegna, bedra, krače, bedra z delom
hrbta, četrti nog, s kožo
Puranji file brez kože
Puranje prsi s kožo
Puranja stegna, bedra, krače s kožo
Meso puranjih beder brez kosti in brez kože

Hlajenje na
zraku
3,40
3,40
4,05

Hlajenje s pršenjem

Hlajenje s potapljanjem

3,40
3,50
4,15

3,40
3,60
4,30

3,40
3,40
3,80
3,95

3,40
3,50
3,90
3,95

3,40
3,60
4,05
3,95

Če povprečno razmerje WA/RPA v petih kosih, kot se računa iz vrednosti v skladu s točko 6.2 te priloge, ne presega razmerja iz točke 6.4 te priloge, se šteje, da je pregledana količina kosov perutnine v skladu z določbami tega pravilnika.
(*) Računano na podlagi kosa, brez vsrkane vode. Za file (brez kože) in meso puranjih beder brez kosti je vrednost 2%
za vsako metodo hlajenja.«.

895.

Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o
označevanju tekstilnih in usnjenih izdelkov

Na podlagi 23. 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 razveljavitvi pravilnika o označevanju
tekstilnih in usnjenih izdelkov
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o označevanju tekstilnih in usnjenih izdelkov (Uradni list
RS, št. 3/00 in 35/01).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-201/2002-13
Ljubljana, dne 2. februarja 2004.
EVA 2004-2111-0034
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

896.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o označevanju materialov, ki se
uporabljajo za glavne sestavne dele obutve,
namenjene prodaji potrošnikom

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 spremembah in dopolnitvah pravilnika
o označevanju materialov, ki se uporabljajo
za glavne sestavne dele obutve, namenjene
prodaji potrošnikom
1. člen
V pravilniku o označevanju materialov, ki se uporabljajo
za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom (Uradni list RS, št. 26/00 in 96/03), se na koncu naslova doda oznaka sprotne opombe: »*«. Besedilo sprotne
opombe se glasi: »Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo
94/11/ES.«
2. člen
Spremeni se 2. člen tako, da se glasi:
»Po tem pravilniku se za obutev štejejo vsi izdelki, z dodanim podplatom, katerih namen je, da varujejo ali pokrijejo
stopalo, vključno s sestavnimi deli, ki se lahko prodajajo tudi
samostojno in so navedenimi v prilogi I, ki je sestavni del tega
pravilnika. Seznam primerov obutve, za katero velja ta pravilnik, je naveden v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
Ne glede na prejšnji odstavek ta pravilnik ne velja za:
– rabljeno, nošeno obutev,
– zaščitno obutev po predpisih, ki urejajo osebno varovalno opremo,
– obutev po predpisih, ki urejajo omejitev dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov,
– obutev kot igračo.
Dobavitelj je po tem pravilniku proizvajalec, njegov
zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji, če proizvajalec
nima sedeža v Republiki Sloveniji, uvoznik ali druga fizična
ali pravna oseba, ki je dala proizvod v promet ali omogočila
njegovo porabo.
Po tem pravilniku pomeni »dati v promet« prvič odplačano ali brezplačno dobaviti proizvod v Republiki Sloveniji.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 017-201/2002-14
Ljubljana, dne 2. februarja 2004.
EVA 2004-2111-0033
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

897.

Pravilnik o obrazcih in ceni službenih izkaznic
zasebnega varovanja ter o postopku za
njihovo podelitev

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister
za notranje zadeve

PRAVILNIK
o obrazcih in ceni službenih izkaznic zasebnega
varovanja ter o postopku za njihovo podelitev
1. člen
S tem pravilnikom se določa oblika, vsebina in cena
službenih izkaznic oseb iz 19., 20., 21., 22. in 23. člena zakona o zasebnem varovanju (v nadaljnjem besedilu: zakon)
ter postopek za njihovo podelitev.
2. člen
(1) Službena izkaznica se izdaja osebam iz 19., 20.,
21., 22. in 23. člena zakona za opravljanje del in nalog na
področju zasebnega varovanja ljudi in premoženja.
(2) S službeno izkaznico se izkazuje pooblaščenost za
opravljanje del in nalog iz prejšnjega odstavka.
(3) Službeno izkaznico izda minister, pristojen za notranje zadeve, na stroške njenega imetnika.
3. člen
(1) Vloga za izdajo službene izkaznice iz 19., 20., 21.,
22. in 23. člena se vloži na obrazcu iz priloge št. 1 tega
pravilnika, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen
skupaj z njim.
(2) Prosilec vlogo za izdajo službene izkaznice vloži pri
pristojnem organu iz 7. člena zakona.
(3) K vlogi iz prvega odstavka tega člena mora prosilec
predložiti fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo in ni
retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem
sijajnem fotografskem papirju, velikosti 35 x 45 mm v barvni
tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.
(4) Prosilec mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim
čelom in obrazom, brez klobuka, čepice ali rute.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena, smejo pripadnice oziroma pripadniki verskih skupnosti ter
druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti
nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo priložiti fotografijo, na
kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če
imajo odkrito čelo in obraz.
(6) Če fotografija ne ustreza pogojem iz prejšnjih odstavkov tega člena, jo pristojen organ za sprejem vloge iz
7. člena zakona, vrne prosilcu in mu določi rok, v katerem
mora predložiti ustrezno fotografijo.
4. člen
Osebe iz drugega in tretjega odstavka 82. člena zakona morajo k vlogi iz 3. člena tega pravilnika predložiti
službene izkaznice, izdane na podlagi 18. člena zakona o
zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe
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varovanja (Uradni list RS, št. 32/94, 23/97 in 9/98) oziroma
izjavo delodajalca, da imajo najmanj osem let delovnih izkušenj pri opravljanju dejavnosti zasebnega varovanja na dan
uveljavitve zakona.
5. člen
(1) Službena izkaznica odgovorne osebe iz 19. člena
zakona se izda na obrazcu iz posebnega papirja z zaščitnimi
elementi, velikosti 85 × 54 mm.
(2) Na izkaznici je v levem zgornjem kotu fotografija
imetnika izkaznice velikosti 3 × 2,5 cm. Desno od fotografije
imetnika izkaznice je grb Republike Slovenije, pod njem pa
so navedeni napisi: »REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, SLUŽBENA IZKAZNICA,
Evidenčna številka, VARNOSTNI MENEDŽER«. Pod fotografijo imetnika službene izkaznice je izpisano ime in priimek
imetnika izkaznice, pod njim pa datum izdaje službene izkaznice. V spodnjem levem delu službene izkaznice je izpisan
naziv delodajalca, pri katerem je imetnik službene izkaznice
zaposlen, v spodnjem desnem delu službene izkaznice pa je
podpis ministra za notranje zadeve. Med obema napisoma je
oznaka mesta pečata organa.
(3) Osnovna barva službene izkaznice je svetlo modra,
grb Republike Slovenije je v treh barvah (modra, rdeča in
rumena), napisa »REPUBLIKA SLOVENIJA« in »MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE« sta modra. Napis »VARNOSTNI MENEDŽER« in naziv delodajalca sta v rdeči barvi,
ostali napisi so črni. Standard barv je predpisan in je razviden
iz priloge tega pravilnika.
(4) Grafična oblika obrazca službene izkaznice iz prvega odstavka tega člena je vsebovana v prilogi št. 2, ki je
sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
6. člen
(1) Službena izkaznica varnostnika iz 20. člena zakona
je izdelana na način, določen v prvem, drugem in tretjem odstavku 5. člena tega pravilnika, razen da je na prednji strani
pod napisom »SLUŽBENA IZKAZNICA« naveden napis
»VARNOSTNIK«.
(2) Službena izkaznica iz prejšnjega odstavka vsebuje
na hrbtni strani besedilo, ki se glasi:
»Imetnik te izkaznice – varnostnik sme na varovanem
območju v času opravljanja nalog zasebnega varovanja
izvajati naslednje ukrepe iz 43. člena zakona o zasebnem
varovanju:
– izrekati opozorila osebam,
– ugotavljati istovetnost oseb,
– opravljati površinski pregled vrhnjih oblačil, notranjosti
vozila in prtljage osebe, ki vstopa oziroma izstopa iz varovanega območja,
– preprečiti vstop oziroma izstop z varovanega območja,
– zahtevati od osebe, da preneha z ogrožanjem ali da
zapusti varovano območje,
– do prihoda policije zadržati osebo, katera je bila zalotena pri kaznivem dejanju, katerega storilec se preganja po
uradni dolžnosti ali na predlog oškodovanca,
– uporabiti sredstva za vklepanje,
– uporabiti fizično silo,
– uporabljati video nadzorne sisteme in voditi evidenco
obiskovalcev na varovanem območju.«
(3) Grafična oblika obrazca službene izkaznice iz tega
člena je vsebovana v prilogi št. 3, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
7. člen
(1) Službena izkaznica varnostnega tehnika iz 21. člena
zakona je izdelana na način, določen v prvem, drugem in tretjem odstavku 5. člena tega pravilnika, razen da je na prednji
strani pod napisom »SLUŽBENA IZKAZNICA« naveden napis »VARNOSTNI TEHNIK«.
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(2) Grafična oblika obrazca službene izkaznice iz prejšnjega odstavka je vsebovana v prilogi št. 4, ki je sestavni del
tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
8. člen
(1) Službena izkaznica pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov iz 22. člena zakona je izdelana na način, določen v prvem, drugem in tretjem odstavku 5. člena
tega pravilnika, razen da je na prednji strani pod napisom
»SLUŽBENA IZKAZNICA« naveden napis »POOBLAŠČENI
INŽENIR VS«.
(2) Grafična oblika obrazca službene izkaznice iz prejšnjega odstavka je vsebovana v prilogi št. 5, ki je sestavni del
tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
9. člen
(1) Službena izkaznica operaterja VNC iz 23. člena
zakona je izdelana na način, določen v prvem, drugem in
tretjem odstavku 5. člena tega pravilnika, razen da je na
prednji strani pod napisom »SLUŽBENA IZKAZNICA« naveden napis »OPERATER VNC«.
(2) Grafična oblika obrazca službene izkaznice iz prejšnjega odstavka je vsebovana v prilogi št. 6, ki je sestavni del
tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.

nice.

10. člen
(1) Službena izkaznica se zamenja:
– če jo je imetnik izgubil;
– če je poškodovana;
– če je bila ukradena;
– če je imetnik spremenil osebno ime ali
– če so se spremenili drugi bistveni podatki iz izkaz-

(2) Imetnik službene izkaznice mora v primerih iz prejšnjega odstavka tako dejstvo nemudoma naznaniti pristojne-

Uradni list Republike Slovenije
mu organu iz 7. člena zakona in v naznanitvi navesti resnične
podatke o okoliščinah iz prejšnjega odstavka.
(3) Pristojni organ iz 7. člena zakona izda imetniku
službene izkaznice potrdilo o naznanitvi primera (okoliščine)
iz prvega odstavka tega člena, na podlagi katerega imetnik
prekliče službeno izkaznico v Uradnem listu Republike Slovenije.
11. člen
(1) Službena izkaznica preneha veljati z dnem, ko
imetniku preneha delovno razmerje v podjetju za zasebno
varovanje.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora imetnik
službene izkaznice postopati na način, določen v drugem
odstavku 50. člena zakona.
12. člen
Cena službenih izkaznic iz 19., 20., 21., 22. in 23. člena
zakona je enotna in znaša 760 SIT.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1423-01-016-5/2004/1
Ljubljana, dne 23. februarja 2004.
EVA 2004–1711-0058
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.
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Pravilnik o spremembi odredbe o obliki
in vsebini napovedi za odmero takse za
odvajanje tehnološke odpadne vode

Na podlagi 10. člena uredbe o taksi za obremenjevanje
vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00 in 49/01)
izdaja minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za finance

PRAVILNIK
o spremembi odredbe o obliki in vsebini
napovedi za odmero takse za odvajanje
tehnološke odpadne vode
1. člen
V odredbi o obliki in vsebini napovedi za odmero takse
za odvajanje tehnološke odpadne vode (Uradni list RS, št.
14/97, 15/98 in 13/01) se v naslovu in členih beseda »odredba« v različnih sklonih nadomesti z besedo »pravilnik« v
ustreznem sklonu.
2. člen
Obrazec iz 1. člena odredbe se nadomesti z obrazcem,
ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-00-3/98
Ljubljana, dne 30. januarja 2004.
EVA 2004-2511-0028
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
Soglašam!
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE PROSTOR IN ENERGIJO
AGENCIJA RS ZA OKOLJE

Napoved za odmero takse za odvajanje tehnoloke odpadne vode
za zavezance po prvem odstavku 4. �lena uredbe o taksi za obremenjevanje vode
(Uradni list RS, t. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00 in 49/01)

1. PODATKI O ZAVEZANCU
Naziv zavezanca:
Naslov zavezanca

Naselje:
Ulica:
Hina tevilka:
Potna tevilka:
Ime pote:

Mati�na tevilka zavezanca:
Dav�na tevilka zavezanca:
iro ra�un ali transakcijski ra�un:
Odprt pri banki:
ifra dejavnosti zavezanca:
Kontaktna oseba:

telefon:
fax:
e-mail:

2. PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUBE ODVAJANJA IN �I�ENJA ODPADNIH
VOD
Naziv izvajalca javne slube:
Naslov izvajalca javne slube
Naselje:
Ulica:
Hina tevilka:
Potna tevilka:
Ime pote:

Dav�na tevilka izvajalca javne
slube:
Kontaktna oseba:

telefon:
fax:
e-mail:

Zaporedne tevilke parametrov so povzete iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaevanja (Uradni list RS, t. 35/96, 21/03 in 2/04
 ZZdrl-A).

Povpre�ne letne vrednosti

21 / 5. 3. 2004

1

Skupna letna koli�ina odpadne
vode na tem iztoku (1000 m3):
Iztok v kanalizacijo (DA/NE):
Na katero K�N je priklju�en
kanal:
Zap. t.
Parameter
1
parametra
6
SD
11
Cu (mg/l)
14
Cd (mg/l)
18
Cr (VI) (mg/l)
19
Ni (mg/l)
21
Pb (mg/l)
23
Hg (mg/l)
38
KPK (mg/l)
43
AOX (mg/l)
33
Celotni fosfor (mg/l)
Duik (mg/l)
Enote obremenitve EON
(brez upotevanja u�inka �i�enja)
Utrjena povrina (ha)

Št.
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Zaporedna tevilka iztoka odpadne vode:

3. PODATKI O EMISIJI SNOVI NEPOSREDNO V VODE OZIROMA V KANALIZACIJO
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4. PODATKI O IZVAJALCU OBRATOVALNEGA MONITORINGA ODPADNIH
VOD
Naziv izvajalca monitoringa:
Naslov izvajalca monitoringa
Naselje:
Ulica:
Hina tevilka:
Potna tevilka:
Ime pote:

Dav�na tevilka izvajalca monitoringa:
tevilka pooblastila za izvajanje meritev:
Pooblastilo velja do (datum) :
Kontaktna oseba:

Telefon:
fax:
e-mail:

5. PORO�ILO O OPRAVLJENIH MERITVAH, KI JE PRILOGA NAPOVEDI
Ime odgovorne osebe za izdelavo
poro�ila o opravljenih meritvah:
Datum izdelave in eviden�na tevilka
dokumenta: (poro�ila o opravljenih meritvah)
Opomba: poro�ilo o opravljenih meritvah za obdobje preteklega leta mora vsebovati podatke, ki so dolo�eni v
dolo�bah o evidentiranju in sporo�anju podatkov pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, t. 35/96, 29/00 in 106/01).
V(Na) ......................................................................................................................
dne ..........................................................................................................................

Ime in podpis poobla�ene osebe zavezanca:
tampiljka

2445
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Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na
območju občinskega lokacijskega načrta

Na podlagi 132. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1)
izdaja minister za okolje, prostor in energijo

PRAVILNIK
o izvedbi komasacije zemljišč na območju
občinskega lokacijskega načrta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa postopke izvajanja komasacije ter merila in kriterije za novo razdelitev zemljišč na
območju občinskega lokacijskega načrta.
2. člen
(komasacijsko območje)
Meja komasacijskega območja je enaka meji občinskega lokacijskega načrta, ki predvideva ureditev lastniške strukture s komasacijo (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
3. člen
(podatki o lastništvu nepremičnin in drugih stvarnih
pravicah)
(1) Podatki o lastništvu nepremičnin oziroma drugih
stvarnih pravicah na zemljiščih so podatki iz zemljiške knjige.
Podatki o lastništvu nepremičnin izkazujejo tudi morebitna
bremena na nepremičninah.
(2) Podatki o lastništvu nepremičnin se za potrebe izvedbe komasacije dopolnijo s podatki iz predložene listine, ki
izkazuje, da ima določena oseba na podlagi pravnega posla
pravico vpisati se v zemljiško knjigo kot lastnik.
(3) Prav tako se za potrebe izvedbe komasacije podatki
o stvarnih pravicah na zemljiščih dopolnijo tudi s podatki iz
predložene listine, ki izkazuje, da ima določena oseba na
podlagi pravnega posla pravico vpisati se v zemljiško knjigo
kot imetnik stvarne pravice.
4. člen
(podatki o parcelah)
(1) Podatki o zemljiških parcelah (v nadaljnjem besedilu:
podatki o parcelah), ki so istovetni uradnim podatkom zemljiškega katastra, za vsako posamezno parcelo izkazujejo:
1. parcelno številko;
2. katastrsko občino, v kateri se parcela nahaja;
3. površino parcele;
4. evidentirano vrsto rabe oziroma dejansko rabo parcele;
5. katastrsko kulturo in katastrski razred;
6. v primeru delitve parcele pa tudi površine njenih posameznih delov oziroma predvideno površino parcele, ki leži
v komasacijskem območju.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se uredijo tako, da so
zbrane parcele enega ali več lastnikov v enakem lastniškem
razmerju na komasacijskem območju ter po številkah zemljiškoknjižnih vložkov, za vsako katastrsko občino posebej.
(3) Pri podatkih o parcelah se navede datum njihovega
prevzema iz zemljiškega katastra.
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II. UVEDBA KOMASACIJE
5. člen
(predlog za uvedbo komasacije)
(1) Predlog za uvedbo komasacije vložijo lastniki zemljišč na območju lokacijskega načrta ali z njihovim pooblastilom izvajalec komasacije pri občinskem upravnem organu,
ki je pristojen za urejanje prostora (v nadaljnjem besedilu:
občinski upravni organ). Sestavni del predloga so podpisane
izjave lastnikov parcel na komasacijskem območju, da se
strinjajo z uvedbo komasacije, ter prikaz parcel na zemljiškokatastrskem načrtu vključno z izračunom, iz katerega je razvidno, da imajo podpisani lastniki v lasti najmanj 67 odstotkov
površine zemljišč na komasacijskem območju.
(2) Površina zemljišč iz prejšnjega odstavka je površina
celih parcel v skladu z uradnimi podatki iz zemljiškega katastra ter površina delov parcel na komasacijskem območju, ki
se določi na katastrskem načrtu v skladu s predpisi, ki urejajo
področje vodenja in vzdrževanja zemljiškega katastra.
(3) Prikaz parcel iz prvega odstavka tega člena mora
biti skladen z naslednjima prilogama predloga za uvedbo
komasacije:
1. seznamom lastnikov zemljišč na komasacijskem območju dopolnjenim s podatki o parcelah;
2. seznamom imetnikov stvarnih pravic na komasacijskem območju s smiselnimi podatki o parcelah ter podatki o
vrsti in vsebini stvarnih pravic.
(4) Predlogu za uvedbo komasacije se priložijo tudi:
1. podatki o izvajalcu komasacije v obsegu iz prvega
odstavka 6. člena tega pravilnika. K podatkom o izvajalcu
komasacije se priloži pogodbo iz drugega odstavka 6. člena
tega pravilnika ter izjavo, da izvajalec komasacije prevzema
odgovornost, da organizira komasacijo in skrbi za njeno finančno izvedbo in časovni načrt izvajanja;
2. navedba geodetskega podjetja, ki bo po pogodbi izvajalo tehnične naloge v zvezi s komasacijo z dokazili o tem,
da ima to podjetje dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev
ter navedbo odgovornega geodeta za izvedbo komasacije;
3. finančna konstrukcija pokrivanja stroškov, ki vsebuje
najmanj oceno vseh predvidenih stroškov komasacije, opis
načina financiranja skupnih in posebnih stroškov ter druga
posebna določila in dogovore o poračunu stroškov.
6. člen
(izvajalec komasacije)
(1) Izvajalec komasacije mora naročniku komasacije
dokazati finančno, poslovno in strokovno usposobljenost za
izvedbo komasacije. Predložiti mora najmanj:
1. izpiske iz sodne evidence, iz katere je razvidno za
kakšno dejavnost je podjetje registrirano ter podatke o zakonitem zastopniku;
2. potrdilo, ki ga izda pristojni davčni organ države, da
proti podjetju ni bila v zadnjih petih letih izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je podjetju prepovedano opravljati dejavnost;
3. revidirano bilanco stanja ali izvleček iz bilance stanja
ali izkaze ponudnikovih celotnih prihodkov za zadnja tri leta
ali mnenja in izkaze bank in drugih specializiranih institucij s
tega področja;
4. podatke o morebitnem zavarovanju podjetja;
5. navedbo ključnih referenc podjetja oziroma strokovnega osebja.
(2) Izvajalec komasacije sklene z lastniki zemljišč, ki
predlagajo uvedbo komasacije, pogodbo za izvedbo komasacije, v kateri določijo:
1. naloge izvajalca komasacije;
2. medsebojne obveznosti;
3. način financiranja skupnih in posebnih stroškov
komasacije;
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4. stroške izvajalca in postopkov;
5. obliko nadzora nad porabo sredstev;
6. obliko jamstva za zagotavljanje pokritja stroškov;
7. pooblastila udeležencev komasacijskega postopka,
ki se prenesejo na izvajalca.
(3) V pogodbi za izvedbo komasacije se posebej opredeli, če se pokrivanje stroškov izvedbe komasacije zagotavlja
z zemljišči iz komasacijskega sklada.
7. člen
(stroški komasacije)
(1) Stroški komasacije so skupni in posebni stroški.
(2) Skupni stroški komasacije so:
1. stroški izvajalca komasacije skladno s pogodbo iz
prejšnjega člena;
2. stroški geodetskega podjetja, ki izvaja tehnične naloge v zvezi s komasacijo;
3. stroški vrednotenja;
4. odškodnine za obstoječe objekte in naprave, ki ne
bodo ohranili svoje funkcije;
5. stroški finančnega poslovanja;
6. stroški označitve novega parcelnega stanja v naravi;
7. drugi stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo
komasacije.
(3) Skupni stroški komasacije se preračunajo na ocenjeno vrednost deleža, ki se dodeljuje iz komasacijskega sklada v sorazmerju z vrednostjo tega deleža v celotni ocenjeni
vrednosti komasacijskega sklada.
(4) Posebni stroški nastanejo na zahtevo posameznega
udeleženca komasacijskega postopka (v nadaljnjem besedilu: komasacijskega udeleženca), na primer posebna cenitev
oziroma seznanitev s predvidenim novim stanjem na terenu,
ter drugi individualni stroški.
(5) Komasacijski udeleženec krije sorazmerni delež
skupnih stroškov glede na pripadajoči delež iz komasacijskega sklada in vse posebne stroške, ki se nanj nanašajo.
(6) Stroški se poplačajo v denarju ali z zemljišči na
podlagi odločbe o novi razdelitvi zemljišč iz 24. člena tega
pravilnika.
8. člen
(sklep o uvedbi komasacije)
(1) S sklepom o uvedbi komasacije se določijo:
1. komasacijski udeleženci na podlagi seznamov iz
tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika;
2. obseg in način dovoljenega prometa z zemljišči ter
parcelacije na komasacijskem območju;
3. predvideni način financiranja.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi prikaz
parcel iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(3) Sklep o uvedbi komasacije občinski upravni organ
vroči in javno objavi na način v skladu s predpisom o urejanju prostora ter o uvedbi komasacije obvesti tudi krajevno
pristojni upravni organ za izdajanje gradbenih dovoljenj in
zemljiško knjigo. Občinski upravni organ zemljiški knjigi
istočasno predlaga tudi zaznambo prepovedi gradnje ter
zaznambo prepovedi prometa z zemljišči in parcelacije na
območju komasacije razen v primeru izjem iz druge točke
prvega odstavka tega člena.
9. člen
(strokovna komisija)
(1) Člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in so strokovnjaki s pravnega, urbanističnega in geodetskega področja.
(2) Občinski upravni organ imenuje člane iz prejšnjega
odstavka izmed fizičnih oseb, ki dokažejo izpolnjevanje pogojev za člane strokovne komisije.
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(3) Člani strokovne komisije ne morejo odločati v tistih
zadevah, o katerih odloča občinski upravni organ.
(4) Naloge strokovne komisije so:
1. vodenje postopka komasacije;
2. priprava mnenj o izbranem geodetskem podjetju na
podlagi posredovane dokumentacije o poslovni in strokovni
usposobljenosti;
3. posredovanje mnenj glede dovolitve prometa z zemljišči in parcelacije na komasacijskem območju;
4. organizacija razgrnitve elaboratov v komasacijskem
postopku;
5. sodelovanje in podajanje strokovnih pojasnil na vseh
javnih razgrnitvah;
6. usklajevanje rešitev lokacijskega načrta glede izvedbe komasacije;
7. preveritev ustrezne velikosti površin, ki se izvzamejo
za pokritje skupnih stroškov komasacije;
8. sodelovanje pri pripravi elaborata nove razdelitve
zemljišč;
9. priprava mnenj glede podanih ugovorov v postopku
komasacije;
10. sodelovanje pri pripravi strokovnih meril za razdelitev komasacijskega sklada ter oblikovanju predloga delitve
komasacijskega sklada;
11. sodelovanje pri pripravi predloga poračuna vrednosti;
12. svetovanje, pomoč in sodelovanje s komasacijskimi
udeleženci;
13. priprava predlogov odločb o novi razdelitvi zemljišč.
10. člen
(komasacijski odbor)
(1) Komasacijski odbor zastopa interese komasacijskih
udeležencev skozi ves postopek komasacije, vključno s sodelovanjem na javnih razgrnitvah ter na obravnavi pripomb
in predlogov v tem postopku.
(2) Komasacijski odbor šteje tri člane, ki skupaj predstavljajo komasacijske udeležence. Najmanj en član komasacijskega odbora se izvoli izmed komasacijskih udeležencev,
ki niso predlagali uvedbe komasacije.
(3) Kandidate za člane komasacijskega obora lahko
predlaga vsak izmed komasacijskih udeležencev pri čemer
so izvoljeni tisti kandidati, ki sprejmejo kandidaturo in so ob
upoštevanju pogoja iz prejšnjega odstavka po vrstnem redu
prejeli največ glasov, oddanih z dviganjem rok na volitvah.
(4) O poteku volitev in izvolitvi članov komasacijskega
odbora se sestavi poseben zapisnik, ki ga podpišejo vsi
udeleženci volitev.
(5) Seznam članov komasacijskega odbora z dokumentacijo o izvolitvi se pošlje pristojnemu občinskemu upravnemu organu, o izvoljenih članih odbora pa se obvesti tudi
izvajalca komasacije.
III. IZVEDBA KOMASACIJE
11. člen
(ureditev mej in parcelacija)
(1) Zahtevo za ureditev meje oboda komasacijskega
območja ali parcelacijo vloži izvajalec komasacije pri pristojni
geodetski upravi. Zahtevi mora predložiti:
1. odločbo o dovolitvi pripravljalnih del, izdano na osnovi pravnomočnega sklepa o uvedbi komasacije;
2. elaborat ureditve meje oboda komasacijskega območja in parcelacije na njegovem obodu, ki ga izdela geodetsko podjetje, po predpisih o zemljiškem katastru.
(2) Hkrati z izdajo odločbe iz prve točke prejšnjega odstavka občinski upravni organ s sklepom prekine postopek
komasacije.
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12. člen
(elaborat obstoječega stanja)
(1) Elaborat obstoječega stanja komasacijskega območja (v nadaljnjem besedilu: elaborat obstoječega stanja)
sestavljata prikaz obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju in prikaz vrednotenja zemljišč in objektov na
tem območju.
(2) Prikaz obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju (v nadaljnjem besedilu: prikaz obstoječega
stanja) se izdela na podlagi prikaza parcel iz prvega odstavka
5. člena tega pravilnika in uskladi z morebitnimi spremembami zaradi ureditve mej oziroma obodne parcelacije, ter
vsebuje:
1. podatke o parcelah;
2. zemljiško katastrske načrte s stanjem urejene meje
oboda komasacijskega območja z označitvijo parcel posameznega komasacijskega udeleženca;
3. abecedne sezname komasacijskih udeležencev s podatki in dokazili o lastništvu in drugih stvarnih pravicah.
(3) Prikaz vrednotenja zemljišč in objektov na komasacijskem območju (v nadaljnjem besedilu: prikaz vrednotenja)
vsebuje:
1. opis ovrednotenih zemljišč;
2. opis ovrednotenih objektov oziroma nasadov, ki predvidoma ne bodo ohranil funkcije po izvedenem lokacijskem
načrtu;
3. osnovne podatke o uradnem izbranem cenilcu;
4. prikaz uporabljenih strokovnih podlag ter meril in
kriterijev za vrednotenje iz veljavne metodologije za vrednotenje;
5. spisek parcel z razvidno ocenjeno vrednostjo v času
izdaje sklepa o uvedbi komasacije;
6. prikaz morebitnih bremen na parcelah;
7. spisek objektov in nasadov iz druge točke tega odstavka z razvidno ocenjeno vrednostjo v času izdaje sklepa
o uvedbi komasacije.
(4) Ocenjena vrednost (v nadaljnjem besedilu: vrednost) nepremičnin se določi na osnovi strokovnih standardov
za posamično tržno vrednotenje nepremičnin.
(5) Udeleženci komasacijskega postopka se lahko
sporazumejo, da vrednotenje zemljišč ni potrebno. V tem
primeru ne veljajo določbe tega pravilnika, ki se nanašajo
na vrednotenje vloženih zemljišč v elaboratu obstoječega
stanja.
(6) Vrednotenje zemljišč se praviloma ne izvaja za
gradbene parcele z obstoječimi objekti v obsegu, ki se predvidoma z lokacijskim načrtom ne bodo spremenile.
13. člen
(razgrnitev elaborata obstoječega stanja)
(1) Občinski upravni organ izda sklep o razgrnitvi elaborata obstoječega stanja, ki je na vpogled vsem komasacijskim udeležencem ter drugim fizičnim in pravnim osebam, ki
izkažejo pravni interes.
(2) Sklep o razgrnitvi elaborata obstoječega stanja se
javno objavi na krajevno običajen način in vsebuje najmanj
podatke o tem, kje in kako dolgo bo elaborat razgrnjen, kdaj
je možen njegov ogled vključno z navedbo kontaktne osebe,
ki je pristojna za strokovno obrazložitev elaborata obstoječega stanja. V sklepu se navede tudi način in rok za vložitev
ugovorov ter pravne posledice za udeleženca, ki možnosti
ugovora ni uveljavil.
(3) V primeru, da je komasacijski udeleženec podal
ugovor glede obstoječih parcelnih mej se šteje, da je vložil
zahtevo za ureditev meje, če v času razgrnitve elaborata obstoječega stanja naroči pri geodetskemu podjetju izdelavo
elaborata ureditve meje in v roku enega meseca po preteku
razgrnitve vloži zahtevo za ureditev meje na pristojni geodetski upravi. Izkaz o naročilu ter potrdilo o vložitvi zahteve
mora udeleženec, v roku osmih dni od nastanka izkaza ozi-
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roma prejetja potrdila, predložiti strokovni komisiji, ki o tem
obvesti izvajalca komasacije. O izjemnem podaljšanju roka
za vložitev zahteve za ureditev meje pri pristojni geodetski
upravi odloča občinski upravni organ.
(4) V primeru ugovora na vrednost zemljišč lahko strokovna komisija predlaga občinskemu upravnemu organu
ponovno vrednotenje dela ali vseh zemljišč. Če se izkaže,
da je bil ugovor neupravičen, pri tem nastale stroške krijejo
stranke, ki so podale ugovor.
(5) O ugovorih na elaborat obstoječega stanja odloča
občinski upravni organ po predhodni pridobitvi mnenj strokovne komisije v zvezi z vsakim ugovorom. V času razgrnitve
elaborata obstoječega stanja se evidentirajo tudi morebitni
pisni predlogi, ki se nanašajo na lokacijo dodeljenih zemljišč in jih skupaj z njihovo utemeljitvijo podajo komasacijski
udeleženci.
14. člen
(določanje in pridobivanje površin v javno korist ter skupnih
površin)
(1) Meje in obseg površin v javno korist in skupnih površin se v komasacijskem postopku določajo in spreminjajo
na podlagi lokacijskega načrta.
(2) Na območju lokacijskega načrta predvidene nove
površine v javno korist, se v komasacijskem postopku zagotovijo s sorazmernim deležem vseh vloženih zemljišč
komasacijskih udeležencev.
(3) Iz komasacijskega sklada se zagotovijo tudi skupne
površine, ki so predvidene z lokacijskim načrtom.
(4) Občina se s komasacijskimi udeleženci lahko sporazume o pogojih in načinu pridobitve zemljišč iz drugega
odstavka tega člena, pri čemer lahko odškodnino za pridobljena zemljišča predstavlja pokritje sorazmernega deleža
skupnih komasacijskih stroškov, lahko pa se sporazumejo,
da se ta odškodnina upošteva v pogodbi, ki ureja medsebojne obveznosti v zvezi s priključevanjem objekta na lokalno
komunalno infrastrukturo.
15. člen
(merila in kriteriji za novo razdelitev zemljišč)
(1) Med komasacijske udeležence se iz delilnega komasacijskega sklada iz prvega odstavka 16. člena tega pravilnika porazdeli samo gradbene parcele, ki na osnovi večje
vrednosti vloženega deleža v delilni komasacijski sklad pripadajo posameznemu udeležencu, oziroma več udeležencem z
enakim lastniškim razmerjem kot je bilo na vloženih parcelah
oziroma njihovih delih.
(2) Gradbene parcele, ki jih komasacijskim udeležencem ni možno dodeliti v celoti, se ob upoštevanju že dodeljenih parcel, dodelijo po načelu večje vrednosti preostanka
vloženega deleža v delilni komasacijski sklad. Ob tem se
komasacijskim udeležencem dodeli čim bolj zaokroženo
zemljišče.
(3) Pri dodeljevanju gradbenih parcel se, kolikor ni
navzkrižnih interesov, upoštevajo želje komasacijskih udeležencev.
16. člen
(izračun pripadajočih deležev)
(1) Vsa zemljišča znotraj meje komasacijskega območja
sestavljajo komasacijski sklad, pri čemer se za delitev zemljišč med komasacijske udeležence določi delilni komasacijski sklad, ki se izračuna na naslednji način:
Md = M ± Ob – Gp,
kjer je:
– Md obseg delilnega komasacijskega sklada;
– M obseg komasacijskega sklada pred uskladitvijo
z morebitnimi spremembami površine zaradi ureditve mej
oboda komasacije;
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– Ob spremembe površine zaradi ureditve mej oboda
komasacije;
– Gp obstoječe gradbene parcele z zgrajenimi objekti
ali deli parcel iz drugega odstavka tega člena, ki se v skladu
s predvidenim lokacijskim načrtom ne bodo spremenile.
(2) Če so v komasacijo vključene obstoječe gradbene
parcele z zgrajenimi objekti, se novo oblikovana gradbena
parcela po lokacijskem načrtu, ki vključuje ta zgrajeni objekt,
izloči iz delilnega komasacijskega sklada v obsegu, ki se
ne spreminja. Preostali del obstoječe gradbene parcele se
vključi v delilni komasacijski sklad.
(3) Vstopna vrednost delilnega komasacijskega sklada
je enaka vsoti vrednosti vseh zemljišč na območju komasacije v času izdaje sklepa o uvedbi komasacije in se izračuna
na naslednji način:

,

kjer je:
– V1 vstopna vrednost delilnega komasacijskega
sklada;
–
površina vsake posamezne parcele, ki vstopa v
komasacijski sklad;
–
na podlagi prikaza vrednotenja iz tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika ocenjena vrednost kvadratnega
metra vsake posamezne parcele, ki vstopa v komasacijski
sklad;
– nz število parcel, ki vstopajo v komasacijski sklad;
–
vrednost vstopnega deleža posameznega komasacijskega udeleženca v delilni komasacijski sklad;
– k število komasacijskih udeležencev.
(4) Pri določitvi vrednosti v komasacijski sklad vloženega zemljišča se šteje, da gre za zazidljiva zemljišča.
(5) Izstopna vrednost delilnega komasacijskega sklada
je enaka vsoti vrednosti vseh gradbenih parcel na območju
komasacije v času razgrnitve predloga elaborata nove razdelitve zemljišč ob predpostavki sprejetega lokacijskega
načrta:

da;

,
kjer je:
– V2 izstopna vrednost delilnega komasacijskega skla-

–
površina vsake posamezne parcele, ki izstopa iz
delilnega komasacijskega sklada;
–
vrednost kvadratnega metra vsake posamezne
parcele, ki izstopa iz komasacijskega sklada;
– nk število gradbenih parcel, ki se oblikujejo iz komasacijskega sklada.
(6) Vsakemu komasacijskemu udeležencu pripada
delež izstopne vrednosti delilnega komasacijskega sklada
v naslednjem razmerju:
,
kjer je:
– D2k delež izstopne vrednosti, ki iz delilnega komasacijskega sklada pripada posameznemu komasacijskemu
udeležencu.
(7) Delež izstopne vrednosti, ki iz delilnega komasacijskega sklada pripada posameznemu komasacijskemu
udeležencu, predstavlja vsota naslednjih deležev oziroma
njihovih vrednosti:
– d1 vrednost deleža v dodeljenih gradbenih parcelah,
– d2 vrednost deleža v skupnih površinah,
– d3 delež v skupnih stroških komasacije,
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– d4 vrednost deleža v površinah za javno korist,
– d5 vrednost deleža v površinah namenjenih za pro-

(8) Posamezni deleži iz prejšnjega odstavka so upoštevani v deležu izstopne vrednosti, tako da se praviloma doseže čim bolj natančen približek naslednjega izračuna:

,
kjer je:
– di delež oziroma vrednost deležev od d1 do vključno d5.

(9) Kolikor
je potrebno opraviti še
poračun vrednosti iz drugega odstavka 17. člena tega pravilnika.
(10) Če je med komasacijskimi udeleženci dosežen
sporazum iz petega odstavka 12. člena tega pravilnika, da
vrednotenje zemljišč ni potrebno, se namesto vrednostnih
deležev iz prejšnjega odstavka upoštevajo površinski deleži
zemljišč.
17. člen
(predlog poračuna vrednosti)
(1) Izvajalec komasacije skupaj s strokovno komisijo in
komasacijskim odborom pripravi predlog poračuna vrednosti.
(2) Poračun vrednosti predstavlja razliko med pripadajočim deležem izstopne vrednosti posameznega komasacijskega udeleženca iz šestega odstavka prejšnjega člena
in vsoto dodeljenih deležev iz osmega odstavka prejšnjega
člena. Za vsakega komasacijskega udeleženca velja:

,
kjer je:
– Pk poračun vrednosti.
(3) V predlogu poračuna vrednosti se za vsakega
komasacijskega udeleženca posebej navede način izplačila pripadajočih vrednosti deležev v površinah za javno
korist ter vrednosti deležev v površinah, namenjenih za
prodajo.
(4) Kadar se občina, v skladu s četrtim odstavkom
14. člena tega pravilnika, s komasacijskimi udeleženci
sporazume, da bo odškodnino za pridobljena zemljišča
predstavljalo pokritje sorazmernega deleža skupnih komasacijskih stroškov, se vrednosti deležev v površinah za javno korist upoštevajo pri izračunu deleža v skupnih stroških
komasacije, prav tako pa se v tem izračunu lahko upošteva
delna ali celotna vrednost deleža v površinah, namenjenih
za prodajo.
(5) Če komasacijski udeleženec oceni, da je njegova finančna obremenitev na podlagi poračuna vrednosti
prevelika, lahko predlaga, da se mu dodeli manjši delež
v zemljiščih, kot mu v skladu z merili za novo razdelitev
zemljišč iz tega pravilnika sicer pripada. Tak predlog komasacijski udeleženec vloži v postopku razgrnitve prilog
predloga elaborata o novi razdelitvi zemljišč iz 20. člena
tega pravilnika v obliki pripomb in predlogov oziroma pisno
na občinski upravni organ najkasneje v roku osmih dni po
preteku razgrnitve.
(6) V primeru sporazuma iz petega odstavka 12. člena
tega pravilnika se pri poračunu vrednosti upošteva povprečna
vrednost zemljišč na celotnem komasacijskem območju.
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18. člen
(sporazum v postopku komasacije)
(1) Komasacijski udeleženci lahko sporazumno predlagajo drugačno delitev komasacijskega sklada ter sporazum,
ki ga podpišejo vsi komasacijski udeleženci, predložijo strokovni komisiji.
(2) Strokovna komisija preuči skladnost sporazuma z
lokacijskim načrtom.
(3) Sporazum iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka in je skladen tudi s
sprejetim lokacijskim načrtom, je podlaga za izdajo odločbe
o novi razdelitvi zemljišč.
19. člen
(predlog elaborata nove razdelitve zemljišč)
(1) Predlog elaborata nove razdelitve zemljišč je v
skladu z geodetskimi predpisi ter predpisi, ki urejajo vsebino, obliko in način izdelave občinskega lokacijskega načrta,
izdelan načrt predvidenega parcelnega stanja na komasacijskem območju. Predlog elaborata nove razdelitve zemljišč
je skladen z elaboratom obstoječega stanja, dopolnjenim s
spremembami po reševanju ugovorov ter novim parcelnim
stanjem, ki je predvideno z lokacijskim načrtom.
(2) Predlog elaborata nove razdelitve zemljišč se javno
razgrne na način in po postopku, ki je predpisan za javno
razgrnitev predloga lokacijskega načrta.
20. člen
(priloge predloga elaborata nove razdelitve zemljišč)
(1) V času javne razgrnitve predloga elaborata nove
razdelitve zemljišč se razgrnejo tudi njegove priloge, ki so
na vpogled vsem komasacijskim udeležencem ter drugim fizičnim in pravnim osebam, ki izkažejo pravni interes v skladu
s predpisi o upravnem postopku.
(2) Priloge iz prejšnjega odstavka obsegajo:
1. elaborat obstoječega stanja, ki je dopolnjen z morebitnimi spremembami zaradi ureditve mej oziroma obodne
parcelacije;
2. merila in kriterije za novo razdelitev zemljišč, z obrazložitvijo;
3. predlog razdelitvenega izkaza, na katerem so zbrane
parcele enega ali več lastnikov v enakem lastniškem razmerju na komasacijskem območju s podatki o lastniku ter skupni
površini in vrednosti vloženih in dodeljenih zemljišč, odbitku
za površine v javno korist, deležu na skupnih površinah, služnostih ter bremenih, kot tudi stroških komasacije s predvidenimi poračuni vrednosti in drugimi finančnimi poravnavami.
Pri izdelavi razdelitvenega izkaza se upoštevajo predlogi in
želje komasacijskih udeležencev, podane med razgrnitvijo
elaborata obstoječega stanja, ter morebitni dogovori v zvezi
s poravnavo vrednosti.
(3) Na mestu javno razgrnjenega predloga elaborata
obstoječega stanja se objavi obvestilo, ki vsebuje:
1. seznam prilog;
2. podatke o tem, kje in kdaj je možen njihov ogled;
3. navedbo kontaktne osebe, ki je pristojna za strokovno obrazložitev elaborata;
4. poziv komasacijskim udeležencem, da vložijo morebitne pripombe in predloge z navedbo načina in roka za
njihovo vložitev.
(4) Na posebno zahtevo posameznega komasacijskega
udeleženca se v naravi pokažejo zemljišča, ki naj bi mu pripadala v skladu s predlogom razdelitvenega izkaza.
21. člen
(obravnava pripomb na predlog elaborata nove razdelitve
zemljišč in njegove priloge)
(1) Pripombe in predlogi v zvezi z javno razgrnjenim
predlogom elaborata nove razdelitve zemljišč se obravna-
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vajo v skladu s predpisi, ki urejajo vsebino, način in obliko
izdelave občinskega lokacijskega načrta.
(2) O vloženih pripombah in predlogih na priloge predloga elaborata nove razdelitve zemljišč se pripravi zapisnik,
hkrati pa strokovna komisija pripravi predloge stališč pred
njihovo obravnavo in jih posreduje občinskemu upravnemu
organu ter pripravljalcu lokacijskega načrta.
(3) Občinski upravni organ razpiše po prejemu listin
iz prejšnjega odstavka obravnavo pripomb in predlogov na
priloge elaborata nove razdelitve zemljišč. Na obravnavo
vabi pripravljavca lokacijskega načrta, strokovno komisijo,
komasacijski odbor, izvajalca geodetskih del ter udeležence
komasacijskega postopka.
(4) Občinski upravni organ na podlagi obravnave iz
prejšnjega člena predlaga potrebne spremembe oziroma
dopolnitve predloga elaborata nove razdelitve zemljišč
oziroma predloga lokacijskega načrta in predlog posreduje
pripravljavcu lokacijskega načrta najkasneje v roku 30 dni po
končani javni razgrnitvi.
(5) Občinski upravni organ sprejme odločitev o spremembah in dopolnitvah prilog predloga elaborata iz tega
člena.
22. člen
(elaborat nove razdelitve zemljišč)
(1) Po sprejetju lokacijskega načrta se pripravi elaborat
nove razdelitve zemljišč na podlagi načrta gradbenih parcel
iz lokacijskega načrta ter prilog predloga elaborata nove razdelitve zemljišč z morebitnimi spremembami in dopolnitvami
iz prejšnjega člena.
(2) Elaborat nove razdelitve zemljišč vsebuje v pregledni
obliki zbrane vse podatke, ki jih občinski upravni organ potrebuje za izdajo odločbe o novi razdelitvi zemljišč iz 24. člena
tega pravilnika, hkrati pa tudi podatke za vpis novih parcel v
zemljiški kataster v skladu z geodetskimi predpisi.
(3) Nove parcele iz prejšnjega odstavka, ki se vpisujejo
v zemljiški kataster, so gradbene parcele iz načrta gradbenih
parcel sprejetega lokacijskega načrta.
(4) Del elaborata nove razdelitve zemljišč, ki je potreben
za vpis novih parcel v zemljiški kataster v skladu z geodetskimi predpisi, se izdela v obliki zaključene celote.
(5) Geodetsko podjetje mora elaborat iz tega člena občinskemu upravnemu organu predati v štirih enakih izvodih.
(6) Pred izdajo odločbe o novi razdelitvi zemljišč iz
24. člena tega pravilnika občinski upravni organ potrdi prejeti elaborat nove razdelitve zemljišč, geodetsko podjetje pa v
naravi označi parcelne meje v skladu s potrjenim elaboratom
nove razdelitve zemljišč.
IV. NOVA RAZDELITEV ZEMLJIŠČ
23. člen
(postopek komasacije in sprejem lokacijskega načrta)
(1) Če občinski svet ugotovi, da lokacijskega načrta iz
drugega člena tega pravilnika ne bo sprejel in o tem sprejme
ustrezen odlok po predpisih, ki urejajo postopek priprave
in sprejema občinskega lokacijskega načrta, se postopek
komasacije ustavi.
(2) Občinski upravni organ v primerih iz prejšnjega odstavka sprejme sklep o ustavitvi postopka komasacije in ga
vroči strankam v postopku komasacije.
(3) S sprejetjem sklepa iz prejšnjega odstavka prenehajo veljati prepovedi gradnje, prometa z zemljišči in
parcelacije na območju komasacije o čemer občinski upravni organ obvesti pristojno geodetsko upravo, krajevno
pristojni upravni organ za izdajanje gradbenih dovoljenj in
zemljiško knjigo skupaj s predlogom za izbris zaznambe
teh prepovedi.
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24. člen
(odločba o novi razdelitvi zemljišč)
(1) Z odločbo o novi razdelitvi zemljišč se v skladu z
elaboratom nove razdelitve zemljišč iz 22. člena tega pravilnika:
1. določijo meje novih parcel z zemljiško katastrskimi
točkami, ki so označene na grafičnem prikazu novih parcel,
ki je sestavni del odločbe o novi razdelitvi zemljišč, in odloči
o lastništvu parcel;
2. izrecno navede za nepremičnine iz prejšnjega odstavka, da se pridobijo v korist novih lastnikov parcel, za
vsako nepremično in njen lastniški delež posebej. V navedbi
so vsebovani vsi podatki, ki jih glede vknjižbe določajo predpisi, ki urejajo zemljiško knjigo;
3. odloči o načinu izpolnitve dolžnosti izvajalca, da
poskrbi za vpis novih lastnikov parcel iz prejšnje točke v
zemljiško knjigo;
4. odloči o pripombah in predlogih, danih na elaborat
nove razdelitve zemljišč v skladu z odločitvijo iz petega odstavka 21. člena tega pravilnika;
5. določijo denarne odškodnine in poračun vrednosti
zemljišč;
6. določi skupne stroške in delež teh stroškov, ki jih je
dolžan plačati posamezen komasacijski udeleženec;
7. določi način poravnave morebitne razlike med predvideno in realizirano vrednostjo deleža v površinah namenjenih za prodajo oziroma drugih deležev, če je bil tak delež že
upoštevan v deležu skupnih stroškov komasacije;
8. določijo posebni stroški komasacijskega udeleženca;
9. določijo roki in način plačila obveznosti.
(2) Z odločbo o novi razdelitvi zemljišč se odloči tudi
o tistih služnostih, ki jih je nujno potrebno zagotoviti za nemoteno funkcioniranje prostorske ureditve, kot je predvidena
v lokacijskem načrtu in s tem povezanim nemotenim delovanjem gospodarskih javnih služb. Odločitev o služnostih v
izreku vsebuje tudi smiselno navedbo iz druge točke prejšnjega odstavka ter odločitev o načinu vpisa iz tretje točke
prejšnjega odstavka.
(3) Obrazložitev odločbe, poleg sestavin, ki jih določajo
predpisi, ki urejajo upravni postopek, vsebuje obrazložitev
načina uvedbe in vodenja komasacijskega postopka ter
odločanja za vse komasacijske udeležence in obrazložitev
reševanja predlogov in pripomb posameznih komasacijskih
udeležencev na razgrnjene elaborate.
(4) V obrazložitvi odločbe se, poleg sestavin iz prejšnjega odstavka, navedejo tudi podatki o zemljiščih ki jih
je komasacijski udeleženec vložil v komasacijski sklad ter
podatki o zemljiščih, ki so bila komasacijskemu udeležencu
dodeljena.
(5) Podatki o zemljiščih, ki jih je komasacijski udeleženec vložil v komasacijski sklad vsebujejo:
1. podatke o parcelah;
2. vrednost za vsako vloženo parcelo in skupna vrednost vloženih zemljišč, razen v primerih iz šestega odstavka
12. člena tega pravilnika;
3. delež vloženega zemljišča;
4. delež lastništva zaradi poplačila stroškov postopka;
5. podatke o stvarnih pravicah.
(6) Podatki o zemljiščih, dodeljenih komasacijskemu
udeležencu iz komasacijskega sklada vsebujejo:
1. podatke o novih parcelah vključno z obsegom in
deleži morebitnih skupnih površin;
2. celotno površino in vrednost dodeljenih parcel;
3. morebitne poravnave razlik v vrednosti in način finančne poravnave;
4. morebitne odškodnine za naprave po posebnih cenitvah;
5. obveznosti komasacijskega udeleženca glede poravnave stroškov operativne izvedbe komasacije in način
poravnave finančnih obveznosti;
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6. morebitne odločitve in napotila glede izbrisov in
vknjižb bremen, služnosti in drugih pravic oziroma omejitev
v zemljiški knjigi;
7. odločitve o pripombah in predlogih posameznega
komasacijskega udeleženca, danih na elaborat nove razdelitve zemljišč.
(7) Za vse komasacijske udeležence se poleg drugih
sestavin odločbe, ki so predpisane s tem pravilnikom in
predpisi, ki urejajo upravni postopek, navedejo naslednji
podatki:
1. deleži iz sedmega odstavka 16. člena;
2. poračun vrednosti iz 17. člena;
3. kriteriji delitve komasacijskega sklada;
4. določbe o prevzemu dodeljenih parcel v posest;
5. drugi podatki, ki se tičejo vseh udeležencev.
25. člen
(poračun vrednosti)
(1) Poračun vrednosti se izvaja preko posebnega komasacijskega računa.
(2) Ob uvedbi komasacije izvajalec komasacije odpre
poseben komasacijski račun, preko katerega morajo potekati
vse transakcije. Komasacijski račun se zapre ob zaključku
komasacije in ko so vse finančne obveznosti poravnane.
(3) Izvajalec komasacije lahko zagotovi sredstva za
poračun vrednosti tako, da proda gradbene parcele, in sicer
najprej tiste, ki jih na osnovi meril in kriterijev za novo razdelitev zemljišč iz tega pravilnika ni mogoče v celoti dodeliti
nobenemu komasacijskemu udeležencu. Skladno s pogodbo
lahko na enak način izvajalec zagotovi sredstva za pokritje
skupnih stroškov komasacije.
(4) Zemljišča, ki jih izvajalec komasacije prodaja zaradi
zagotovitve sredstev za poračun vrednosti oziroma pokritje
skupnih stroškov komasacije, se prodajajo najmanj po vrednosti
iz petega odstavka 16. člena tega pravilnika. Če se
zemljišče ne more prodati v šestih mesecih lahko proda izvajalec komasacije zemljišče na javni dražbi z izklicno ceno,
ki jo določi občinski upravni organ.
26. člen
(vpis novega stanja)
(1) Dokončna odločba o novi razdelitvi zemljišč iz
24. člena tega pravilnika je v delu, kjer je odločeno o novem
parcelnem stanju in lastnikih parcel ter nujnih služnostih iz
drugega odstavka 24. člena tega pravilnika, pravnomočna.
(2) Občinski upravni organ pošlje odločbo o novi razdelitvi zemljišč iz prejšnjega odstavka skupaj z elaboratom
nove razdelitve zemljišč iz 22. člena tega pravilnika pristojni
geodetski upravi, ki izvede vpis novih parcel v zemljiški
kataster v skladu z geodetskimi predpisi ter o tem obvesti
občinski upravni organ.
(3) Prejeto obvestilo o vpisu novih parcel v zemljiški kataster občinski upravni organ nemudoma posreduje izvajalcu
komasacije, ki na podlagi odločbe o novi razdelitvi zemljišč
pri pristojnem zemljiškoknjižnem sodišču vloži predlog vknjižbe lastninske in drugih stvarnih pravic. Izvajalec komasacije
predlaga vpis lastninske in drugih stvarnih pravic v zemljiško
knjigo za vsakega lastnika oziroma imetnika stvarne pravice
posebej, in sicer najkasneje v roku 30 dni po prejetju obvestila o vpisu novih parcel v zemljiški kataster.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
(vrednotenje nepremičnin v prehodnem obdobju)
Do izdaje predpisov s področja vrednotenja nepremičnin
se vrednost nepremičnine določa in ocenjuje po kriterijih, ki
so predvideni za določitev odškodnin v postopkih razlastitve
v skladu s predpisi o urejanju prostora.
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28. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 463-00-13/2003
Ljubljana, dne 24. februarja 2004.
EVA 2003-2511-0177
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

Uradni list Republike Slovenije
cene storitve tolmačenja je možna v primeru, ko rast življenjskih potrebščin v času od uveljavitve zadnjega zvišanja preseže deset odstotkov in velja od naslednjega dne po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Cena iz prejšnjega odstavka se poviša za 80%, če začeta ura tolmačenja traja neprekinjeno več kot 20 minut.
Cena iz prvega ali drugega odstavka tega člena se poviša za 20%, če se tolmačenje izvaja na dela prost dan.
Cena iz prvega ali drugega odstavka tega člena se
poviša za 50%, če se tolmačenje izvaja v nočnem času od
20. do 8. ure.
Določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za tolmačenje, ki ga tolmač izvaja po pogodbi
o zaposlitvi za polni delovni čas.
5. člen
(plačilo potnih stroškov)

900.

Tarifa za tolmače slovenskega znakovnega
jezika

Na podlagi 14. člena zakona o uporabi slovenskega
znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02) minister za
delo, družino in socialne zadeve izdaja

TARIFO
za tolmače slovenskega znakovnega jezika
1. člen
(vsebina tarife)
Ta tarifa določa način vrednotenja, obračunavanja in
plačila stroškov tolmača oziroma tolmačice za slovenski
znakovni jezik (v nadaljnjem besedilu: tolmač).
Naročnik storitve tolmačenja je lahko pravna ali fizična
oseba, za katero tolmač opravi storitev tolmačenja.

Tolmaču se priznajo potni stroški po uradnih podatkih o
dolžini poti od kraja njegovega bivališča do kraj tolmačenja
v višini 30% cene za en liter 95 oktanskega bencina za prevoženi kilometer, ki velja na dan opravljene storitve.
Tolmač ima pravico do povračila prevoznih stroškov s
sredstvi javnega prevoza, kadar izvaja storitev tolmačenja v
kraju njegovega prebivališča. Če se storitev tolmačenja izvaja na kraju, ki je oddaljen več kot 1 km po najkrajši poti od
kraja, kjer je organiziran javni prevoz, je tolmač upravičen do
povračila potnih stroškov po prejšnjem odstavku.
6. člen
(tolmačenje več gluhim osebam)
Tolmač, ki v isti zadevi tolmači več gluhim osebam hkrati, lahko uveljavlja stroške tolmačenja samo enkrat.
Tolmač, ki isti dan v istem kraju tolmači eni ali več
gluhim osebam v času, ki je krajši od časa, ki ga porabi za
prevoz iz kraja njegovega bivanja do kraja tolmačenja, je
upravičen le do enkratnega povračila potnih stroškov.
7. člen

2. člen

(izstavitelj računa)

(storitev tolmačenja)

Tolmač, ki opravlja storitve tolmačenja kot svojo registrirano dejavnost, sam izstavlja račune za opravljene storitve.
Za tolmača, ki opravlja storitve tolmačenja po pogodbi
o zaposlitvi, je izstavitelj računa za opravljene storitve njegov
delodajalec.
Tolmač, ki opravlja storitve tolmačenja kot svojo dopolnilno dejavnost, plačilo stroškov storitev uveljavlja preko
Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki je tudi
izstavitelj računa.

Storitev tolmačenja je delo, ki ga tolmač opravi v smislu
določb zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika
na podlagi ustnega pooblastila gluhe osebe ali na zahtevo
državnih organov, organov lokalne samouprave, izvajalcev
javnih pooblastil ali izvajalcev javne službe.
3. člen
(stroški tolmačenja)
Stroški tolmačenja (v nadaljnjem besedilu: stroški) so
skupna cena storitve tolmačenja in plačila potnih stroškov
tolmača, ki so potrebni za izvršitev storitve tolmačenja, povečanih za davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu:
DDV), v primeru, ko je izstavitelj računa davčni zavezanec v
Republiki Sloveniji.
Za vsako plačilo stroškov je potrebno izstaviti račun.
Priloga računu je specifikacija stroškov na obrazcu, ki je priloga te tarife.
4. člen

8. člen
(postopek izstavitve računa)
Račune za opravljene storitve tolmačenja pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih
pooblastil ali izvajalci javne službe, izstavitelj računa izstavi
organu, pri katerem je bila storitev tolmačenja opravljena.
Račune za opravljene storitve tolmačenja, katerih naročniki so gluhe osebe, ki plačilo storitve plačajo z vavčerjem,
izstavitelj računa skupaj z vavčerjem izstavi ministrstvu, pristojnemu za invalidsko varstvo, dvakrat mesečno.

(cena storitve tolmačenja)

9. člen

Cena storitve tolmačenja je 3.400 tolarjev za vsako začeto uro tolmačenja. Cena storitve tolmačenja se spreminja
glede na rast življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki
jo ugotavlja Statistični urad Republike Slovenije. Sprememba

(plačilo računa)
Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, je dolžno
plačati pravilno izstavljen račun v roku 45 dni od prejema
računa.
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10. člen
(prehodno obdobje)
Za vavčerje, ki jih je tolmač prejel za izvajanje storitev
tolmačenja pred uveljavitvijo te tarife, in za do uveljavitve te
tarife neporavnane račune za opravljene storitve tolmačenja
velja cena, določena s sklepom Upravnega odbora Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je veljal na dan uveljavitve zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika.
Vavčerje in račune iz prejšnjega odstavka izstavitelj izstavi skupaj s specifikacijo stroškov prevoza.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 116-01-008/04
Ljubljana, dne 24. februarja 2004.
EVA 2003-2611-0070
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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SPECIFIKACIJA STROKOV V POSTOPKIH PRED DRAVNIMI ORGANI,
ORGANI LOKALNE SAMOUPRAVE, IZVAJALCI JAVNIH POOBLASTIL ALI
IZVAJALCI JAVNE SLUBE
IZSTAVITELJ RA�UNA:
ime in priimek oz. organizacija:
naslov:

Kraj, dne
Datum opravljene storitve:

NARO�NIK:
ime in priimek oz. organizacija:
naslov:
PODATKI TOLMA�A:
ime in priimek:
naslov:
dav�na tevilka:
tevilka osebnega ra�una:
banka:
Storitev je opravil:
�� po pogodbi o zaposlitvi za polni delovni �as
�� po pogodbi o zaposlitvi za kraji delovni �as od polnega
�� drugo
PODPIS UPORABNIKA / OV:
ime in priimek:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

podpis:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

KRAJ TOLMA�ENJA:
�AS TOLMA�ENJA (od-do):
KRAJ POTOVANJA (oddo):
�AS POTOVANJA (od-do):
STORITEV (brez DDV):
+ DDV 8,5%

sit x ______ ur = ______________
sit x ______ ur = ______________

kilometrina
SKUPAJ

Podpis tolma�a

PRILOGE: ________________
________________
OPOMBE:

podpis izstavitelja in ig

podpis naro�nika (�e ni gluha oseba)
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SPECIFIKACIJA STROKOV PRI PLA�ILU Z VAV�ERJEM
IZSTAVITELJ RA�UNA:
ime in priimek oz. organizacija:
naslov:

Kraj, dne
Datum opravljene storitve:

PODATKI TOLMA�A:
ime in priimek:
naslov:
dav�na tevilka:
tevilka osebnega ra�una:
banka:
Storitev je opravil:
�� po pogodbi o zaposlitvi za polni delovni �as
�� po pogodbi o zaposlitvi za kraji delovni �as od polnega
�� drugo
PODPIS UPORABNIKA / OV:
ime in priimek:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

podpis:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

KRAJ TOLMA�ENJA:
�AS TOLMA�ENJA (od-do):
KRAJ POTOVANJA (oddo):
�AS POTOVANJA (od-do):

STORITEV (brez DDV):
+ DDV 8,5%

sit x ______ ur = ______________
sit x ______ ur = ______________

kilometrina
SKUPAJ

Podpis tolma�a

PRILOGE: - vav�er
OPOMBE:

podpis izstavitelja in ig
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Odločba o podelitvi statusa družba, ki deluje
v javnem interesu na področju ohranjanja
narave

Na podlagi 138. člena zakona o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 22/03 – uradno prečiščeno besedilo),
vloge Jamarske zveze Slovenije, Lepi pot 6, 1109 Ljubljana,
z dne 29. 8. 2001 in njene dopolnitve z dne 23. 8. 2002, izdajam naslednjo

ODLOČBO

Uradni list Republike Slovenije
POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za februar 2004
Cene življenjskih potrebščin so bile februarja 2004 v
primerjavi z januarjem 2004 višje za 0,1%, cene na drobno
pa za 0,3%.
Št. 9621-16/2004
Ljubljana, dne 2. marca 2004.

Jamarski zvezi Slovenije, Lepi pot 6, 1109 Ljubljana, se
podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
ohranjanja narave.

mag. Irena Križman, l. r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

Št. 020-11/2002
Ljubljana, dne 19. januarja 2004.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

902.

Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje
v javnem interesu na področju ohranjanja
narave

Na podlagi 137. in 138. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03 – uradno prečiščeno besedilo),
44. člena zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št.
2/04) ter vloge Društva za raziskovanje jam Ljubljana, Luize
Pesjakove 11, Ljubljana, z dne 1. 2. 2002 in njene dopolnitve
z dne 27. 1. 2004, izdajam naslednjo

ODLOČBO
Društvu za raziskovanje jam Ljubljana, Luize Pesjakove
11, Ljubljana, se podeli status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju ohranjanja narave.
Št. 020-20/2002
Ljubljana, dne 4. februarja 2004.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
903.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin
in cen na drobno na območju Slovenije za
februar 2004

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

904.

Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo
»Polo«

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS,
št. 27/95, Uradni list RS, št. 85/01 in 101/03), ter drugega
odstavka 7. člena poslovnika o delu uprave družbe Športna
loterija in igre na srečo d. d. Ljubljana, je uprava družbe na
seji dne 20. 2. 2004 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVIL
igre na srečo »POLO«
1. člen
V pravilih igre na srečo »POLO«, ki jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. dne 3. 10.
2002, spremembe in dopolnitve pa dne 11. 8. 2003, se v
10. členu številka »12« nadomesti s številko »20«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravil začnejo veljati z
dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljati pa se začnejo
z žrebanjem dne 8. 3. 2004.
Št. 41-1/04
Ljubljana, dne 3. marca 2004.
Janez Bukovnik l. r.
Predsednik uprave
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro
na srečo z imenom »POLO« na podlagi koncesije, ki ji jo je
dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka
473-01/2001-23 dne 26. 8. 2002.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe in dopolnitve pravil igre na
srečo »POLO« potrdilo pod številko 471-212-17/04-9 dne
2. 3. 2004.
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OBČINE

DRAVOGRAD
905.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih ureditvenega
območja naselja Dravograd, Otiški vrh in
Šentjanž

Na podlagi 12. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02) ter 16. člena statuta Občine Dravograd
(MUV, št. 22/03) je Občinski svet občine Dravograd na
15. seji dne 26. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih ureditvenega
območja naselja Dravograd, Otiški vrh
in Šentjanž
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih ureditvenega
območja naselja Dravograd, Otiški vrh in Šentjanž (MUV, št.
7/88) se 35. člen (PUP 4) dopolni tako, da se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, tako da se glasi:
V času, dokler ni izdelan ureditveni načrt za območje
opuščenega kopališča, je možno na tem območju graditi objekte javnega značaja in objekte, namenjene za trgovinsko
dejavnost oziroma trgovske stavbe.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
36. člen se dopolni, in sicer tako, da se v prvem odstavku za peto alineo doda alinea:
– gradnja trgovskih objektov;
Dosedanja šesta alinea postane sedma, sedma alinea
postane osma ter osma postane deveta.
3. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih ureditvenega območja naselja
Dravograd, Otiški vrh in Šentjanž se objavi v Uradnem listu
RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

906.

Sklep o združitvi programa priprave
prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje
v Občini Dravograd in programa priprave
za prostorske ureditvene pogoje za naselja
Dravograd, Otiški vrh, Šentjanž, Črneče,
Libeliče in Trbonje

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 7. člena statuta Občine Dravograd
(MUV, št. 22/03) je županja Občine Dravograd sprejela

SKLEP
o združitvi programa priprave prostorskih
ureditvenih pogojev za podeželje v Občini
Dravograd in programa priprave za prostorske
ureditvene pogoje za naselja Dravograd, Otiški
vrh, Šentjanž, Črneče, Libeliče in Trbonje
1. člen
Postopka priprave prostorskih ureditvenih pogojev
za podeželje v Občini Dravograd in za naselja Dravograd,
Šentjanž, Črneče, Libeliče in Trbonje se vodita v enotnem
postopku.
1. Razlogi za združitev programov priprave
Županja Občine Dravograd je dne 23. decembra 2002
sprejela program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za
podeželje v Občini Dravograd (MUV, št. 2/03) in program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za naselja Dravograd,
Otiški vrh, Šentjanž, Črneče, Libeliče in Trbonje (MUV, št.
3/03).
Programa priprave določata pripravo in sprejetje dveh
ločenih prostorskih ureditvenih pogojev, in sicer za podeželje
ter za vodilna naselja občine. Pobudo za pripravo samo enih
prostorskih ureditvenih pogojev za celotno Občino Dravograd
(PUP) je podal izdelovalec v fazi izdelave osnutka dokumenta, predvsem zaradi nejasnih razmejitev med naselji in podeželjem ter v tej zvezi pričakovanih težav, zaradi racionalizacije postopkov priprave in sprejemanja ter ustreznejšega
in lažjega upravnega dela.
2. Postopek in organizacija priprave prostorskih ureditvenih pogojev
Prostorski ureditveni pogoji bodo pripravljeni na osnovi
odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Dravograd za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana občine Dravograd za obdobje 1986–1990, dopolnjen 2001 in sklepa Vlade Republike
Slovenije o usklajenosti predloga odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Dravograd z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih
aktov Republike Slovenije št. 360-00/2001-114 z dne 4. 2.
2003 in 350-00/2001-163 z dne 27. 1. 2004.
2. člen
Postopek priprave prostorskih ureditvenih pogojev bo
potekal v skladu s 27. do 33. členom in 171. členom zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02). Postopek
priprave in sprejemanja dokumenta vodi strokovna služba
Občine Dravograd.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa županje Občine
Dravograd.
Št. 350-03-1/2003-24
Dravograd, dne 26. februarja 2004.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.
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Javna razgrnitev in javna razprava

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02) Občina Dravograd objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO
RAZPRAVO
osnutka odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za naselja Dravograd, Otiški Vrh,
Šentjanž, Črneče, Libeliče, Trbonje in podeželje
v Občini Dravograd
1
Javna razgrnitev bo od 15. 3. 2004 do vključno 14. 4.
2004 med uradnimi urami v sejni sobi Občine Dravograd,
Trg 4. julija 7.
Zainteresirani imajo pravico podati svoje predloge in priporočila v zvezi s pripravo PUP za obravnavana območja v
pisni obliki ali ustno na zapisnik na naslov Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7.
2
Javna razprava bo 30. 3. 2004 ob 18. uri v prostorih
Gasilskega doma Dravograd. Na javni razpravi bodo predstavniki načrtovalca prostorskega izvedbenega akta tolmačili
osnutek odloka prostorskih ureditvenih pogojev.
Št. 350-03-1/2003-24
Dravograd, dne 26. februarja 2004.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.
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Splošni del proračuna Občine Metlika na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Konto
podkonto

A)

ODLOK
o proračunu Občine Metlika za leto 2004
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Metlika za leto
2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja, posebni del, ki vsebuje podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po namenih z obrazložitvami.

1,285.813

Tekoči prihodki (70+71)

560.420

70
700
703
704

DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve

484.790
378.833
59.539
46.418

71
710

NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in doh. od
premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in
storitev
Drugi nedavčni prihodki

75.630
26.350

KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

23.220
3.220

711
712
713
714
72
720
722
73
730

PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov

74
740

TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in
18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99,
71/01 in 62/02) je Občinski svet občine Metlika na 9. redni
seji, dne 19. februarja 2004 sprejel

V 000 SIT

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

METLIKA
908.

Opis postavke

40

22.020
360
900
26.000

20.000
9.000
9.000
693.173
693.173
1,420.838

TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za
socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Sredstva, izločena v rezerve

260.970

TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi

410.868
1.220
61.510

42
420

INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

705.400
705.400

43
430

INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi

400
401
402
403
409
41
410
411
412
413

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ALI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

59.500
10.400
175.770
5.300
10.000

66.306
281.832

43.600
43.600

-135.025

Uradni list Republike Slovenije
Konto
podkonto

440

Opis postavke

Št.
V 000 SIT

IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
V. DANA POSOJILA IN
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441)
Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ), PRIHODKI
MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I.+IV.) – (II.+V.)

C)

RAČUN FINANCIRANJA

500

VIII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
Domače zadolževanje

550

IX. ODPLAČILA DOLGA
(550+551)
Odplačila domačega dolga
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VIII. – IX.)
XI. SPREMEBA STANJA NA
RAČUNIH
(VII.+X.)
XII. SREDSTVA NA RAČUNIH IZ
PRETEKLIH LET

–

5.400
5.400
–5.400

–140.425

50.000
21.000
21.000
–29.000
–111.425

111.748

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.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena zakona o javnih financah,
tudi prihodki požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje okolja in prihodki takse za obremenjevanje voda.
4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom enakomerno
med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih
prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v
zakonu, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino
in uporabnikom določeno drugače, upoštevajoč likvidnostni
položaj proračuna.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih
se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu
s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno
dejavnostjo, se porabijo za pokrivanje materialnih stroškov,
investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zakonom ali
odlokom drugače določeno.
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5. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi
razpisa in na osnovi pravilnika o malih naročilih ali odločbe,
oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa oziroma odredbe
župana.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene,
ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za
posamezne namene. Javno podjetje in javni zavodi, katerih
je ustanoviteljica občina, se smejo zadolževati le s soglasjem
ustanovitelja.
Posredni uporabniki morajo, na zahtevo župana, prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to
potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje
občinskega proračuna.
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijskega dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s
pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo z zakonom o javnih
naročilih.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Metlika. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
Če župan ugotovi nenamensko uporabo sredstev, mora
zahtevati, da se sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi
vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti občinski svet.
8. člen
Župan lahko začasno zadrži uporabo sredstev, ki so
v posebnem delu razporejena za posamezne namene, če
prihodki med letom niso doseženi v predvideni višini. Vrstni
red prioritete plačil je:
– plače in drugi osebni prejemki ter prispevki delodajalca,
– socialni izdatki,
– izdatki, za katere je v proračunu predviden izvirni
prihodek,
– obveznosti občine iz preteklih let.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
9. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti,
ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta
postavka v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2004 za odhodke za
investicije in investicijske transfere sklene pogodbo iz prejšnjega odstavka in s tem predobremeni proračun do 100%
obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki
proračuna 2004.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2004 za odhodke
za blago in storitve ali za tekoče transfere sklene pogodbe
iz prvega odstavka in s tem predobremeni proračun do 80%
obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki
za leto 2004.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega
se nanašajo.
10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve likvidnosti proračuna.
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Župan je pooblaščen, da lahko v primeru, ko zaradi
neusklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, uporabi
sredstva rezerv občine, ki morajo biti vrnjena do konca leta.
Lahko tudi najame kratkoročni kredit do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
11. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki
so v proračunu za leto 2004, do višine 50 mio SIT.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi
sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra,
pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o
zadolževanju.

Uradni list Republike Slovenije
19. člen
Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2004 se objavi v Uradnem listu RS. Prilogi k odloku o proračunu (posebni
del in načrt razvojnih programov) sta objavljeni na spletnih
straneh občine.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004
dalje.
Št. 013-2/04
Metlika, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

12. člen
Župan je pooblaščen za dajanje soglasja k zadolževanju javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina oziroma za
dajanje garancij in poroštev in o tem obvesti občinski svet.
13. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru
sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev, če
s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva
zagotovljena.
14. člen
Proračunska poraba sme prekoračiti planirano v tem
proračunu le za namene, ki jih opredeljuje zakon ali sklep
Vlade Republike Slovenije, kar se uredi z rebalansom proračuna.
15. člen
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini
7,000.000 SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo
v skladu z drugo točko 49. člena zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 500.000 SIT odloča župan, o uporabi
polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem
odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
16. člen
V proračunu občine se za leto 2004 zagotovijo sredstva
splošne proračunske rezervacije v višini 3,000.000 SIT.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o uporabi polletno obvešča občinski svet.
17. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga največ do višine 100.000 SIT, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatev
ni mogoče izterjati.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Metlika v letu
2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.

909.

Sklep o uskladitvi višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 22. in 49. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 54/97 – odl. US, 67/97 – odl. US,
56/98, 59/99 – odl. US in 89/99 – odl. US), odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika
(Uradni list RS, št. 32/95 in 67/95) ter 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99), je Občinski svet občine
Metlika na 9. redni seji dne 19. 2. 2004 sprejel

SKLEP
o uskladitvi višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča
1. člen
S tem sklepom se določi višina nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Metlika za leto 2004.
2. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračuna mesečno v višini:
1. Stanovanjske površine
10,75 SIT/m2
2. Poslovne površine
10,75 SIT/m2
3. Nepokrita skladišča, parkirišča itd.
1,06 SIT/m2
3. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se obračuna mesečno v višini 1,06 SIT m2 stavbnega
zemljišča.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati 2. in
3. člen sklepa o uskladitvi višine nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 15/03).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 013-17/03
Metlika, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

Uradni list Republike Slovenije
MIREN-KOSTANJEVICA
910.

Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku
dodeljevanja proračunskih sredstev za namen
pokroviteljstva v Občini Miren-Kostanjevica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. od 72/93) in 18. člena statuta Občine
Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski
svet občine Miren-Kostanjevica na 9. seji dne 12. 2. 2004
sprejel

PRAVILNIK
o pogojih in merilih ter postopku dodeljevanja
proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva
v Občini Miren-Kostanjevica
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in merila ter postopek delitve
sredstev, zagotovljenih v proračunskih postavkah pokroviteljstvo župana in pokroviteljstvo občinskega sveta proračuna
Občine Miren-Kostanjevica.
Sredstva, ki se delijo na podlagi tega pravilnika, so namenjena za sofinanciranje različnih kulturnih, rekreativnih,
spominskih, športnih, turističnih, vzgojnih, zabavnih in drugih
podobnih programov, ki jih organizirajo fizične in pravne osebe ter nimajo tržnega namena.
Sredstva, ki se delijo na podlagi tega pravilnika, so
lahko namenjena tudi za druge namene finančne pomoči fizičnim in pravnim osebam, s tem da se ne delijo za namene,
za katere je omogočena državna pomoč v skladu z zakonom
o nadzoru državnih pomoči.
Sredstva, ki se delijo na podlagi tega pravilnika, se ne
namenjajo za aktivnosti političnih strank.
2. člen
Iz proračunskih postavk pokroviteljstvo župana in pokroviteljstvo občinskega sveta se zagotavljajo sredstva za
naslednje namene:
– sofinanciranje prireditev, katerih organizator ali soorganizator je fizična ali pravna oseba na različnih nivojih (nivo
društva oziroma druge organizacije, krajevni nivo, občinski
nivo, medobčinski nivo, državni nivo, mednarodni nivo),
– sofinanciranje gostovanj skupin iz tujine pri naših
društvih oziroma drugih oblikah organizacij oziroma naših
društev in drugih oblik organizacij na gostovanjih v tujini,
– sofinanciranje prireditev, katerih organizator ali soorganizator je Občina Miren-Kostanjevica,
– plačilo stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoč
pri tem,
– drugo v skladu z odločitvijo komisije za pokroviteljstvo, ob upoštevanju tega pravilnika.
3. člen
Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so:
1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Miren-Kostanjevica;
2. pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi
člani iz Občine Miren-Kostanjevica ali pa prireditev organizirajo na območju Občine Miren-Kostanjevica oziroma fizične
osebe s stalnim prebivališčem v drugi občini, če prireditev
organizirajo na območju Občine Miren-Kostanjevica.
Do sofinanciranja oziroma finančne pomoči ni upravičena fizična ali pravna oseba, ki ima za isti namen že odobrena
sredstva iz proračuna Občine Miren-Kostanjevica ali pa je
že zaprosila oziroma je ali bi lahko kandidirala na javnem
razpisu Občine Miren-Kostanjevica za sredstva za isti ali
podoben namen.
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4. člen
Za sofinanciranje prosilec zaprosi s pisno vlogo, katera
mora vsebovati:
1. podatke oziroma izjavo o izpolnjevanju pogojev iz
prvega odstavka 3. člena tega pravilnika,
2. namen porabe sredstev.
Pisno vlogo prosilec naslovi na občinsko upravo oziroma, kolikor jo naslovi na drug organ (npr. župan), jo le-ta
odstopi občinski upravi. Občinska uprava preveri, ali je vloga
popolna. Če vloga ob vložitvi ni popolna, občinska uprava
prosilca pozove, naj vlogo v roku 15 dni dopolni. Kolikor tega
ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se zavrže.
5. člen
Občinski svet je lahko pokrovitelj večjih, pomembnejših proslav, prireditev, gostovanj, sprejemov in drugih
dejavnosti.
Župan je lahko pokrovitelj manjših proslav, prireditev,
gostovanj, sprejemov in drugih dejavnosti ter prošenj posameznih fizičnih in pravnih oseb, ki se ne nanašajo na pomoč
pri izvedbi le-teh.
6. člen
V proračunu občine je v proračunski postavki pokroviteljstvo občinskega sveta določena vsota, namenjena pokroviteljstvu občinskega sveta.
Proslave, prireditve, gostovanja, sprejemi in druge dejavnosti, katerih pokrovitelj je občinski svet, so organizirane
na različnih nivojih:
– državni, medobčinski, občinski, krajevni, društva in
ostalo.
Glede na višino sredstev, določenih v proračunu za ta
namen, se določi višina sredstev, dodeljenih za pokroviteljstvo dejavnosti na posameznih nivojih in sicer za:
1. državni nivo največ 20% sredstev, določenih v proračunu za pokroviteljstvo občinskega sveta,
2. medobčinski nivo največ 20% sredstev, določenih v
proračunu za pokroviteljstvo občinskega sveta,
3. občinski nivo največ 30% sredstev, določenih v proračunu za pokroviteljstvo občinskega sveta,
4. krajevni nivo največ 20% sredstev, določenih v proračunu za pokroviteljstvo občinskega sveta,
5. nivo društev in ostalo največ 15% sredstev, določenih
v proračunu za pokroviteljstvo občinskega sveta.
V proračunu občine je v proračunski postavki pokroviteljstvo župana določena vsota, ki je namenjena pokroviteljstvu župana.
Prosilci so praviloma obvezni oddati pisne vloge za
namen porabe sredstev iz proračunskih postavk pokroviteljstvo župana in pokroviteljstvo občinskega sveta najkasneje
do 31. marca za tekoče leto. Ostale vloge prosilcev se lahko
obravnavajo tudi med letom, vendar le v okviru razpoložljivih
sredstev.
7. člen
Občinska uprava popolno vlogo preda Komisiji za pokroviteljstvo v Občini Miren-Kostanjevica (v nadaljevanju:
komisija).
Komisijo imenuje občinski svet. Sestavljajo jo trije člani,
to so župan in dva člana občinskega sveta. Komisija je imenovana za obdobje mandata občinskega sveta.
Komisija v skladu s 5. členom tega pravilnika s sklepom
odloči ali posamezna prošnja sodi pod pokroviteljstvo občinskega sveta ali pokroviteljstvo župana.
8. člen
Ko komisija odloči o pokroviteljstvu župana, župan s
sklepom določi višino odobrenih sredstev.
Komisija odloči o pokroviteljstvu občinskega sveta s
sklepom, v katerem določi tudi višino odobrenih sredstev v
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skladu s 6. členom tega pravilnika in namen porabe le-teh.
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga upošteva
predvsem pomembnost proslave oziroma druge dejavnosti
za družbeno življenje občanov, pričakovano udeležbo ter
sorazmernost sofinanciranja podobnih proslav oziroma
drugih dejavnosti. V primeru prošenj posameznih fizičnih in
pravnih oseb pa upošteva pomen dodelitve sredstev za posameznega prosilca ter sorazmernost dodeljevanja sredstev
podobnim prosilcem.
9. člen
Dodeljena sredstva se lahko uporabijo samo za namen,
za katerega so bila dodeljena. V primeru, da sredstva niso
bila uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena,
lahko občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi obrestmi.
10. člen
Prošnje se obravnavajo do porabe sredstev, določenih
v proračunu v proračunskih postavkah pokroviteljstvo župana
in pokroviteljstvo občinskega sveta proračuna Občine MirenKostanjevica. Če v proračunu ni zagotovljenih sredstev, se
pokroviteljstvo ne izvaja.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi.

Uradni list Republike Slovenije
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

71

72

73
74

Št. 032-01/2004-9-4
Miren-Kostanjevica, dne 12. februarja 2004.

II.
40

Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l. r.
41

POLZELA
911.

Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št.
34/99) je Občinski svet občine Polzela na 9. seji dne 10. 2.
2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Polzela za leto 2004

42
43
III.

1. člen
S tem odlokom se za Občino Polzela za leto 2004 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

Proračunski presežek (I.-II.)
60.395

B) Račun finančnih terjatev in naložb

75.

V.
44.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

Proračun leta 2004

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
667.394
Tekoči prihodki (70+71)
392.158
Davčni prihodki
345.656
700 Davki na dohodek in dobiček
271.978
703 Davki na premoženje
35.025
704 Domači davki na blago in storitve
38.653
706 Drugi davki
Nedavčni prihodki
46.502
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
14.710
711 Takse in pristojbine
2.221
712 Denarne kazni
21
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.400
714 Drugi nedavčni prihodki
28.150
Kapitalski prihodki
43.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
43.000
Prejete donacije
100
730 Prejete donacije iz domačih virov
100
731 Prejete donacije iz tujine
Transferni prihodki
232.136
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
232.136
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
727.789
Tekoči odhodki
147.026
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
37.530
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.970
402 Izdatki za blago in storitve
97.976
403 Plačila domačih obresti
750
409 Rezerve
3.800
Tekoči transferi
236.280
410 Subvencije
6.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
95.610
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
24.595
413 Drugi tekoči domači tarnsferi
110.075
414 Tekoči tarnsferi v tujino
Investicijski odhodki
304.793
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
304.793
Investicijski transferi
39.690
430 Investicijski transferi
39.690
(proračunski primanjkljaj)

IV.
1. SPLOŠNA DOLOČBA

v tisoč tolarjev

VI.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
650
Prejeta vračila danih posojil
650
750 Prejeta vračila danih posojil
650
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442+443)
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih
skladih in drugih osebah javnega prava
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)
650

Uradni list Republike Slovenije
Skupina/Podskupina kontov

Št.
Proračun leta 2004

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)
37.000
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
37.000
VIII. Odplačila dolga (550)
550
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
550
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I+IV+VII-II-V-VIII)
-23.295
X. Neto zadolževanje (VII-VIII)
36.450
XI. Neto financiranje (VI+VII-VIII-X)
650
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2003 23.295
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku, in se
objavita na oglasni deski Občine Polzela.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, taksa za obremenjevanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov, taksa za obremenjevanje
vode ter druge predpisane namenske takse.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika in proračuna.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzame in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih
oziroma razpoložljivih sredstev.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med konti v okviru proračunske postavke in med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Prerazporeditev pravic porabe iz prvega in drugega
odstavka tega člena se opravi s pisno odredbo, iz katere
je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se
pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da
ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski
postavki se odpira nov podkonto.
5. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določena s proračunom.
6. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu proračuna za leto 2004
ni mogoče predvideti, oblikuje občina splošno proračunsko
rezervacijo v višini 1,800.000 SIT.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan
v skladu z 42. členom zakona o javnih financah.
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7. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
mora uporabnik vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
Proračunska rezerva, oblikovana po ZJF, se v letu 2004
oblikuje v višini 2,000.000 SIT.
Na podlagi za finance pristojnega organa občinske
uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1,000.000 SIT
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko
zadolži do višine 37,000.000 SIT.
V letu 2004 se javni zavodi in javna podjetje, katerih
ustanoviteljica je Občina Polzela, ne smejo dolgoročno zadolževati ali izdajati poroštev drugim pravnim ali fizičnim
osebam.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Polzela v letu
2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/032/04
Polzela, dne 10. februarja 2004.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l. r.
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Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Polzela za leto 2004

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02), je Občinski svet občine
Polzela, na 9. redni seji dne 10. 2. 2004 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank v Občini
Polzela za leto 2004
I
Lokalne skupnosti v skladu z zakonom o političnih strankah lahko financirajo stranke.
Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je
kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne
skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila
na volitvah.
II
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank,
se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko
leto.
Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za financiranje
strank, se določijo v višini 0,3206% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine
in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih
nalog za to leto (primerna poraba) in znaša 45 SIT za dobljeni glas.
III
Sredstva se nakazujejo na račun stranke, in sicer po
kvartalih.
IV
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 031-03/04
Polzela, dne 10. februarja 2004.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, dipl. inž. gradb. l. r.

PREBOLD
913.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov

Na podlagi 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 21/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98, 70/00, 87/01 in 51/02) je Občinski svet občine Prebold na 14. redni seji dne 12. 2. 2004
sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št.
32/99 in 79/01) se četrta in peta alinea 6. člena spremenita
tako, da se glasita:
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega
sveta – 20%,
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je
– 10%.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v
Uradnem listu RS in začnejo veljati s 1. 2. 2004.
Št. 015-03/04-1/2
Prebold, dne 12. februarja 2004.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

ŠALOVCI
914.

Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega
podjetja Šalovci d.o.o.

Na podlagi 25. in 28. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 408. člena
zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00,
45/01, 59/01 – popr., 50/02 – sklep US in 93/02 – odl. US),
10. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 95/99) in 16. člena statuta Občine
Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine
Šalovci na 8. redni seji dne 10. 10. 2003 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja
Šalovci d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Šalovci, Šalovci 162, kot edini
ustanovitelj in edini družbenik (v nadaljnjem besedilu: družbenik) ustanavlja Javno komunalno podjetje Šalovci d.o.o.
(v nadaljnjem besedilu: družba), kot družbo z omejeno odgovornostjo z namenom opravljanja dejavnosti iz tega odloka
kot gospodarske javne službe.
S tem odlokom se določa tudi firma in sedež, organe,
financiranje, upravljanje in poslovanje družbe ter vprašanja,
povezana z dejavnostjo družbe, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med družbenikom in družbo.
Družba se ustanovi za nedoločen čas.
II. FIRMA IN SEDEŽ
2. člen
Firma družbe: Javno komunalno podjetje Šalovci
d.o.o.
Skrajšana firma družbe: JKP Šalovci d.o.o.
Sedež družbe: Šalovci.
Poslovni naslov družbe: Šalovci 162, 9204 Šalovci.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Družba ima pečat okrogle oblike. Pečat ima v zunanjem
krogu napis Javno komunalno podjetje Šalovci d.o.o.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
4. člen
a) Družba opravlja naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, zaradi varstva zraka,
8. urejanje in vzdrževanje cest, ki niso razvrščene med
državne ceste,
9. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih
naprav,
10. upravljanje z javnimi objekti in površinami,
11. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih.
b) Družba opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega
značaja:
1. prevoz blaga v cestnem prometu,
2. gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij),
3. gradnja drugih objektov – nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila,
4. zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
5. vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
6. urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna
dejavnost,
7. vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih
javnih objektov – tržnic, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij,
kolesarnic ipd.,
8. oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
9. krasitev naselij,
10. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
11. gradnja objektov nizkih gradenj in športnih objektov
ter rušenje objektov in zemeljska dela ter druga gradbena
dela,
12. vzdrževanje športno rekreacijskih objektov,
13. sejemska dejavnost in dejavnost tržnic,
14. postavljanje reklamnih objektov,
15. deratizacija in dezinfekcija ter zdravstveni nadzor
nad pitno vodo iz lokalnih virov,
16. urejanje prometne signalizacije,
17. upravljanje gramoznic,
18. zimska služba,
19. opravljanje javnega potniškega prometa,
20. upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih
prostorov,
21. oskrba z zemeljskim plinom in toplotno energijo iz
lokalnega omrežja,
22. izdelava kompletne tehnične in tehnološke dokumentacije za vse vrste visokih in nizkih gradenj.
c) Družba opravlja tudi druge dejavnosti:
1. gostinske dejavnosti,
2. turistične dejavnosti.
Po standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti
družbe glasijo:
A/01.411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin
CB/14.210 Pridobivanje gramoza in peska
E/40.200
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži

Št.

E/41.000
F/45.110
F/45.120
F/45.210
F/45.220
F/45.230
F/45.240
F/45.250
F/45.310
F/45.320
F/45.330
F/45.340
F/45.410
F/45.420
F/45.430
F/45.440
F/45.450
F/45.500
G/52.488
H/55.100
H/55.210
H/55.220
H/55.231
H/55.233
H/55.239
H/55.301
H/55.302
H/55.303
H/55.304
H/55.305
H/55.309
H/55.401
H/55.402
H/55.402
H/55.510
H/55.520
I/60.230
I/60.240

I/63.110
I/63.120
I/63.210
K/70.120
K/70.200
K/70.320
K/74.201
K/74.202
K/74.203
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Zbiranje, čiščenje in distribucija vode
Rušenje objektov in zemeljska dela
Raziskovalno vrtanje in sondiranje
Splošna gradbena dela
Postavljanje ostrešij in krovska dela
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov
Hidrogradnja in urejanje voda
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok
Električne inštalacije
Izolacijska dela
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
Druge inštalacije pri gradnjah
Fasaderska in štukaterska dela
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
Oblaganje tal in sten
Soboslikarska in steklarska dela
Druga zaključna gradbena dela
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
Dejavnost hotelov in podobnih obratov
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč
Dejavnost kampov
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov
Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev
turistom
Druge nastavitve za krajši čas, d.n.
Dejavnost restavracij in gostiln
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij
Dejavnost slaščičarn, kavarn
Dejavnost premičnih gostinskih obratov
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti
Dejavnost drugih prehrambenih obratov
Točenje pijač in napitkov v točilnicah in
dnevnih barih
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih
Dejavnost menz
Priprava in dostava hrane (catering)
Drug kopenski potniški promet – prevoz
oseb za lastne potrebe v notranjem prometu
Cestni tovorni promet – mednarodni prevoz stvari za lastne potrebe – prevoz stvari
za lastne potrebe v notranjem cestnem
prometu
Prekladanje
Skladiščenje
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje
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Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.300
Tehnično preizkušanje in analiziranje
K/74.400
Oglaševanje
K/74.700
Čiščenje stavb
K/74.841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
O/90.001
Zbiranje in odvoz odpadkov
O/90.002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov
O/90.003
Ravnanje s posebnimi odpadki
O/90.004
Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
O/90.005
Druge storitve javne higiene
O/93.030
Pogrebna dejavnost
Družba lahko pridobi koncesijo tudi za druge dejavnosti
javnih služb. Družba določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne
objekte in naprave, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti
družbe.
Družba daje soglasje za priključitev na infrastrukturne
objekte in naprave, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti
družbe.
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje
dejavnosti družbe, mora družba pri opravljanju dejavnosti
upoštevati tudi pogoje, določene z odloki ustanovitelja in
drugimi predpisi.
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K/74.204

IV. USTANOVITELJ DRUŽBE
5. člen
Edini ustanovitelj in družbenik družbe je Občina Šalovci,
Šalovci 162, matična številka 5883113.
Pravice edinega družbenika izvršuje Občinski svet občine Šalovci.
Družbenik odloča o zadevah, ki jih določa zakon, občinski akt, akt o ustanovitvi podjetja in drugi splošni akt.
V. OSNOVNI KAPITAL
6. člen
Osnovni kapital družbe znaša 2,100.000 SIT in ga zagotovi Občina Šalovci s svojim vložkom, ki se vplača v celoti
v denarju ob ustanovitvi.
VI. ORGANI DRUŽBE
Organi družbe so:
– družbenik,
– nadzorni svet,
– direktor.

7. člen

8. člen
Družbenik
Družbenik odloča o vseh vprašanjih iz 439. člena
zakona o gospodarskih družbah in 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah, ter drugih vprašanjih določenih
z zakonom, tem odlokom, aktom o ustanovitvi podjetja ali
drugim splošnim aktom.
Pristojnosti in obveznosti družbenika so predvsem:
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in porabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih
dobrin,
– sprejme poslovno poročilo, obračun in zaključni račun
družbe,
– sprejme akt o ustanovitvi podjetja in statusne spremembe družbe,

tala,

– imenuje in razrešuje direktorja in prokurista družbe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem družbe,
– odloča o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapi-

– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, občinski akti in drugi predpisi,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon, občinski akti in drugi predpisi,
– odloča o drugih zadevah v skladu z odlokom o ustanovitvi družbe, aktom o ustanovitvi podjetja, drugimi predpisi
in splošnimi akti.
9. člen
Nadzorni svet
Nadzorni svet šteje tri člane, od katerih imenuje dva
člana družbenik, enega pa imenujejo delavci v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let.
Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma imenovana za člana
nadzornega sveta.
10. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe, predvsem pa:
– o pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo družbe,
– daje navodila in smernice za delo direktorja družbe,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnih računovodskih izkazov,
– spremlja rentabilnost družbe in gospodarska gibanja,
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne
akte,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje
družbe.
Z aktom o ustanovitvi podjetja ali drugim splošnim aktom se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in
druga vprašanja, povezana z njegovim delovanjem.
11. člen
Direktor
Poslovanje in delo družbe vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje družbenik družbe na
podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku,
določenim z aktom o ustanovitvi podjetja ali drugim aktom.
Z aktom o ustanovitvi podjetja se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja.
Direktorja imenuje družbenik za štiri leta, ista oseba je
lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi, pogodbo ali delu
ali drugo ustrezno pogodbo s predsednikom nadzornega
sveta.
12. člen
Direktor vodi delo in poslovanje družbe, predvsem pa:
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, letne
plane in program razvoja ter določa notranjo organizacijo
podjetja,
– sprejema ukrepe za izvajanje letnega plana in programa razvoja,
– izvršuje sklepe nadzornega sveta in sklepe ustanovitelja,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu,
– zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela,
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– izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in
poslovanje družbe,
– določa notranjo organizacijo ter odloča o razporeditvi
in zaposlitvi delavcev,
– odloča o nagradah in pohvalah delavcem,
– predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izreka
disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
– sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, listine ter
druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje družbe,
– na predlog strokovnih služb določa cene za opravljanje dopolnilnih dejavnosti,
– pripravlja predloge za statusne spremembe in prenehanje družbe,
– pripravlja predloge sprememb v tehnično tehnoloških
postopkih,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, ter
odlokom, akti o ustanovitvi podjetja, drugimi akti ter sklepi
nadzornega sveta.
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Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in opremo, naprave oziroma omrežje in je
namenjeno opravljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna služba. Infrastrukturnih objektov in opreme, naprav
oziroma omrežja, ki je potrebno za izvajanje gospodarske
javne službe, ni dovoljeno prodati, zastaviti, oddati v dolgoročni najem ali kako drugače odtujiti, prav tako ni predmet
stečajne niti likvidacijske mase.
Družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja.
XI. SPLOŠNI AKTI
17. člen
Ustanovitelj družbe sprejme akt o ustanovitvi javnega
podjetja, v katerem se podrobneje uredi zlasti organizacija in
delovanje družbe ter njegovih organov in druga vprašanja.
Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge splošne akte.

VII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE DRUŽBE
13. člen
Direktor zastopa in predstavlja družbo samostojno, posamično in brez omejitev.
Pooblastila, odgovornosti, medsebojne pravice in dolžnosti ter omejitve poslovanja znotraj družbe, uredita ustanovitelj in direktor z aktom o imenovanju direktorja.
VIII. FINANCIRANJE
14. člen
Viri za financiranje dejavnosti družbe iz »a« točke 4. člena tega odloka so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cena, storitev, tarifa),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja
javne porabe,
– drugi viri, določeni z zakoni ali predpisi občine.
Gospodarske javne službe po tem odloku so profitne
dejavnosti.
Dejavnosti družbe iz »b« točke 4. člena tega odloka se
financirajo s cenami storitev po tržnih cenah.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ustanovitelj družbe sprejme akt o ustanovitvi javnega
podjetja najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-01/03-8
Šalovci, dne 10. oktobra 2003.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

ŽUŽEMBERK
915.

IX. DOBIČEK IN IZGUBA
15. člen
O razporejanju dobička odloča družbenik v skladu z
zakonom.
Morebitno izgubo podjetja pokriva družbenik v skladu
z zakonom.
Z aktom o ustanovitvi podjetja ali drugim splošnim aktom se podrobneje določi način ugotavljanja in pokrivanja
izgube ter način ugotavljanja in uporabe dobička.

Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko
cono Klek v Žužemberku

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) in 23. člena ter v povezavi
s 175. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in 8/03 – popr.) je Občinski svet občine Žužemberk
na 11. seji dne 12. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu za stanovanjsko cono Klek
v Žužemberku

X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V
PRAVNEM PROMETU

I. SPLOŠNE DOLOČBE

16. člen
Družba je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
samostojno in brez omejitev v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom. Družba pridobi pravno osebnost z
vpisom v sodni register.
Družba sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti
v pravnem in poslovnem prometu.
Premoženje družbe, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti
in naprave), je v pravnem prometu.

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 64/03) sprejme zazidalni načrt
za stanovanjsko cono Klek v Žužemberku (v nadaljevanju:
ZN). Zazidalni načrt je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice
pod št. ZN – 06/03.
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2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom:
1. Obrazložitev
2. Smernice za načrtovanje in mnenja nosilcev urejanja
prostora
3. Ocena stroškov za izvedbo ZN
B) Grafičnim delom:
1. Izsek iz grafičnih prilog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
2. Načrt parcel
3. Digitalni katastrski načrt z mejo območja urejanja
4. Geodetski načrt z mejo območja urejanja
5. Situacija obstoječega stanja
6. Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav – obstoječe stanje
7. Arhitektonsko zazidalna situacija
8. Prerez terena A-A, B-B
9. Prometna situacija
10. Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav
– novo stanje
11. Načrt gradbenih parcel
12. Situacija zakoličbe
13. Ukrepi za obrambo in zaščito
14. Ureditev gradbene parcele
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Območje ZN je velikosti 9.25 ha.
Obodna parcelacija poteka po naslednjih zemljiščih s
parc. št.: 1944/1 (lokalna cesta), 354, 1496/9, 1496/3, 1496/9,
1496/7 (del), 1492/2, 1492/1, 1496/6 (del), 1491 (del), 1496/
6 (del), 1944/1 (lokalna cesta), 366/71 (del), 366/72, 366/2
(pot), 366/61 (del), 369/1, 366/62 (del), 366/59 (del), 366/58,
366/57, 368/8, 368/7, 368/6, 368/5, 368/16, 368/4, 365/3,
368/3, 368/2, 368/1, 368/14 (pot), 366/2 (pot), 364/2, 364/1,
364/3, 364/2, 366/2 (pot), 356/3, vse k.o. Žužemberk.
V območje ZN so vključena zemljišča s parc. št.: 1496/
4, 1493/1, 1493/2, 1496/8, 355, *74, *246/1, 366/5, *378,
367/1, 367/2, 367/3, 367/4, 367/5, 367/6, 367/7, 367/8,
367/9, 367/10, 368/13, 368/9, 368/10, 368/11, 368/12, vse
k.o. Žužemberk.
Izven območja zazidalnega načrta poteka:
– rekonstrukcija primarnega vodovoda od vodohrana
Cvibelj do šole v naselju v dolžini 380 m;
– izvedba meteorne kanalizacije od meje ZN do reke
Krke;
– izvedba elektro kabelske kanalizacije 2 x 2 PVC 160
od 20 kV daljnovoda pri naselju Zafara do območja ZN;
– rekonstrukcija regionalne ceste R I -216 Ivančna
Gorica – Črnomelj;
– rekonstrukcija priključka lokalne ceste za naselje Zafara z regionalno cesto R III 650 Žužemberk – Trebnje;
– priključni vod telefonske kabelske kanalizacije za navezavo na obstoječe omrežje v obstoječi kabelski jašek na
trasi novozgrajene kabelske kanalizacije ob regionalni cesti
Žužemberk-Pluska-Trebnje.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA
OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Območje ZN je razdeljeno na ureditvene enote (UE):
UE1 – obstoječa pozidava severno od lokalne ceste
Žužemberk – Zafara,
UE2 – obstoječa pozidava južno od lokalne ceste Žužemberk – Zafara,
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UE3 – obstoječa pozidava ob regionalni cesti R III 650
Žužemberk – Trebnje,
UE4 – predvidena stanovanjska pozidava severno od
lokalne ceste Žužemberk – Zafara,
UE5 – predvidena stanovanjska pozidava osrednjega
dela ZN,
UE6 – predvidena stanovanjska pozidava vzhodno od
interne zbirne ceste,
UE7 – predvidena stanovanjska pozidava južno od
interne zbirne ceste,
UE8 – poslovno-stanovanjska cona v jugozahodnem
delu območja ZN,
UE9 – parkovne površine,
UE10 – športno-rekreacijske površine in
UE11 – javno cestno omrežje.
5. člen
UE 1,2,3,4,5,6,7,8
Območje UE 1,2,3,4,5,6,7 in 8 je namenjeno predvsem
stanovanjski gradnji, ob kateri je možno opravljanje naslednjih dejavnosti v posamezni ureditveni enoti:
– UE 1,2,3,8 – PREDELOVALNE DEJAVNOSTI (D):
dejavnost pekarn (15.811), dejavnost slaščičarn (15812),
dejavnost založništva (22.1), tiskarstvo in z njim povezane
storitve (22.2) (npr. knjigoveznice…), razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (22.3), proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike (26.21), druge predelovalne dejavnosti;
proizvodnja drugih lesenih izdelkov iz lesa (20.51) razen
proizvodnje krst, lesenih ogrodij in briketov (npr. uokvirjanje
slik, proizvodnja lesenih igrač, suhe robe za gospodinjstvo in
drugo), proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja (20.52)
(npr. proizvodnja košar, senčil zaves, preprog in drugo), vse
na nivoju manjših obrtnih delavnic;
– UE 1,2,3,4,5,6,7,8 – TRGOVINA (G): posredništvo
(51.1), trgovina na drobno, razen z motornimi vozili (52.1
– 52.6) (npr. trgovine z mesom, ribami, kruhom, tobakom,
pijačami, oblačili, obutvijo, knjigami, farmacevtskimi in
kozmetičnimi izdelki, cvetjem, umetniškimi izdelki, nakitom
in drugo), popravila izdelkov široke porabe (52.7) (čevljar,
serviser gospodinjskih aparatov, urar in podobno); V UE3,8 je
dovoljena trgovina na drobno z motornimi vozili (50.102).
– UE 1,2,3,7,8 – GOSTINSTVO (H): dejavnost hotelov
(55.1), (npr. hotel, motel, prenočišča in podobno), gostinske
storitve prehrane (55.3), (npr. restavracije, gostilne, okrepčevalnice in podobno), točenje pijač in napitkov (55.4), storitve
menz ter priprava in dostava hrane (55.5). Disco klubi in
nočni bari so dovoljeni le v UE8.
– UE 8 – PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE (I): storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter druge
s turizmom povezane dejavnosti (63.3) (npr. turistični urad,
turistična agencija in podobno), poštne in telekomunikacijske
storitve (64) (npr. pošta…), garažne hiše;
– UE 8 – FINANČNO POSREDNIŠTVO (J): (npr. banke, zavarovalnice in podobno);
– UE 1,2,3,8 – POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI,
NAJEM IN POSLOVNE STORITVE (K): (npr. računalništvo, fotografska dejavnost, projektiranje, čiščenje stavb in podobno);
– UE 8 – DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE (L): (npr. davčni
urad, sodišče, carinska uprava, policija, gasilstvo in podobno);
– UE 8 – IZOBRAŽEVANJE (M): (npr. vrtec, šola in
podobno);
– UE 8 – ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO
(N) razen veterinarstva: (npr. ambulante, zobozdravstvo,
domovi za starejše in podobno);
– UE 1,2,3,4,5,6,7,8 – DRUGE, SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE DEJAVNOSTI (O) razen storitev javne
higiene: (npr. šport in rekreacija, politične in verske organizacije, knjižnice, muzeji, frizer, pediker, kozmetični saloni
in podobno);
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– UE 1,2,3,4,5,6,7,8 – ZASEBNA GOSPODINJSTVA Z
ZAPOSLENIM OSEBJEM (P): (npr. služkinje, otroške varovalke, tajnice, zasebni učitelji in podobno);
– UE 2 – MEŠANO KMETIJSTVO (01.3): samo za
lastne potrebe.
Dejavnosti z oznakami so prevzete po uredbi o uvedbi
in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96).
V vseh UE so prepovedane dejavnosti, ki potrebujejo
zunanja odprta skladišča.
V vseh UE so prepovedane dejavnosti, ki potrebujejo
dostavo blaga s tovornjaki s prikolico razen v UE8.
V UE so dovoljene navedene dejavnosti, kolikor se na
parceli ali na javnih parkiriščih zagotovi zadostno število
parkirnih mest za določeno dejavnost.
UE 9
Območje UE 9 je namenjeno parkovnim ureditvam:
– zasaditvi drevoredov, gruč dreves, nizkemu in visokemu grmičevju, travnatih površin,
– ureditvi peš poti s spremljajočo opremo (klopi, koši za
odpadke, svetilke, tlakovanja ipd.),
– ureditvi travnatih igrišč za otroke s postavitvijo igralne
opreme (gugalnice, peskovniki…),
– postavitvi začasnih objektov (šotori, odri),
– postavitvi panoramsko-razglednega objekta,
– ostalim parkovnim in parternim ureditvam (fontane,
skulpture, piknik prostori, tlakovanja, oporni zidovi in podobno).
UE 10
Območje UE 10 je namenjeno športno rekreacijskim
površinam s spremljajočo opremo:
– gradnja osnovnega športnega igrišča maks. dimenzij
40 x 20 m z varstvenimi pasovi,
– gradnja in ureditev drugih igrišč oziroma rekreacijskih površin, ki se ne morejo urediti na osnovnem igrišču
(balinišče, sankališče, plezalna stena, trim steza…), če za
to obstajajo prostorske možnosti, s tem da se bistveno ne
spremeni naravna konfiguracija terena in da so zagotovljeni
varstveni ukrepi za zaščito rekreativcev pri uporabi športne
oziroma rekreativne površine,
– gradnja tribun, ki morajo slediti konfiguraciji terena,
– ureditev komunikacijskih poti,
– prosta postavitev športne opreme v prostor (oprema
trim steze z vadbenimi elementi…),
– ostale parkovne in parterne ureditve.
UE 11 je namenjena prometnim površinam in površinam
za infrastrukturne objekte.
6. člen
V območju ZN so dovoljeni naslednji posegi:
– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije objektov,
– dozidave in nadzidave objektov,
– vzdrževalna dela na objektih,
– sprememba namembnosti objekta ali dela objekta,
– rušitve in nadomestne gradnje,
– novogradnje.
V UE 1 niso dovoljene nadzidave.
7. člen
Na območju ZN so dovoljene novogradnje naslednjih
objektov in površin:
– stanovanjskih,
– poslovno-stanovanjskih,
– pomožnih objektov,
– začasnih objektov,
– infrastrukturnih objektov – prometnih, komunalnih,
energetskih objektov ter objektov in naprav zveze in telekomunikacij,
– zelenih, parkovnih površin ter druge parkovne in
parterne ureditve,
– športnih in rekreacijskih površin.
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8. člen
Vsaka posamezna gradbena parcela je v celoti funkcionalno zemljišče, z maksimalno pozidavo, ki je definirana s
površino za razvoj objekta(ov).
V UE1, 2 se parcela lahko v celoti pozida ali hortikulturno uredi.
9. člen
Gradbena linija je črta, ki definira odmik objektov od
prometnih površin ali parcelnih meja oziroma črta, ob kateri
mora biti postavljena ena fasada ali del fasade objekta.
Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče,
na katerem je možno graditi in širiti objekt ali zgraditi ločene
objekte, pod pogoji, ki jih določa ta odlok.
10. člen
Na površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh vrst objektov iz 7. člena tega odloka (stanovanjski,
poslovno-stanovanjski, pomožni objekti, infrastrukturni,
začasni, športni, parkovni objekti in parkovne ter parterne
ureditve).
Izven površine namenjene za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev objektov iz četrte, pete, šeste, in sedme
alinee 7. člena tega odloka (začasni, infrastrukturni, športni,
parkovni objekti).
11. člen
STANOVANJSKI OBJEKTI
Lokacija objektov:
V UE 5 so objekti v principu locirani v skupine po dva, ki
sta od skupne parcelne meje oddaljena za 4 m proti vzhodu
oziroma zahodu. Prostor do skupne parcelne meje je namenjen za pomožne objekte, ki so dimenzij 6 × 4 m (garaže,
nadstrešnice, vrtne ute…), ali za glavni objekt, v kolikor se
gradi »dvojček«. Gradbena linija pomožnega objekta mora
biti za 1,2 m zamaknjena v globino parcele od gradbene linije
glavnega objekta, ki je 5 m oddaljen od cestnega telesa. Kota
kapi pomožnega objekta mora biti 2,5 m (± 15%) nad koto terena. Dva pomožna objekta, ki se držita skupaj, morata imeti
enako koto kapi in slemena ter enotno oblikovano streho po
pogojih tega odloka.
V UE 6 so objekti locirani ob gradbeni liniji, 5,5 m oddaljeni od severne parcelne meje. V tem prostoru je dovoljeno
postaviti le pomožne objekte ali izvesti parterne ureditve.
V UE 7 so objekti locirani ob gradbeni liniji in praviloma
5,5 m oddaljeni od vzhodne parcelne meje, kjer je tudi možno
graditi le pomožne objekte ali izvesti parterne ureditve.
V UE 4 so objekti locirani ob gradbeni liniji in 5,5 m oddaljeni od vzhodne parcelne meje.
Horizontalni gabariti: objekt se zgradi na površini, namenjeni za razvoj objekta, upoštevajoč gradbeno linijo. Tloris
osnovnega volumna objekta je praviloma podolgovate oblike
ali atrijski objekt (v obliki črke »L«). Na osnovni volumen je
možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane
volumne, do skupne maks. površine, ki je enaka največ 1/3
površine z zidovi zaprtega objekta (ne upoštevajoč terase
ipd.).
Vertikalni gabariti: dovoljena je izvedba kleti, ki mora biti
v celoti vkopana, lahko pa je do največ 0,6 m izven terena.
V UE, kjer to narekuje naklon terena je dopustno, da je ena
fasada kleti vidna v celoti. Pritličje je lahko dvignjeno od terena 0,60 m, podstrešje je lahko izkoriščeno. Kota slemena
je maks. 10,5 m nad koto urejenega terena s severne strani
objekta. V UE4 je kota slemena maks. 8 m nad koto urejenega terena s severne strani objekta.
Konstrukcija: lesena, zidana, betonska, jeklena, montažna.
Kota pritličja: ± 0,6 m v odnosu na koto cestišča. V UE
4 je kota kleti na isti višini kot je kota cestišča.
Kolenčni zid: do maks. 0,8 m, izjemoma je lahko višji
(izjema se ne nanaša na UE4), s tem da je pri kolenčnem
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zidu, višjem od 0,8 m, kota kapi v nivoju s stropno ploščo
pritličja.
Streha: simetrična dvokapnica, štirikapnica, (v UE 1
le simetrična dvokapnica) v osnovi v tlorisni projekciji podolgovate oblike ali v obliki črke »L« (upoštevajoč nadkritja
teras ipd.). Smer slemena osnovnega volumna objekta je
vzporedna s plastnicami terena. Naklon strehe je 40˚–45˚.
Dovoljena je izvedba čopov in različnih oblik fičar, strešnih
oken in kolektorjev. Fičara(e) je (so) skupne velikosti do največ 1/3 površine strešne površine, na kateri se nahaja(jo)
in mora(jo) biti enakega naklona kot je osnovna streha.
Kolektorji so tudi površine maks. do 1/3 strešne površine, na
kateri se nahajajo. Dovoljena je kombinacija vseh strešnih
elementov (fičare, strešna okna in kolektorji), vendar največ
do 1/2 strešne površine, na kateri se nahajajo.
Kritina: opečna, drobne strukture, svetlo rdeče barve.
Fasada: omet svetlejših barv, dopustna je kombinacija
treh materialov, s tem, da je prevladujoči omet. Prav tako je
dopustna kombinacija več barv.
Oblikovanje odprtin: svobodno.
Osvetlitev podstrešij: strešna okna in/ali fičare.
Gradbena linija: v UE 5 in UE 7 je 5 m oddaljena od
cestnega telesa, v UE 4 in UE 6 je 7 m oddaljena od cestnega telesa. Odstopanja od gradbene linije so dovoljena za
±1,20 m (zunaj ali znotraj gradbene linije), vendar največ v
1/3 dolžine fasade objekta (brez teras ipd.).
Zunanja ureditev gradbene parcele: dovozi in peš
dostopi na gradbeni parceli morajo biti tlakovani. Ograje
so maks. višine do 0,8 m. Ostali del gradbene parcele se
hortikulturno uredi.
12. člen
POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT
Horizontalni gabariti: tloris osnovnega volumna objekta
mora slediti plastnicam terena, ki narekuje polkrožno oziroma
elipsasto obliko. Objekt se lahko organizira na površini, namenjeni za razvoj objekta, upoštevajoč gradbeno linijo.
Vertikalni gabariti: dovoljena je izvedba v celoti vkopane
kleti, pritličja le na nivoju terena, nadstropja in izkoriščenega
podstrešja. Priporoča se terasasta izgradnja objekta, ki sledi
višinskim kotam terena. Kota najvišjega slemena objekta ne
sme presegati koto severne terase s stanovanjsko pozidavo
(ca. 235,50 m.n.v.)
Konstrukcija: zidana, betonska, jeklena.
Kota pritličja: do 0,20 m višja od cestišča.
Kolenčni zid: maks. 0,80 m.
Streha: dvokapnice, enokapnice, ravne strehe ali njihova kombinacija. Smer slemena osnovnega volumna objekta
je vzporedna s plastnicami terena. Naklon strehe je 35˚–45˚,
izjemoma se dovoljuje odstopanje od tega naklona v primeru, če se gradi mansardna ali lomljena streha. Dovoljena je
izvedbe čopov in različnih oblik fičar, strešnih oken in kolektorjev. Fičara(e) je (so) skupne velikosti do največ 1/3 strešne
površine, na kateri se nahaja(jo) in mora(jo) biti enakega naklona kot je osnovna streha. Kolektorji so tudi površine maks.
do 1/3 strešne površine, na kateri se nahajajo. Dovoljena je
kombinacija vseh strešnih elementov (fičare, strešna okna
in kolektorji), vendar največ do 1⁄2 strešne površine, na kateri
se nahajajo.
Kritina: drobne strukture, temno zelene barve. Prepovedana je plastična kritina in pocinkana pločevina.
Fasada: Dopustna je kombinacija treh materialov. Prav
tako je dopustna kombinacija več barv.
Oblikovanje odprtin: svobodno.
Osvetlitev podstrešij: strešna okna in/ali fičare.
Gradbena linija: določena v grafični prilogi: Arhitektonsko zazidalna situacija.
Zunanja ureditev gradbene parcele: pešpoti na gradbeni parceli morajo biti tlakovane, parkirišča asfaltirana ali
tlakovana. Ograje so maks. višine do 1,20 m. Ostali del
gradbene parcele se hortikulturno uredi.
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Faznost gradnje objekta: objekt se lahko gradi fazno,
s tem da je ena faza konstrukcijska in funkcionalna celota.
Vse faze morajo biti urbanistično in arhitektonsko enotno
oblikovane.
13. člen
POMOŽNI OBJEKTI
Pomožni objekti so: garaže, gospodarski objekti, vrtne
ute, nadstrešnice, pergole, zimski vrtovi, pesjaki in podobno.
Gradijo se na površini namenjeni za razvoj objekta(ov),
na kateri je dovoljeno postaviti več pomožnih objektov, pri
čemer je velikost posameznega objekta največ 25 m2.
Objekti so lahko lesene, zidane, betonske ali kovinske
konstrukcije. Naklon strehe in kritina pomožnih objektov mora
biti enaka naklonu strehe in kritini glavnega objekta. Ostali
oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi glavnega
objekta.
Vrtne ute so objekti maks. površine 25 m2, kota slemena je
maks. 6 m nad koto terena. Uta mora biti izvedena brez fasade
ali s transparentno oziroma prosojno fasado. Streha je svobodno oblikovana, kritina je enaka kritini glavnega objekta.
Nadstrešnice so objekti maks. površine 25 m2, ki so
odprti z vseh strani, nadkrite s streho, ki je oblikovana kot
streha glavnega objekta.
Pergole so objekti, ki so transparentni z vseh strani,
brez strehe, možno jih je zazeleniti s plezalkami.
Zimski vrtovi so objekti ali deli objekta, čigar so fasade
in streha prosojne (steklene…), z možnostjo odprtja fasad v
poletnem času.
14. člen
ZAČASNI OBJEKTI
Začasni objekti so: šotori, gradbene barake in podobno.
Postavljeni so za omejeno časovno obdobje, največ za dve
leti, postavljajo se na površini namenjeni za razvoj objekta(ov) ali zunaj nje. V UE 1,2,3,4,5,6,7,8 maks. površina začasnega objekta ne sme presegati polovico površine namenjene
za razvoj objekta(ov). Dovoljeno je svobodno urbanistično in
arhitektonsko oblikovanje začasnih objektov.
15. člen
INFRASTRUKTURNI OBJEKTI
Infrastrukturni objekti obsegajo vse objekte in naprave
vezane za prometno, komunalno energetsko infrastrukturo
ter objekte in naprave zveze in telekomunikacij (parkirišča,
plinski rezervoarji, plinske postaje, trafo postaje, ekološki otoki, reklamne table, oddajniki in podobno) ter postavitev cestne in ostale urbane opreme (oporni zidovi, ograje, prometna
signalizacija, klopi, svetilke, koši za odpadke in podobno).
Postavljajo se znotraj ali zunaj površine namenjene za razvoj
objekta(ov). Oblikovanje infrastrukturnih objektov je v pravilu
svobodno, če s tem odlokom ni določeno drugače.
Mali plinski rezervoarji morajo biti vkopani v zemljo ali
na terenu obvezno ograjeni z leseno ograjo višine do 2,50 m
ter »maskirani« z nizkim in visokim grmičevjem. Prepovedana je postavitev v UE 9,10.
Plinske postaje se ogradijo z žičnato ograjo višine do
2,50 m in ob ograji »zamaskirajo« z visokim in nizkim grmičevjem. Prepovedana je postavitev v UE 9,10.
Trafo postaje so tipske izvedbe, priporoča se obloga
fasad iz temno rjave fasadne opeke. V primeru postavitve
tipske trafo postaje se s treh strani »zamaskira« z visokim in
nizkim grmičevjem. Prepovedana je postavitev v UE 9.
Ekološki otoki se postavijo na betonsko podlago, ogradijo z leseno, netransparentno ograjo višine 2 m ter visokim
in nizkim grmičevjem. Prepovedana je postavitev v UE 9.
Reklamne table s komercialnim namenom je dovoljeno
postavljati le v UE 8.
Oporni zidovi so maks. višine 2 m, so v kamniti izvedbi
ali betonski s kamnito oblogo. Oporni zidovi se zazelenijo s
plezalkami.
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Ograje so lesene, ali v obliki žive meje, višine 0,80–
1,20 m.
V UE 8 je poleg zgoraj navedenega možno postaviti
tudi betonske ali kovinske ograje v sklopu poslovno-stanovanjskega objekta.
V UE 10 se lahko postavijo žičnate ograje okoli športnih
igrišč, višine po potrebi za posamezno igrišče.
V UE 9 je prepovedano postavljati ograj.
Parkirišča na stanovanjskih parcelah so tlakovana,
javna pa asfaltirana ali tlakovana.
16. člen
PANORAMSKO-RAZGLEDNI OBJEKT
V UE 9 se zgradi panoramsko-razgledni objekt kot nadstrešnica, spomenik ali skulptura. V primeru nadstrešnice se
gradi pritličen objekt svobodnega tlorisa znotraj površine namenjene za razvoj objekta(ov), do 4,50 m višine kapi, lesene
ali betonske konstrukcije, s streho svobodne oblike ali brez
nje, svobodnega naklona strehe in barve kritine. Objekt se
zazeleni s plezalkami. Spomenik ali skulptura sta svobodne
oblike in višine.
17. člen
PARKOVNA IN PARTERNA UREDITEV
Parkovna in parterna ureditev obsega: peš poti, bazene, fontane, vodnjake, terarije, skulpture, platoje in odre za
predstave, terase, piknik prostore, razna tlakovanja pohodnih
površin in podobno. Dovoljena je v vseh UE, na površini namenjeni za razvoj objekta(ov) ali zunaj nje.
18. člen
ŠPORTNE IN REKREACIJSKE POVRŠINE
Športne in rekreacijske površine obsegajo športna
igrišča, otroška igrišča, sankališče, steno za plezanje in podobno ter postavitev športnih rekvizitov in igral za otroke v
prostor (peskovniki, gugalnice in podobno…). Športna igrišča
in ostale rekreacijske površine (sankališče, stena za plezanje…) se gradi le v UE10, postavitev športnih rekvizitov in
igral za otroke ter gradnja otroških igrišč je dovoljena v vseh
UE. V UE10 se ob regionalni cesti zgradi varovalni nasip v
zemeljski izvedbi.
19. člen
ZELENE POVRŠINE
Ob interni zbirni cesti, peš poti in dostopni cesti do poslovno-stanovanjskega objekta se zasadi drevored visokega
drevja.
Ohranja se zeleni pas ob regionalni cesti R II 216 Ivančna Gorica–Črnomelj.
Ohranja se nepozidani, travnati hribček na skrajnem
vzhodnem delu in v osrednjem delu UE4.
Površine namenjene za parkovno ureditev se zasadijo
s travo in gručami visokega drevja z obveznim oblikovanjem
večjim travnatih površin za igre otrok na travi.
Na parkovni površini se, nad pogledom izpostavljenem
hribčku, postavi panoramsko-razgledni objekt, skulptura,
spomenik ali podobni vertikalni arhitektonsko-likovni poudarek v prostoru. Površina ob objektu se tlakuje, ostala pa uredi
kot razgledna panoramska točka, namenjena zbiranju ljudi.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER
DRUGO UREDITEV OBMOČJA
20. člen
PROMET
Rekonstrukcija RI – 216
Izven območja ZN se rekonstruira regionalna cesta
RI-216 Ivančna Gorica – Črnomelj z ureditvijo štirikrakega
križišča za naselje Stranska vas in stanovanjsko cono Klek. V
primeru izvedbe novega križišča je potrebno izdelati promet-
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no preveritev propustnosti in dimenzioniranje novega križišča
z uporabo obstoječih prometnih podatkov (štetje prometa).
Dostopna cesta do poslovno-stanovanjskega objekta
Cesta se asfaltira in je svetlega profila: 2 x 2,75 m – 2
vozna pasova, 1 x 1,60 m – enostranski pločnik za pešce, 2 x
0,50 m – obojestranski bankini z dvostranskim drevoredom.
Do izvedbe rekonstrukcije regionalne ceste R I 216
Ivančna Gorica – Črnomelj se dostop do poslovno-stanovanjskega objekta izvede z lokalne ceste za naselje Zafara,
v podaljšku interne zbirne ceste znotraj stanovanjske cone.
Podaljšek dostopne ceste se dimenzionira po pogojih za
slepe stanovanjske ceste.
Lokalna cesta Žužemberk – Zafara
Obstoječa lokalna cesta se v območju ZN rekonstruira
in je svetlega profila: 2 x 2,75 m – 2 vozna pasova, 1 x 1,60
m – enostranski pločnik za pešce, 2 x 0,50 m – obojestranski
bankini. Izven meja ZN se rekonstruira priključek lokalne ceste na regionalno cesto R III 650 Žužemberk – Trebnje.
Interna zbirna cesta v smeri sever – jug
Cesta se asfaltira in je svetlega profila: 2 x 2,75 m – 2
vozna pasova, 1 x 1,60 m – enostranski pločnik za pešce, 2
x 0,50 obojestranski bankini.
Prečna povezovalna cesta z RIII 650
Cesta se asfaltira in je svetlega profila: 2 x 2,75 m – 2
vozna pasova, 1 x 1,60 m – enostranski pločnik za pešce, 2
x 0,50 m obojestranski bankini.
Do izvedbe priključka na regionalno cesto R III 650 Žužemberk – Trebnje se prečna povezovalna cesta izvede kot
slepa stanovanjska cesta z obračališčem.
V primeru izvedbe novega priključka je potrebno izdelati
prometno preveritev in dimenzioniranje z uporabo obstoječih
prometnih podatkov zaradi ugotavljanja potrebnosti uvedbe
posebnega pasu za leve zavijalce.
Slepe stanovanjske ceste
Ceste se asfaltirajo in so svetlega profila: cestišče
– 4,50 m, mulda – 0,50 m, enostranska površina za pešce 1
x 1 m, 2 x 0,50 m – obojestranski bankini. Ceste se končujejo
z izvedbo obračališča.
Poljska pot proti vzhodu
V območju ZN se cesta asfaltira v širini 3,50 m, 2 x
0,50 m – obojestranski bankini.
Cestna oprema
Vsa cestna oprema se locira izven telesa pločnika, v
zelenici zaradi zimskega pluženja.
Pri prehodih čez cesto se zgradijo utopljeni robniki zaradi invalidov in otroških vozičkov.
Peš promet
Peš promet se odvija po peš poteh, ki so tlakovane, širine 3 m. Potrebno je vizualno ločiti del poti namenjen pešcu
in del namenjen kolesarjem in kotalkarjem. Ob peš poteh
se postavijo koši za odpadke in klopi za sedenje. Površina
okoli klopi za sedenje se tlakuje. Dovoljena je kombinacija
več barv in vrst tlakovcev, vendar medsebojno usklajenih, ki
ustvarjajo likovno kvaliteto v prostoru.
Ob cestišču se peš promet odvija po hodnikih za
pešce.
Parkirišča
Parkirišča se tlakujejo z drobnimi tlakovci. Dovoljena je
uporaba več barv in vrst tlakovcev.
Kolesarski promet
Kolesarski promet se znotraj območja ZN odvija po
cestišču in peš poteh.
Vse ceste so dimenzionirane na nosilnost 25 t in računsko hitrost 30 km/h.
V vseh UE razen UE 8 je prepovedan promet kamionov
s prikolicami.
V vseh UE je dovoljen le eden dostop na parcelo.
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21. člen
VODOVODNO OMREŽJE
Stanovanjska soseska se priključi na primarni vodovod, ki se napaja iz vodohrana Cvibelj, v križišču lokalne
ceste Žužemberk – Zafara in regionalne ceste Žužemberk
– Trebnje. Pred priključitvijo na primerni vodovod je le-tega
potrebno rekonstruirati. Notranji razvod znotraj stanovanjske
soseske poteka pod robnikom hodnika za pešce. Cevovod
se izvede iz LTŽ cevi ali drugega ustreznega materiala, s
tem da notranji profil cevi ne sme biti manjši od DN 100 mm.
Dimenzioniranje se izvede upoštevajoč porabo vode 300 l/
dan/prebivalca in požarno vodo 10 l/s. Priključki objektov se
izvedejo preko kontrolnega vodomernega jaška. Minimalna
globina polaganja cevi je 1.20 m. Vodovodno omrežje znotraj
zazidalnega načrta pod koto 255 m.n.v. bo potrebno oskrbovati preko reducirne naprave – znižanje tlaka.
22. člen
KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu.
Fekalna kanalizacija poteka po sredini notranjih cest,
na zahodu v robu pešpoti. Cevi so iz materiala, ki zagotavlja
vodonepropustnost, dimenzionirane na skupno količino odpadne vode 5 l/s z min. padcem 5 promila, ali 2 promila, če
je zagotovljeno spiranje cevi in maks. padcem 60 promila in
več, če proizvajalec garantira za kvaliteto cevi. Kanalizacija
znotraj stanovanjske soseske se priključuje na čistilno napravo preko S kanala, ki poteka v levem robu regionalne ceste
Žužemberk – Dvor.
Meteorna kanalizacija poteka pod prometnicami. V
meteorno kanalizacijo se spuščajo vode s streh in drugih
odprtih površin ter meteorne vode s cest, parkirišč in drugih platojev le preko lovilca olj in maščob. Minimalni padec
cevi je 5 promilov, če je zagotovljeno spiranje cevi, maks.
padec je 60 promilov in več, če proizvajalec cevi garantira
za kvaliteto. Meteorna kanalizacija stanovanjske soseske
se priključi na novo meteorno kanalizacijo izven meje ZN in
vodi v reko Krko.
23. člen
HIDRANTNO OMREŽJE
Hidrantno omrežje se izvede z razporeditvijo nadzemnih
hidrantov na oddaljenosti 80 m znotraj soseske, ki se priključujejo na vodovodno omrežje.
24. člen

ODPADKI
Zbiranje odpadkov se zagotovi z ureditvijo treh ekoloških otokov. Odpadki se odvažajo na komunalno deponijo
Leskovec v Mestni občini Novo mesto. Odpadke, ki imajo
značaj sekundarnih surovin (embalaža /papir, kartoni, lesni
odpadki in dr./, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko
predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
25. člen
ENERGETSKO OMREŽJE
Visokonapetostni razvod in trafo postaja
V območju ZN se zgradita dve trafo postaji, vsaka moči
630 KW. TP1 na križišču lokalne ceste in interne zbirne ceste se priključi na 20 KV daljnovod pri naselju Zafara. Do
območja ZN se zgradi kabelska kanalizacija 2 x 2 PVC 160.
TP2, ki je locirana v jugovzhodnem delu območja, se poveže
s TP1.
Nizkonapetostni razvod
Nizkonapetostno omrežje znotraj kompleksa se izvede
v kabelski kanalizaciji s kablom PP 41 A 4 x150 + 2,5 mm2
vse do KRO, ki se postavljajo na odcepe posameznih vej
zazidave. Od tu naprej se do objektov predvidijo samostojni
kabli v zemeljski izvedbi kapacitete do PP 41A 4x35 mm2.
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Predvidena kabelska kanalizacija se ob cesti izvede iz
PVC cevi 4x160, medtem ko se notranje kabelske kanalizacije predvidijo iz cevi 6x160. Kanalizacijo se polaga v globino
80 cm. V hodniku za pešce se cevi zasipljejo 20 cm nad
temenom s peskom 0–4 ter nato z gramozom. Cevi se pri
prehodih pod cestiščem obbetonirajo s pustim betonom.
Pri prehodih in poteku kabla pod utrjenimi površinami
se le-tega zaščiti s PVC cevjo in obbetonira.
Javna razsvetljava
Ob vseh notranjih cestah se ob zunanjem robu cestišča
izvede klasična javna razsvetljava.
Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od
40 m. Kable, PP 41 A 5 x 10 + 2,5 mm2, vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji. Svetilke so
tipizirane, višina kandelabrov znotraj kompleksa je 7 m.
Ničenje in ozemljitev
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko
napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi
s pocinkanim valjancem FeZN.
26. člen
OGREVANJE
Objekti bodo imeli vsak svojo kotlovnico na plinsko ali
oljno gorivo. Možna je tudi izvedba skupne kotlovnice za več
objektov hkrati na plin ali olje.
27. člen
OSKRBA S PLINOM
Zgradi se skupna plinska postaja za utekočinjeni zemeljski plin ter notranje plinsko omrežje.
Plinovod se polaga vzporedno z vodovodom z ustreznim odmikom. Omrežje se izvede iz polietilenskih cevi serije
S-5 možnega tlaka do 4 bar, vkopanih v teren na globini 1 m.
Hišni priključki se izvedejo z odcepom od glavnega voda za
posamezni objekt.
Plinska postaja je sestavljena iz izparilno-regulacijske
postaje z dostopnim platojem ter zatravljenega dela platoja,
na katerem so postavljene tri plinske cisterne. Območje
plinske postaje je ograjeno z žičnato ograjo višine 2 m. Pri
postavitvi izparilno regulacijske postaje in plinskih cistern je
potrebno upoštevati požarnovarnostne odmike in materiale.
28. člen
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE IN SISTEM
ZVEZ
TK omrežje se izvede v kabelski kanalizaciji in priključi
na obstoječo TK kanalizacijo na severozahodnem delu
območja, ob cesti Žužemberk–Pluska–Trebnje. Kabelska
kanalizacija znotraj zazidalnega načrta se vodi v hodniku
za pešce. Za potrebe stanovanjske cone Klek se v kabelsko
kanalizacijo uvleče nov cevni kabel iz ATC Žužemberk.
Posebej se upošteva razvod KATV z dodatno cevjo
in jaški. Trasa KATV mora biti ločena od trase TK kabelske
kanalizacije in ne sme uporabljati istih jaškov.
Znotraj območja zazidalnega načrta se izvede prestavitev obstoječega krajevnega in medkrajevnega TK omrežja, ki
poteka v smeri Zafare na južni strani obstoječe lokalne ceste
za naselje Zafara v območju predvidenem za pozidavo. Nova
prestavljena trasa poteka po severnem robu cestišča lokalne
ceste za naselje Zafara.
Za predvidene gradnje je potrebno pri Telekomu Slovenije d.d., Sektor za razvoj omrežja, omrežnih storitev in
investicije, naročiti tehnično rešitev za zaščito in prestavitev
obstoječih Tk naprav saj bo z izgradnjo stanovanjske cone
Klek tangirano krajevno in medkrajevno omrežje v severnem
delu območja.
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V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
29. člen
VARSTVO PRED HRUPOM
Obravnavana stanovanjska cona Klek je na območju
s III. stopnjo varstva pred hrupom, t.j. območje, kjer so dopustne mejne vrednosti hrupa za dan 60 dBA, za noč 50
dBA, oziroma kjer so kritične ravni hrupa za dan 69 dBA in
za noč 59 dBA.
30. člen
VARSTVO ZRAKA
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni
list RS, št. 73/94), uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).
Investitorji v območju urejanja so dolžni takoj odpraviti
ugotovljene prekoračene emisije ter tekoče opravljati meritve
emisij v okolje, o rezultatih pa obveščati lokalno skupnost.
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
31. člen

VARSTVO VODA
Odvajanje odpadnih voda iz stanovanjske cone Klek
mora biti urejeno v skladu s pogoji, določenimi v uredbi o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Na meteorno kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste meteorne vode, ki
ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v
vode v skladu z določili zgoraj navedene uredbe. Meteorne
vode z asfaltiranih prometnih površin je dovoljeno spuščati v
ponikovalnice le preko lovilca olj in maščob.
Prostor za cisterno na tekoče gorivo mora biti izveden
kot nepropustna skleda.
32. člen
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Požar
Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja
mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi
predpisi. Notranji prometni sistem cest in peš poti omogoča
dostop do objektov z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za
gasilce (v skladu s SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano
hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne količine
požarne vode.
Potres
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v
potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje
seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-CancanSeiberg.
Obramba in zaščita
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred vojnimi dejstvovanji glede na določbe uredbe o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni
potrebno predvideti.
33. člen
VARSTVO PRED ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM
Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji
je predvidena postavitev dveh novih transformatorskih postaj,
ki predstavljata nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njuno postavitev in obratovanje se mora upoštevati uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 70/96) ter pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih
za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).
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34. člen
NAČIN RAVNANJA S PRSTJO IN ODVEČNO ZEM-

Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno
zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za
ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora, ali
za ureditev stanovanjskih teras v UE 5.
35. člen
ARHITEKTONSKE OVIRE
Na vseh komunikacijah se izvedejo rampe za invalide
naklona 1:16.
Pri prečkanju cest se izvedejo »utopljeni« robniki v
omenjenem naklonu.
36. člen
VARSTVO NARAVNE DEDIŠČINE
Na skrajnem vzhodnem delu ZN se kot nepozidano
zemljišče, namenjeno le rekreaciji, varuje teren znotraj območja bodočega regijskega parka Zgornja Krka.
37. člen
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Zaradi vplivnega območja kulturnega spomenika cerkve
Sv. Mohorja in Fortunata (EŠD 2726) se varuje kot nepozidano del območja v UE 4 in sicer parcela v osrednjem delu na
grebenu in hribček na skrajnem vzhodnem delu območja.
38. člen
VARSTVO KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI
Zaradi varovanja krajinskih značilnosti območja se v
UE 5 uredijo tri terase za stanovanjsko pozidavo, ki so medsebojno oddeljene z opornimi zidovi maks. višine 2 m. Oporni
zidovi so kamniti ali betonski s kamnito oblogo, obraščeni s
plezalkami.
39. člen
RUŠITVE
Na območju ZN se morata porušiti dva lesena kozolca
na parc. št. 368/9 in 367/1, k.o. Žužemberk zaradi gradnje
ceste oziroma športnega igrišča.
VI. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
40. člen
Neodvisno od faznosti izgradnje se lahko izvajajo posegi v UE 1, 2 in 3, ki se navezujejo na obstoječo prometno
in ostalo infrastrukturo.
Etapnost izgradnje je pogojena z izgradnjo kateregakoli
dela ZN kot funkcionalne celote po pogojih tega odloka in z
izgradnjo dela infrastrukture po trasah, določenih v tem ZN in
dimenzioniranih upoštevajoč končno število uporabnikov.
Na posamezni gradbeni parceli mora biti min. zagotovljena dovozna cesta (po trasi predvideni po tem ZN in upoštevajoč pogoje tega ZN glede širine, vzdolžnega in prečnega
profila), elektrika, vodovod in kanalizacija (upoštevajoč trase
in zmogljivosti po pogojih tega ZN).
Do izgradnje celotnega kanalizacijskega omrežja in
priključitve na čistilno napravo se lahko gradijo dvoprekatne
nepropustne greznice na praznjenje in ponikovalnice.
Do izvedbe rekonstrukcije regionalne ceste R I 216
Ivančna Gorica–Črnomelj se v 1. fazi dostop do poslovnostanovanjskega objekta v UE8 izvede z lokalne ceste za naselje Zafara po trasi interne zbirne ceste stanovanjske cone,
ki se v južnem delu odcepi za območje UE8.
Zaradi izgradnje 1. faze dostopa do poslovno-stanovanjskega objekta se južni krak objekta zgradi šele v fazi po
rekonstrukciji regionalne ceste in ureditvi novega dostopa na
njo, oziroma ob opustitvi dostopa zgrajenega v 1. fazi.

Stran

2474 /

Št.

21 / 5. 3. 2004

Do izgradnje priključka na regionalno cesto R III 650
Žužemberk – Trebnje se v 1. fazi zgradi slepa stanovanjska
cesta z obračališčem dimenzionirana po pogojih za prečno
povezovalno cesto z R III 650.
VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
41. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko
uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
42. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje
racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in
upoštevati pogoje tega odloka.
Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je
potrebno urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno
zemljo, gradbeni material in ostale gradbene odpadke.
Pri projektiranju in gradnji v območju ZN je potrebno
upoštevati tudi naslednje pogoje Direkcije RS za ceste:
– Rekonstrukcijo regionalne ceste izvaja samo za ta
dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje.
– Investitor je materialno in kazensko odgovoren za vso
škodo, ki bi nastala na cesti ali bila povzročena uporabnikom
ceste vsled tehnologije izvajanja gradbenih del.
– Cestni priključki, ki vodijo na parcele, so lastniki le-teh
dolžni pustiti v uporabo tudi drugim strankam, če za to obstojajo ustrezni pogoji.
– Priključki morajo biti ves čas obstoja v redu vzdrževani tako, da ne predstavljajo nevarnosti za cesto ter promet
na njej.
– Gradnja priključkov in objektov se mora izvajati tako,
da bo zagotovljena stalna prevoznost državnih cest na
tangiranem odseku. Zaradi oviranja prometa na cesti vsled
tehnologije izvajanja del si mora investitor v smislu 65. člena
zakona o javnih cestah pridobiti odločbo za polovično ali delno zaporo ceste od Direkcije RS za ceste, na osnovi vloge in
elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del.
– Glede na to, da se gradnja predvidi z izvedbo gradbenih del pod prometom mora biti gradbena jama pravilno razprta, vozišče pa zavarovano proti vdiranju. Po zaključnih delih
pa mora investitor gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje.
– Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno – prometno signalizacijo v
smislu določil pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00) in zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98).
Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in
pooblaščeno podjetje na stroške investitorja. Izvajalec del je
dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le – to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi
katerih je bila postavljena.
– Ves odkopani material je potrebno sproti odvažati na
deponijo. Nikakor ni dovoljeno ponovno vgrajevanje odkopanega materiala.
– Za vso eventuelno povzročeno škodo na napravah
ali instalacijah vgrajenih v cestni svet, ki bi nastala zaradi
prometa ali izvajanja vzdrževalnih del na cesti, investitor ni
upravičen uveljaviti odškodnine.
– Investitor je dolžan vgrajene naprave oziroma instalacije redno vzdrževati in to na lastne stroške.
– Če bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega
dela prometnih površin, jih je potrebno redno čistiti že med
delom posebno pa tudi po končanju del.
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– Investitor oziroma izvajalec del je odgovoren za
tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji. Za
vse faze del mora izvajalec del dokazati kakovost vgrajenih
materialov in izvedbenih del ter ob zaključku del predložiti Direkciji RS za ceste elaborat o kontroli kakovosti, ki ga izdela
za to pooblaščeno, usposobljeno in registrirano podjetje, na
stroške izvajalca del oziroma investitorja.
– Izvajalec del je kazensko odgovoren za vso škodo, ki
bi nastala na cesti in škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste na predmetnem odseku ceste vse do zaključka
del. Stroški za eventuelno povzročeno škodo vsakokrat
bremenijo investitorja oziroma izvajalca del.
– Gradbena dela ne smejo ovirati ostalih voznih površin
regionalne ceste na območju izgradnje cestnega priključka in
objektov v sklopu ZN.
– Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je
le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.
– Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti Direkciji
RS za ceste – izpostava Novo mesto.
– Po končanju del je upravni organ dolžan v smislu
90. člena zakona o graditvi objektov k tehničnemu pregledu
pismeno povabiti tudi predstavnika Direkcije RS za ceste
– izpostava Novo mesto.
– Vsa gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom
upravljavca ceste. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del
oziroma investitorja, za kar je dolžan izvajalec del pred pričetkom dostaviti naročilnico.
– Investitor oziroma upravni organ mora en izvod gradbenega dovoljenja takoj dostaviti Direkciji RS za ceste – Izpostava Novo mesto.
IX. TOLERANCE
43. člen
Dovoljena so odstopanja od določenih dejavnosti po posameznih UE iz 5. člena tega odloka, v kolikor za to obstajajo prostorske možnosti, ob upoštevanju določil tega odloka
predvsem glede hrupa in ostalih dovoljenih emisij v okolje ter
ob soglasju mejnih sosedov.
Tolerance za horizontalne gabarite objektov so definirane znotraj površine namenjene za razvoj objekta(ov),
tolerance višin objektov pa so dovoljene do ± 10%.
Tolerance za kote pritličja objektov znašajo ± 50cm.
Dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt
oziroma na parcelo, vendar tako, da je vhod na parcelo min
6.0 m oddaljen od križišča oziroma min 1.0 m od parcelne
meje.
Dovoljeno je združiti dva vhoda na parcelo ob upoštevanju že navedenih oddaljenosti od križišča cest.
Parcele je možno združevati največ po dve skupaj, tako
da ima nova parcela dostop s stanovanjske ulice.
Dovoljeno je graditi objekt »dvojček«.
Objekt je možno izvesti brez kleti, kakor tudi z neizkoriščenim podstrešjem.
Dovoljeno je graditi objekte brez predhodno izvedene
parcelacije v primeru:
– da se zakoličba objekta izvede po pogojih tega
ZN,
– da se s postavitvijo tega objekta ne ruši koncepta
ZN,
– da obstaja prometna, komunalna in energetska
infrastruktura za funkcioniranje tega objekta, oziroma bo
zgrajena skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po pogojih tega ZN.
Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija znotraj gradbenih parcel določenih s tem zazidalnim načrtom, ob upoštevanju določil in meril tega odloka,
ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.
Dovoljeno je odstopanja od gradbene linije stanovanj-
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skih objektov za ±1.20 m (zunaj ali znotraj gradbene linije),
vendar največ v 1/3 dolžine fasade objekta (brez teras
ipd.).
Dovoljeno je odstopanje od gradbene linije poslovnostanovanjskega objekta le v primeru, ko to zahteva stabilnost
terena ali drugi konstruktivni razlogi, pri čemer pa se naj oblika gradbene linije ne spreminja.
Dovoljeno je odstopanje naklona in oblike največ dveh
fičar na objektu, če gre za arhitekturni kontrastni poudarek
dela objekta.
Pri trasah cestnega omrežja je dovoljeno prilagajanje
trase v prostoru zaradi lastništva, ni pa dovoljeno zmanjševanje predvidenih širin vozišč in hodnikov za pešce.
Pri komunalni infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih tras, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi
zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke rešitve.
V primeru izgradnje UE 8 pred izgradnjo UE 5,6,7 ob
zbirni interni cesti ni potrebno zgraditi enostranskega pločnika za pešce, oziroma se ta gradi vzporedno z izgradnjo
stanovanjskih objektov v UE 5,6, in 7.
X. KONČNE DOLOČBE
44. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati določba
46. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselja
Žužemberk, Prapreče in Zafara (Uradni list RS, št. 98/03) v
delu, ki se nanaša na območje, obravnavano s tem zazidalnim načrtom.
45. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja MOPE, Inšpektorat za okolje in prostor,
Enota Novo mesto.
46. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri občinski upravi
Občine Žužemberk.
47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/04-256
Žužemberk, dne 12. februarja 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

916.

Odlok o zazidalnem načrtu obrtno-industrijska
cona Sejmišče v Žužemberku

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) in 23. člena ter v povezavi
s 175. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in 8/03 – popr.) je Občinski svet občine Žužemberk
na 11. seji dne 12. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu obrtno-industrijska cona
Sejmišče v Žužemberku

Št.
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 64/03) sprejme zazidalni načrt
obrtno-industrijske cone Sejmišče v Žužemberku. Zazidalni
načrt je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice pod št. 03/03
– ZN.
Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Meja območja urejanja poteka od izhodiščne točke ob
regionalni cesti RI 216 Ivančna Gorica – Žužemberk – Soteska – Črnomelj (v nadaljevanju: RI 216) s parc. št. 1942/2
v smeri proti severu in prečka parcele 981, 1957/1 pot, 982/2
in 982/1, ponovno pot 1957/1, 1022/27 in 1022/21, se nato
obrne proti vzhodu in poteka po severni meji parcele 1022/21
do parcele 1022/26, se nato obrne spet proti severu in poteka
po zunanji meji parcel 1022/26 in 1022/7. V skrajni SZ točki
območja se nato obrne proti vzhodu in poteka po severnih
mejah parcel 1022/7 in 1022/24, prečka parcelo št. 1036 ter
se nadaljuje po severni meji parcel 1034 in 1047/2, se nato
obrne proti jugu ter seka parcelo 1047/2, nato poteka po
vzhodnem robu poti s parc. št. 1958/1, seka parcelo 1053/ in
pot s parc. št. 1958/1 in se obrne proti zahodu. Meja območja
nato poteka po južnih in JZ mejah parcel 1033/1, 1030 in
1028/2, seka parcelo 1022/28 in poteka do parcele 1022/27,
kjer se obrne spet proti J in poteka po V mejah parcel 1022/
27 in 1957/1 (pot) do izhodiščne točke.
V območje urejanja, ki meri 4,12 ha so vključena zemljišča s parc. št. 1022/26, 1022/7, 1022/22, 1022/23, 1022/24,
1033/2, 1036 del, 1026, 1028/1, 1028/2, 1025, 1030, 1033/1,
1034, 1958/1 del (pot), 1053/1 del, 1047/2 del, 1022/28 del,
1022/25, 1022/21, 1022/27, 1957/1 del (pot), 982/1 del, 982/
2 del in 981 del vse k.o. Žužemberk.
Izven območja zazidalnega načrta poteka:
– meteorna kanalizacija do izpusta v reko Krko preko
zemljišč s parc. št. 1942/2 (regionalna cesta), 1995 (pot),
950, 1954 (pot), 949/1 vse k.o. Žužemberk,
– del 20 kV kablovoda od TP Žužemberk do območja
urejanja preko zemljišč s parc. št. 1022/18, 1022/32, 1022/14
in 1022/31 k.o. Žužemberk,
– del 20kV kablovoda – odcep za obstoječi industrijski
kompleks do TP preko zemljišč s parc. št. 1022/30 in 1022/14
k.o. Žužemberk,
– del 20 kV kablovoda na severnem delu do priključitve
na končni drog 20 kV proti Rebri, preko zemljišč s parc. št.
1036 in 1037 k.o. Žužemberk,
– 20 kV kabelski priključek od TP Žužemberk do odcepnega droga 20 kV priključnega daljnovoda za napajanje TP
Žužemberk – bloki in TP Žužemberk – Dolenjka, predviden
preko zemljišč s parc. št. 951, 1942/2 (regionalna cesta),
1022/30, 1022/18, 1056, 1059 k.o. Žužemberk,
– priključni vod telefonske kabelske kanalizacije za
navezavo na obstoječe omrežje od obstoječega kabelskega jaška v križišču med regionalno cesto RI 216/1175 Krka
– Žužemberk in dostopno cesto v obstoječo industrijsko cono
bivše Iskre do območja urejanja.
II. NAMEMBNOST PROSTORA
3. člen
Območje urejanja je namenjeno programom, ki zaradi
posebnosti pri odvijanju delovnih procesov zahtevajo ločeno
lokacijo in za katere je priporočljivo, da so odmaknjene od
čistega bivalnega oziroma mešanega okolja. V območje
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urejanja je dovoljeno umestiti tudi večje trgovske, skladiščne
in podobne objekte, kolikor bo obstajal ustrezen interes pri
investitorjih.
Območje je razdeljeno na šest ureditvenih enot (v nadaljevanju tudi: UE) z naslednjimi namembnostmi:
– UE 1, UE 2: storitvene dejavnosti, poslovne storitve,
finančno posredništvo, promet, skladiščenje in zveze, predelovalne dejavnosti, proizvodne in obrtne dejavnosti, servisne
dejavnosti, gostinstvo, trgovina, dejavnosti javne uprave (carinski terminal);
– UE 3: komunalno energetske dejavnosti, promet;
– UE 4: namenjena je za izgradnjo cestnega omrežja, ki
bo v javni rabi;
– UE Z1 in Z2: zelene javne površine.
Glede na to, da je večina investitorjev oziroma njihovih
natančnih programov še neznana, je s tem zazidalnim načrtom
določen sistem pozidave, parcelacija in infrastrukturno omrežje
tako, da je možna čim večja prilagodljivost v smislu velikosti
parcel in objektov znotraj posameznih ureditvenih enot, lege
objektov na terenu ter zagotovitve direktne priključitve na javno
infrastrukturo za vsako posamezno parcelo.
4. člen
Za realizacijo posegov iz prejšnjega člena odloka je
znotraj območja urejanja potrebno izvesti primarno javno in
sekundarno infrastrukturo in izravnave terena, izven območja
zazidalnega načrta pa bodo potrebni naslednji ukrepi oziroma
posegi:
– rekonstrukcija regionalne ceste RI 216/1175 Krka – Žužemberk na tangiranem odseku zaradi priključevanja nove
cone, kar sicer ni predmet tega zazidalnega načrta,
– gradnja vodovodnega priključka do obstoječega primarnega vodovoda, ki poteka v cestnem svetu regionalne
ceste RI 216,
– gradnja novega kanala za odvod meteornih vod od območja urejanja s tem zazidalnim načrtom do reke Krke,
– gradnja 20 kV kablovoda na območju med sedanjo TP
Žužemberk in 20 kV daljnovodom za smer Reber ter 20 kV kabelskega priključka od TP Žužemberk do odcepnega droga 20
kV priključnega daljnovoda za napajanje TP Žužemberk – bloki
in TP Žužemberk – Dolenjka,
– odstranitev sedanjega 20 kV zračnega daljnovoda na
tangiranem območju,
– gradnja telefonske kabelske kanalizacije za navezavo
na obstoječe TK omrežje v obstoječi kabelski jašek v križišču
med regionalno cesto RI 216/1175 Krka – Žužemberk in dostopno cesto v obstoječo industrijsko cono bivše Iskre.
III. URBANISTIČNO ARHITEKTURNI POGOJI
ZA GRADNJO
5. člen
Koncept
Cilj tega zazidalnega načrta je zagotoviti prostorski dokument, s katerim se je možno prilagajati sodobnim tržnim razmeram, ki zahtevajo hitre odločitve in realizacije ter fleksibilne
prostorske dokumente (da so lahko aktualni daljše časovno
obdobje in ustrezajo različnim potrebam) hkrati pa zadostiti
javnemu interesu po premišljenih in kontroliranih posegih
v prostor. Cestna in komunalna infrastruktura, ki spadata k
javnemu dobru, sta obdelani do nivoja lokacijskega načrta,
medtem ko so pri arhitektonsko-urbanističnih rešitvah začrtani
samo robni pogoji (saj so investitorji v glavnem še neznani), ki
pa kljub temu zagotavljajo celovito urbanistično ureditev obravnavanega predela.
Izhodišča za urejanje območja so:
Izhodišča za urejanje območja so:
– zelo natančno se obdelata javna primarna cestna in
komunalna infrastruktura,
– vsak graditelj v posamezni ureditveni enoti na stavbnih
otokih naj ima neposreden dostop do javne ceste in možnost
direktne priključitve na javno komunalno infrastrukturo,
– določijo se gradbene linije objektov ter smer orientacije
glavnih fasad,
– stavbam se določijo najvišja in najnižja dopustna višina
kakor tudi višinska kota pritličja ter okvirna tlorisna površina, ki
jo lahko stavbe zasedejo na parceli (v procentih),
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– določijo se usmeritve za zunanjo ureditev,
– vsakega investitorja se obveže, da v okviru svoje parcele zagotovi parkirišča za zaposlene in za obiskovalce,
– določijo se dejavnosti, ki so primerne in sprejemljive za
to območje.
6. člen
Usmeritve za gradnjo objektov in zunanjo ureditev
Načrtovana cona se nahaja v nadaljevanju obstoječe
industrijske cone in predstavlja v vizualnem smislu skupaj z
obstoječo cono zaokroženo celoto, izpostavljeno pogledom iz
okolice. Območje mora biti zato kvalitetno oblikovano in jasno
razpoznavno kot urejena celota.
Vodilna geometrija na območju urejanja izhaja iz relativno
položnega, valovitega terena, ki na severnem delu prehaja v
strmo pobočje Cviblja in iz okoliških cest, katerih glavna smer
je premočrtna, njihova križišča pa pravokotna. Objekti in poti
v območju urejanja so tako lahko orientirani pravokotno na
regionalno cesto RI 216 ali pa vzporedno z njo.
Organizacija celotnega območja naj bo podrejena funkcionalnim zahtevam dejavnosti, ki jih je možno umeščati v to
območje in zagotavljanju ustreznih manipulativnih površin.
Zazidalni načrt upošteva tudi traso bodoče obvoznice
naselja. Le ta poteka po severnem delu območja in zamejuje
pozidavo proti severu. Potek obvoznice mora v največji možni
meri upoštevati naravno konfiguracijo terena. Severno od predvidene obvoznice gradnja objektov ni predvidena – prostor se
bo urejal kot javna urejena zelena površina.
Objekti naj bodo zasnovani enotno z namenom, da se
zagotovi urejen videz celotnega območja. Fasade objektov
proti cesti naj bodo oblikovane enotno z rastrom. Na tem delu
objektov naj se locirajo površine, ki so odprte javnosti (prodajne
površine, poslovni prostori ipd.). Večji objekti naj bodo locirani
bliže obstoječim objektom, tako da jih le ti zakrivajo, proti severu in vzhodu pa naj se gabariti novih objektov zmanjšujejo.
Največji vertikalni gabariti bistveno ne smejo presegati objektov
v obstoječi industrijski coni južno od območja.
Znotraj ZN (med parcelami in objekti ter na parkiriščih) in
ob robovih je predvidena zasaditev vegetacije, ki naj sooblikuje
novo namembnost prostora ter služi kot bariera na V proti naselju na Z pa kot prehod v odrte kmetijske površine in s tem omili
pojavnost industrijskih in obrtnih objektov v prostoru.
V vseh ureditvenih enotah in na robu območja je potrebno
v čim večji možni meri proste površine zasaditi z vegetacijo.
Priporočene so avtohtone drevesne vrste, predvsem lipa, javor
in breza v kombinaciji z iglavci. Drevesa in grmovnice naj se zasadijo ob javnih cestah, na parkiriščih in ob parcelnih mejah.
7. člen
Gradbeni in oblikovalski pogoji
Gradbena linija definira odmik objektov od prometnih
površin ali parcelnih meja oziroma črto ob kateri mora biti postavljena ena fasada ali del fasade objekta.
Površina z razvoj objekta predstavlja zemljišča na katerem graditi objekt ali ločene objekte pod pogoji, ki jih določa ta
odlok. V posameznih primerih predvideno stavbišče predstavlja
površino za razvoj objekta.
Manipulativna površina (MP) je prostor med objektom in
cesto. Na MP je možno urediti parkirne površine, prostor za
odpadke, zelene površine in postaviti začasne objekte.
UE 1, UE 2:
– Lokacija objektov: objekti so definirani z gradbeno linijo
in površino namenjeno za razvoj objekta(ov). Gradbena linija
je odmaknjena 20 m cestnega telesa oziroma roba hodnika za
pešce. Meja površine za razvoj objekta je od parcelne meje
odmaknjen minimalno 5 m (ta odmik od parcelne meje ne velja,
v kolikor so objekti grajeni v nizu – kot en objekt, ki se razteza
čez več parcel). V UE 1 in UE 2 se gradbene parcele lahko
združujejo in s tem tudi posledično površine za razvoj objekta.
Posamezne parcele se lahko glede na interes investitorjev tudi
delijo vendar največ na polovico. V UE 2 je dovoljeno združevati le po dve parceli. V UE 1 se lahko vnaša objekte večjih
tlorisnih volumnov, v UE 2 pa naj bo merilo objektov manjše
oziroma naj prevladuje drobnejša struktura pozidave.
– Pozidanost zemljišča: pozidanost gradbene parcele
s stavbami je lahko maks. 70%. Sem niso vštete morebitne
parkirne površine pod zemljo, ki lahko zasedejo tudi večji del
parcele, vendar morajo biti od meje gradbene parcele od-
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maknjene najmanj 5 m. V tlorisno površino stavb se ne štejejo
pomožni objekti.
– Nivo terena: v UE ne sme biti nižji od javnih cest, na
katere meji.
– Višinska kota pritličja: ne sme biti nižja od javnih cest,
na katere meji zemljišče s stavbo.
– Etažnost: najvišja dovoljena višina novih objektov je
10,5 m nad koto pritličja. Kletne etaže, ki jih je lahko več, morajo biti v celoti vkopane. Predpisana najvišja dovoljena višina
ne velja za delovne stroje kot so na primer žerjavi, silosi ipd.;
ti so lahko tudi višji.
– Strehe: morajo biti ravne, ločne ali nizke dvokapnice
skrite za parapetnim zidom.
– Fasade: naj bodo enostavne, moderne in obložene z
lahko, nesvetlečo fasadno oblogo, ki je lahko kombinirana s
fasadno opeko. Dovoljena je členitev fasad z odstopanjem
od gradbene linije ± 5 m, vendar največ do polovice dolžine
fasade objeta.
– Odprte in manipulativne površine (MP): se uredijo
skladno z delovnim procesom posamezne dejavnosti. Pri tem
je treba težiti k dobri organizaciji aktivnosti zunaj objektov,
s čimer se lahko zagotavlja urejen videz parcel. Vse, kar je
možno opraviti znotraj zaprtih prostorov, naj se odvija v njih.
Proti javnim cestam naj bodo orientirane bolj javno usmerjene
dejavnosti, interne pa v notranjost območja.
– Pomožni objekti in naprave: dovoljeno jih je postavljati
v okviru gradbenih parcel glavnih objektov znotraj posameznih
UE tako, da so smiselno ukomponirani v celotno stavbno kompozicijo; njihova funkcija, lega, arhitekturna zasnova in materiali morajo biti usklajeni z osnovnim – glavnim objektom. Kot
pomožni objekti se štejejo nadstrešnice za kolesa ter motorna
kolesa, pokriti parkirni prostori za osebne avtomobile, nadstrešnice za potrebe odprtih skladišč do tlorisne površine največ 70
m2, v katerih pa ni dovoljeno skladiščiti nevarne in eksplozivne
snovi, žične ali montažne ograje do višine 2 m, zasteklitve vhodov, manjše zasteklitve razstavnih prostorov in podobno.
– Začasni objekti: dovoljena je tudi postavitev začasnih
objektov kot so na primer šotori ipd.; v posebnem delu projekta
se natančneje določi njihova funkcija, lega, arhitekturna zasnova, materiali in časovno obdobje, v katerem bo objekt stal.
– Ograje: za ograditev posameznih objektov in gradbenih parcel je dovoljena postavitev ograj. Ograje naj bodo
enotne iz montažnih elementov ali kot žična ograja do višine
največ 2 m.
– Prometna ureditev: dostopne poti za motorna vozila k
objektom morajo biti urejene z javne ceste. V okviru posamezne gradbene parcele mora biti glede na konkretno dejavnost
zagotovljeno zadostno število parkirnih mest. Le-ta se lahko
zagotovijo tudi v podzemnih parkiriščih; pri določanju števila
parkirnih mest je potrebno upoštevati veljavne predpise glede
zagotavljanja števila parkirišč za posamezno dejavnost.
UE 3:
V UE 3 je predvidena ureditev parkirišča za osebna vozila, lokacija za TP in lokacija za plinsko postajo, če se bodo
investitorji odločili za skupen sistem ogrevanja za plin.
UE Z1 in UE Z2:
UE Z1 in UE Z2 naj se urejata kot javna zelena površina.
– UE Z1 pomeni stik z naravnim okoljem pobočja Cviblja.
Površine naj se zasadijo z visokoraslimi avtohtonimi listavci
(javor, lipa, jesen). Gradnja objektov ni dovoljena, kakršnokoli
urejanje in poseganje v ta prostor mora biti sonaravno.
– UE Z2 predstavlja zeleni tampon v smeri naselja Žužemberk. V območju naj se poleg avtohtonih listavcev zasadijo
predvsem iglavci, ki z zeleno krošnjo skozi vse leto omogočajo
neprekinjeno delovanje zelenega tampona. Gradnja objektov
ni dovoljena.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO
UREDITEV OBMOČJA
8. člen
Cestno omrežje
Območje urejanja se na obstoječe cestno omrežje, to je
na regionalno cesto RI 216/1175 Krka – Žužemberk priključuje
v km 12,805 (levo) preko zahodnega priključka, dolgoročno pa
je predvideno tudi formiranje še drugega, vzhodnega priključ-
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ka ob pogoju, da se obstoječe križišče ustrezno preoblikuje in
dimenzionira. V priključkih se naj izvedejo zavijalni pasovi za
smer obrtno-industrijske cone. Regionalno cesto je potrebno na
tangiranem odseku rekonstruirati, kar pa ni predmet obdelave v
sklopu tega zazidalnega načrta. Rešitve priključevanja na regionalno cesto so povzete in usklajene z PGD/PZI Obnova ceste
in ureditev hodnika za pešce ob RI 216/1175 Krka – Žužemberk
od, št. proj. PR-R12/01, dec. 2001 Acer d.o.o., Novo mesto).
Meteorne in druge odpadne vode z območja ZN ne smejo
biti speljane v naprave za odvodnjavanje regionalne ceste in
cestnega telesa.
Ureditev komunalne infrastrukture za potrebe ZN ob regionalni cesti, mora upoštevati rešitve projekta ceste.
Ceste znotraj območja urejanja so dvosmerne (cesta A,
cesta) E. Projektirani normalni prečni profil znaša 9,10 m, in
sicer 2 vozna pasova po 3 m, 2 robna pasova po 0,25 m, enostranski hodnik za pešce širine 1,60 m in obojestranski bankini
po 0,50 m. Ceste naj se niveletno prilagodijo zahtevam manipulacije in izvedejo v asfaltni izvedbi. Računska hitrost notranjih
cest je 50 km/h. Cestišče vseh cest se dimenzionira na maksimalno obremenitev, to je osno nosilnost 25 t. Ceste v območju
urejanja naj imajo istočasno funkcijo požarnih poti.
Na severnem delu območja je med UE 2 in UE Z1 predviden koridor za bodočo obvoznico naselja (cesta D), v kolikor
bo le ta zgrajena. Gradnja predvidene obvoznice in priključitev
obrtno industrijske cone nanjo v zahodnem delu ni predmet
tega ZN. V tem ZN je prikazana le zaradi rezervacije prostora
za njeno izvedbo. Predviden normalni prečni profil bodoče
obvoznice znaša 12,35 m, in sicer 2 vozna pasova po 3 m, 2
robna pasova po 0,25 m, enostranski hodnik za pešce širine
1,60 m, varnostni pas za kolesarsko stezo 0,75 m, dva vozna
pasova za kolesarsko stezo po 1,25 m in obojestranski bankini
po 0,50 m.
Parkirišča se dimenzionirajo glede na dejavnost na gradbeni parceli posameznega investitorja po veljavnih predpisih.
Na J delu območja je za potrebe napajanja in zagotavljanja požarne varnosti obstoječe industrijske cone bivše Iskre
predvidena dostopna notranja cesta (cesta B in F).
Pri projektiranju cestnega omrežja je potrebno upoštevati:
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št.
30/98),
– uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,
št. 33/98),
– pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00),
– tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih
prometnih površin (FAGG, PTI 1991),
– pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
ceste in njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne
varnosti (Uradni list SFRJ, št. 35/81, 45/81),
– pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št.
14/99),
– ostale tehnične normative, standarde in predpise s področja cestogradnje.
9. člen
Vodovod
Za oskrbo območja s pitno in protipožarno vodo se zgradi
sekundarno vodovodno omrežje primernih dimenzij, ki naj se
priključi na obstoječi vodovod ob regionalni cesti RI 216.
Pri dimenzioniranju cevovoda se naj predvidi maksimalna
poraba z upoštevanjem požarne vode, Qp=12 l/s. Vodovod se
v celoti izvede iz LTŽ ali duktil cevi različnih profilov. Profili se
definirajo po znanem končnem odvzemu. Minimalni profil je DN
100. Priključke objektov je potrebno izvesti preko kontrolnega
vodomernega jaška. Minimalna globina polaganja je 1,20 m
zaradi zagotovitve minimalnih vertikalnih odmikov pri križanju z
ostalimi komunalnimi napravami. Pri polaganju cevi v cestišče
se uporabljajo jeklene cevi ali LTŽ. Za kompleks se upošteva
en požar istočasno. Pri projektiranju se upošteva pravilnik o
tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št.
30/91) in požarno vodo 12 l/s.
Pri projektiranju in gradnji vodovoda se upošteva:
– pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo
(Uradni list RS, št. 30/91),
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– odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk (Uradni
list RS, št. 43/01) in
– pravilnik o javnem vodovodu v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 71/01).

Ničenje in ozemljitev:
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko
napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s
pocinkanim valjancem FeZN.

10. člen
Kanalizacija
Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu. Fekalne vode
se preko javnega kanalizacijskega omrežja odvaja po izgradnji
kanalskega sistema naselja Žužemberk na predvideno centralno čistilno napravo.
Za odvajanje meteorne vode iz zahodnega dela območja
je potrebno izvesti izpust meteorne vode v reko Krko z upoštevanjem širitve cone in voda s cestišča, na vzhodnem delu pa se
naj meteorna voda priključi na obstoječo meteorno kanalizacijo.
Posebej se izvede meteorna kanalizacija cestnega telesa notranjih cest, ki se jo na posameznih mestih izvede na teren.
Odvod padavinskih vod s parkirišč in utrjenih površin v
okviru posameznih lokacij se izvede preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olja in usedalnikov blata in peska direktno v
meteorno kanalizacijo ali ponikalnico.
Zaradi zmanjšanja količin odvodnih voda v kanal se
priporoča izvedba parkirnih površin z betonskimi tlakovci, ki
nimajo zalitih fug.
Pri projektiranju in gradnji kanalizacije se upošteva:
– pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Žužemberk (Uradni
list RS, št. 43/01),
– odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v Občini
Žužemberk (Uradni list RS, št. 43/01),
– uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96),
– odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk (Uradni
list RS, št. 43/01) in
– pravilnik o javnem vodovodu v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 71/01).

12. člen
Ogrevanje
Za zagotovitev ogrevanja je dovoljena izvedba kotlovnic
na plinsko ali oljno gorivo v okviru lokacije posameznega objekta. Možna je tudi izvedba skupne kotlovnice za več objektov
hkrati na plin ali olje.
Kot varianta ogrevanja objektov v območju urejanja se
predvidi plinovodno omrežje s priključitvijo na skupno plinsko
postajo za utekočinjeni zemeljski plin. Plinovod se polaga
vzporedno z vodovodom, z ustreznim odmikom. Omrežje se
izvede iz polietilenskih cevi serije S-5 možnega tlaka do 4 bar,
vkopane v teren na globini 1 m. Priključki za objekte se izvedejo
z odcepom od glavnega voda za posamezni poslovni objekt.
Lokacija plinske postaje je predvidena na južni strani kompleksa, v neposredni bližini križišča. Sestavljena je iz izparilno-regulacijske postaje z dostopnim platojem ter zatravljenega dela
(platoja), na katerem so postavljene plinske cisterne.
Objekt mora biti projektiran in zgrajen po navodilih
pravilnika o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št.
22/91).
Križanje plinovodnega omrežja z ostalimi komunalnimi
vodi je potrebno izvesti v prisotnosti nadzornega organa in
upravljalca komunalnih vodov.

11. člen
Energetsko omrežje
Visoko napetostni razvod in trafo postaja:
Za zagotovitev oskrbe z električno energijo se namesto
obstoječega 20 kV zračnega daljnovoda, ki poteka preko območja urejanja in se ga odstrani, zgradi 20 KV kablovod. Trasa
20 kV KB poteka od TP Žužemberk do GTP Iskra kondenzatorji
ter dalje do nove TP v območju urejanja, od nove TP pa se nadaljuje ob cesti do končnega betonskega droga za daljnovod
proti Rebri, ki je lociran že izven območja urejanja.
Zaradi odstranitve 20 kV DV je potrebno zgraditi tudi 20
kV kabelski priključek od TP Žužemberk do odcepnega droga
20 kV priključnega daljnovoda za napajanje TP Žužemberk
– bloki in TP Žužemberk – Dolenjka.
Celotna trasa kablovoda in kabelskega priključka je prikazana v grafičnem delu zazidalnega načrta, na listu št. 9 Zbirna
situacija komunalnih vodov in naprav – novo stanje.
Obstoječe 20 kV kablovode med GTP Iskra – kondenzatorji in TP Iskra ter 20 kV napajalni kablovod za GTP Iskra
– kondenzatorji je potrebno na območju tangiranja s cestno
infrastrukturo izvesti z ustrezno kabelsko kanalizacijo.
Predvidena nova trafo postaja v območju urejanja se dimenzionira na podlagi podatkov o predvidenih dejavnostih.
Nizkonapetostni razvod:
Električne vode znotraj območja urejanja se izvede v
kabelski kanalizaciji. Kabelsko kanalizacijo vodimo v bankini
internih cest, in sicer od priključevanja na TP in do posameznih
odjemnih mest. Odjemna mesta in samostojno merilno mesto
se predvidi za vsak objekt posebej, v prostostoječi omarici na
stalno dostopnem mestu. Predvidena kabelska kanalizacija se
ob cesti izvede iz PVC cevi 4x160.
Javna razsvetljava:
Ob vseh notranjih cestah se naj ob zunanjem robu cestišča predvidi klasična javna razsvetljava. Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kable, PP 41 A 5x10 +
2,5 mm2, vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski
kanalizaciji. Svetilke so tipizirane, višina kandelabrov znotraj
kompleksa je 7 m.

13. člen
TK omrežje in zveze
TK omrežje znotraj območja se izvede v kabelski kanalizaciji, ki se vodi v hodniku za pešce z izgradnjo odcepov do
posameznih objektov. Mesto navezave na obstoječe TK omrežje je obstoječi kabelski jašek v križišču med regionalno cesto
RI 216/1175 Krka–Žužemberk in dostopno cesto v obstoječo
industrijsko cono bivše Iskre.
Za predvidene gradnje je potrebno pri Telekomu Slovenije
d.d., Sektor za razvoj omrežja, omrežnih storitev in investicije,
naročiti tehnično rešitev za zaščito in prestavitev obstoječih TK
naprav, saj bo z izgradnjo dostopne ceste do obrtno industrijske
cone tangirano obstoječe zemeljsko TK omrežje.
V primeru kasnejše izvedbe omrežja KATV, mora le to
biti predvideno ločeno (v ločeni kabelski kanalizaciji) od TK
omrežja in ne sme uporabljati istih jaškov.
14. člen
Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja na vsaki posamezni parceli in redno odvažajo na
komunalno deponijo CEROD v Leskovec. Odpadke, ki imajo
značaj sekundarnih surovin (embalaža /papir, kartoni, lesni
odpadki idr./, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v
nadaljnjo predelavo.
Odpadna olja kot nevarni odpadki s kvalif. št. 13 se morajo skladiščiti v posebnih posodah. Posebej je potrebno deponirati tudi prazno embalažo olj. O končni dispoziciji odpadka
mora povzročitelj odpadka voditi posebno evidenco. Odjemno
mesto za posode z odpadki mora biti dostopno s specialnim
vozilom za odvoz odpadkov.
V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
15. člen
Splošno
Program, ki se na območju obravnave uvaja, predvideva
določene obremenitve okolja, zato je potrebno v primerih, ki
jih določa uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96 in
12/00), pripraviti poročilo o vplivih na okolje in v postopku za
pridobitev gradbenega dovoljenja izvesti tudi postopek presoje
vplivov na okolje.
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16. člen
Varstvo pred hrupom
Obravnavana nova obrtno-industrijska cona se uvršča v
IV. stopnjo varstva pred hrupom po uredbi o hrupu v naravnem
in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96), to
pomeni, da so na območju dovoljene dnevna in nočna mejna
vrednost hrupa 70 db. Dejavnosti v območju urejanja morajo biti
razmeščene tako, da na meji območja urejanja, v smeri naselja
Žužemberk in Prapreče, ravni hrupa ne bodo presegle mejnih
dnevnih (60 db) in nočnih ravni hrupa (50 db), ki veljajo za III.
območje – mešano območje, skladno z odlokom o maksimalno
dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in
bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št.
29/80, in sicer v delu, ki se nanaša na bivalne prostore) ter z
uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 45/95 in 66/96).
Izvedba gostejše visokorasle zasaditve v obeh ureditvenih enotah UE Z1 in Z2 bo dodatno prispevala k zmanjšanju
ravni hrupa v smeri obeh naselij.
17. člen
Varstvo zraka
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list
RS, št. 73/94), uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).
Lokalna skupnost (občina) mora pred začetkom obratovanja cone ugotoviti ničelno stanje onesnaženosti zraka.
Investitorji v območju urejanja so dolžni takoj odpraviti
ugotovljene prekoračene emisije ter tekoče opravljati meritve
emisij v okolje, o rezultatih pa obveščati lokalno skupnost.
18. člen
Varstvo plodne zemlje
Investitor mora plodno zemljo pred izkopom deponirati
v delovnih pasovih v nasipu višine največ 2 m in ločeno od
ostalega izkopa. Po izvršenih delih se humus uporabi ob zunanjih ureditvah (zelenice ipd.). Odvečni izkopni material se
lahko uporabi za oblikovanje reliefa v ureditveni enoti Z1 kot
protihrupni ukrep, ki se ga ustrezno humuzira in zazeleni, če
bole ta potreben.
19. člen
Varstvo vegetacije
Načrtovana cona pomeni zapolnitev in preoblikovanje
travniško njivskega predela nad industrijskim kompleksom
»ISKRA«. Z ustreznimi sanacijskimi ukrepi glede onesnaževanja okolja se zagotavlja varstvo vegetacije v okolici cone. V predelih, kjer to predvideva zazidalni načrt, se izvede zazelenitev
javnih zelenic; le-te se obdela v projektni dokumentaciji.
20. člen
Varstvo voda
Odvajanje odpadnih voda iz obrtno-industrijske cone
mora biti urejeno v skladu s pogoji, določenimi v uredbi o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Na meteorno kanalizacijo
je dovoljeno priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo
dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z
določili zgoraj navedene uredbe.
21. člen
Varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine
Na območju ni evidentirane naravne dediščine, skrajni JZ
del območja sega v območje predvidenega krajinskega parka
Zgornja Krka.
Ker gre za večji nepozidan kompleks bo v skladu z načeli Konvencije o varstvu arheološke dediščine (Malta 1992,
Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 7/99) potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave – ekstenzivni pregled
terena.
S del območja posega v enoto kulturne dediščine Žužemberk – Območje bojev med NOB (EŠD 8676), ki hkrati predstavlja tudi vplivno območje enote Žužemberk – Spomenik
NOB na Cviblju (EŠD 8741) in predstavlja obvezno republiško
izhodišče. Obe enoti imata status kulturnega spomenika po
odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kul-
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turnih zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni
list RS, št. 38/92).
Spomenik na Cviblju s predvidenimi posegi ni neposredno
ogrožen vendar pa se mora varovati njegova pojavnost v prostoru, zato mora pozidava ostati na nivoju vrtačastega platoja za
obstoječim industrijskim objektom, širitev pozidave v pobočje
pa ni sprejemljiva.
22. člen
Varovanje krajinskih značilnosti
Obravnavano območje zajema travniško njivski predel
na zahodnem robu naselja Žužemberk. V splošnem je okolje
v katerega se umešča cona še dokaj naravno, kljub nezadržni
širitvi urbanizacije. Krajina ni degradirana niti v vizualnem pogledu, niti v smislu onesnaženja. To značilnost je vsekakor
nujno potrebno ohranjati in za potencialne onesnaževalce
okolja, ki bodo locirani v novi coni, predvideti ustrezne ukrepe
za preprečevanje okolju škodljivih vplivov. Robovi območja naj
se intenzivno zasadijo z avtohtono vegetacijo, ki naj omili pojavnost novih objektov v prostoru.
23. člen
Varstvo pred požarom
Požarno varstvo vseh objektov in lokacij mora biti urejeno
v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Objekti morajo biti locirani z ustreznimi medsebojnimi požarnimi odmiki ter
glede na tehnološke postopke imeti nameščene gasilne aparate za gašenje morebitnih začetnih požarov. Notranji cestni sistem mora omogočati dostop do objektov z vseh strani, s čimer
se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje
opreme za gasilce (v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996),
zazankano hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostne
zadostno oskrbo vode za gašenje v skladu s pravilnikom o
tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov
(Uradni list SFRJ, št. 30/91).
24. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v
potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje
seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-CancanSeiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred
vojnimi dejstvovanji glede na določbe uredbe o graditvi in
vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno
predvideti.
25. člen
Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji
je predvidena postavitev nove transformatorske postaje, ki
predstavlja nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njeno postavitev in
obratovanje se mora upoštevati uredba o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št.
70/96) ter pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).
VI. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
26. člen
Faznost izgradnje objektov znotraj ureditvenih enot je
odvisna od zainteresiranosti posameznih investitorjev za
gradnjo in pogojena s sočasno, kompleksno ali fazno izvedbo
infrastrukturne opreme posameznih zazidalnih otokov ter določena z zahtevo, da je posamezna faza izvedljiva samo, če
funkcionira kot celota.
Za zazidavo v naslednjih fazah morajo biti izpolnjeni pogoji glede komunalne opreme, ki jo določa zazidalni načrt.
1. faza: gradnja infrastrukture potrebne za funkcioniranje
območja,
2. faza: gradnja objektov.
Faznost izvajanja posegov je lahko glede na potek celotne investicije tudi drugačna. Gradnja objektov in priključnih
infrastrukturnih vodov za objekte na primarno oziroma sekun-
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darno infrastrukturo v posameznih ureditvenih enotah se lahko
izvaja sočasno ali pred gradnjo primarne infrastrukture, vendar
njihovo obratovanje pred dograditvijo in priključitvijo na primarno infrastrukturo ni možno.
VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
27. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo
tega odloka.
VIII. PREDPISANA VSEBINA POSEBNEGA DELA
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO OBJEKTOV
28. člen
Glede na to, da so pogoji izgradnje javnega primarnega
infrastrukturnega omrežja v tem zazidalnem načrtu določeni
zelo podrobno, pogoji za sekundarno infrastrukturno omrežje,
gradnjo objektov na zasebnih zemljiščih, njihovo priključevanje na infrastrukturna omrežja in naprave ter zunanjo ureditev
okrog objektov pa samo okvirno, je potrebno pri slednjemu
za posamezne investitorje pripraviti podroben izvleček iz zazidalnega načrta, ki je sestavni del posebnega dela projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Izvleček/izris iz zazidalnega načrta mora pri obravnavi
gradnje na konkretni gradbeni parceli znotraj posamezne ureditvene enote izhajati iz izhodišč in določil tega zazidalnega
načrta. Priporočljivo je, da se v primeru zahtev po manjših
parcelah posamezni izvlečki pripravljajo kot skupinski izvlečki,
to je da se več posameznih lokacijskih zahtevkov obravnava v
skupnem prostorskem sklopu zaradi lažje izvedbe morebitnega
sekundarnega infra-strukturnega omrežja in bolj organiziranega pristopa k izgradnji in urejanju cone.
V vsakem izvlečku se natančno določi:
1. na zazidalni situaciji:
– namembnost objektov in odprtih prostorov,
– oblika in razporeditev predvidenih objektov ali naprav
ter odprtih prostorov,
– velikost objektov in površin odprtih prostorov,
– ureditev zunanjih površin z dostopi in dovozi,
– višine in oblika vertikalnih gabaritov predvidenih objektov ali naprav (prerezi skozi tipične dele objektov M 1:500),
– prikaz glavnih dostopov in dovozov,
– funkcionalne površine, ki pripadajo objektom (s podatki
o njihovi velikosti);
2. v tekstualni obliki:
– opis zasnove objektov in ureditve zunanjih površin
(vključno s podatki o bruto površinah posameznih objektov),
– organizacija programa po etažah predvidenih objektov
(s površinami posameznih dejavnosti),
– opis rešitve infrastrukturnega omrežja in naprav (s
podatki o obremenitvah posameznih javnih infrastrukturnih
objektov in naprav),
– rešitve glede varnosti objektov ali naprav v primeru
naravnih in drugih nesreč.
3. na situaciji infrastrukturnih omrežij in naprav se opišejo
interna infrastrukturna omrežja in naprave, njihovi priključki na
javna infrastrukturna omrežja in naprave ter priključki objektov
na interno omrežje za:
– prometno ureditev (motorni, mirujoči, urgentni in peš
promet),
– elektro omrežje in naprave,
– vodovodno omrežje in naprave,
– kanalizacijsko omrežje in naprave,
– plinsko omrežje in naprave,
– telekomunikacijsko omrežje in naprave,
– drugo.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
29. člen
Sočasno z gradnjo objektov, predvidenih znotraj posameznih ureditvenih enot, se morajo izvesti vsi manjkajoči
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primarni komunalni vodi. Obratovanje objektov pred dogradnjo
komunalne opreme območja ni dovoljeno.
Pri projektiranju in gradnji v območju ZN, s katero bo
tangirana tudi regionalna cesta je potrebno upoštevati tudi naslednje pogoje Direkcije RS za ceste:
– Dela na regionalni cesti lahko izvaja samo za ta dela
usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje.
– Investitor je materialno in kazensko odgovoren za vso
škodo, ki bi nastala na cesti ali bila povzročena uporabnikom
ceste vsled tehnologije izvajanja gradbenih del.
– Cestni priključek, kateri vodi na parcele, so lastniki
le-teh dolžni pustiti v uporabo tudi drugim strankam, če za to
obstojajo ustrezni pogoji.
– Priključek mora biti ves čas obstoja v redu vzdrževani
tako, da ne predstavlja nevarnosti za cesto, ter promet na
njej.
– V primeru oviranja prometa na cesti zaradi tehnologije
izvajanja del si mora investitor v smislu 65. člena zakona o
javnih cestah pridobiti odločbo za polovično ali delno zaporo
ceste od Direkcije RS za ceste, na osnovi vloge in elaborata
začasne prometne ureditve za čas izvajanja del.
– Glede na to, da se gradnja predvidi z izvedbo gradbenih
del pod prometom mora biti gradbena jama pravilno razprta,
vozišče pa zavarovano proti vdiranju. Po zaključnih delih pa
mora investitor gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje.
– Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe
zavarovati z ustrezno cestno-prometno signalizacijo v smislu
določil pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi
na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00) in zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98). Prometno
signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblaščeno
podjetje na stroške investitorja. Izvajalec del je dolžan opravljati stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in
le-to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je bila
postavljena.
– Ves odkopani material je potrebno sproti odvažati na
deponijo. Nikakor ni dovoljeno ponovno vgrajevanje odkopanega materiala.
– Za vso eventualno povzročeno škodo na napravah ali
instalacijah vgrajenih v cestni svet, ki bi nastala zaradi prometa
ali izvajanja vzdrževalnih del na cesti, investitor ni upravičen
uveljaviti odškodnine.
– Investitor je dolžan takoj, oziroma najkasneje v roku
60 dni od dneva prejema obvestila Direkcije RS za ceste odstraniti vgrajene naprave iz varovalnega pasu ceste oziroma
cestnega telesa in vzpostaviti prvotno stanje brez odškodnine,
če je to potrebno iz cestno-varnostnih interesov, zaradi varnosti
prometa na cesti oziroma, če to zahtevajo gradbeni ukrepi pri
izvajanju del v zvezi z izboljšanjem stanja ceste.
– Investitor je dolžan vgrajene naprave oziroma instalacije
redno vzdrževati in to na lastne stroške.
– Če bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega
dela prometnih površin, jih je redno čistiti že med delom posebno pa tudi po končanju del.
– Investitor oziroma izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji. Za vse faze
del mora izvajalec del dokazati kakovost vgrajenih materialov
in izvedbenih del ter ob zaključku del predložiti Direkciji RS za
ceste elaborat o kontroli kakovosti, ki ga izdela za to pooblaščeno, usposobljeno in registrirano podjetje, na stroške izvajalca
del oziroma investitorja.
– Izvajalec del je kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi
nastala na cesti in škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom
ceste na predmetnem odseku ceste vse do zaključka del.
Stroški za eventuelno povzročeno škodo vsakokrat bremenijo
investitorja oziroma izvajalca del.
– Gradbena dela ne smejo ovirati ostalih voznih površin
regionalne ceste na območju izgradnje cestnega priključka in
objektov v sklopu ZN.
– Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je le-te
investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji
za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.
– Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti Direkciji RS
za ceste – izpostava Novo mesto.
– Po končanju del je upravni organ dolžan v smislu
90. člena zakona o graditvi objektov k tehničnemu pregledu
pismeno povabiti tudi predstavnika Direkcije RS za ceste – izpostava Novo mesto.
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– Vsa gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom
upravljavca ceste. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del oziroma investitorja, za kar je dolžan izvajalec del pred pričetkom
dostaviti naročilnico.
– Investitor oziroma upravni organ mora en izvod gradbenega dovoljenja takoj dostaviti Direkciji RS za ceste – izpostava
Novo mesto.
X. TOLERANCE
30. člen
Tolerance za horizontalne gabarite objektov so definirane
znotraj površine namenjene za razvoj objekta, tolerance višin
objektov pa so dovoljene do + 10%.
Tolerance za kote pritličja objektov znašajo ± 50cm, oziroma se prilagodijo koti dostopne javne ceste od katere ne smejo
biti nižje. V primeru združevanja parcel se višinske kote pritličja
prilagodijo koti dostopne (javne) ceste.
Manipulativna površina je lahko tudi na površini za razvoj
objekta, če celotna površina za razvoj objekta na posamezni
gradbeni parceli ne bo v celoti pozidana oziroma pozidana
maks. 70%.
Pri trasah cestnega omrežja je dovoljeno prilagajanje trase v prostoru zaradi lastništva, ni pa dovoljeno zmanjševanje
predvidenih širin vozišč in hodnikov za pešce.
Pri komunalni infrastrukturi je možno odstopanje potekov
predvidenih tras, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi
lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke rešitve.
XI. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati določba
46. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselja
Žužemberk, Prapreče in Zafara (Uradni list RS, št. 98/03) v
delu, ki se nanaša na območje, obravnavano s tem zazidalnim
načrtom, tj. na morfološko enoto 050 II/B6 – nova industrijska
cona.
32. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega
načrta opravlja MOPE, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota
Novo mesto.
33. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Občinski upravi
Občine Žužemberk.
34. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-01/2004-257
Žužemberk, dne 12. februarja 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

917.

Odlok o zazidalnem načrtu servisno-obrtna
cona Jama pri Dvoru

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) in 23. člena ter v povezavi
s 175. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in 8/03 – popr.) je Občinski svet občine Žužemberk
na 11. seji dne 12. 2. 2004 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu servisno-obrtna cona Jama
pri Dvoru
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 64/03) sprejme zazidalni načrt
servisno-obrtne cone Jama pri Dvoru. Zazidalni načrt je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice pod št. 05/03 – ZN.
Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Meja območja urejanja poteka od izhodiščne točke ob
regionalni cesti s parc. št. 1633/8, le to seka v smeri proti
severu in poteka do J vogala parcele 938, kjer se obrne proti
SV, nato prečka parcelo 811/1 v smeri proti V in se obrne
proti J ter prečka parcele 807/1 in 821/1 do parcele 821/2.
Ob J vogalu parcele 821/2 zopet seka regionalno cesto in se
obrne proti Z ter poteka po J meji regionalne ceste parc. št.
1633/8 do izhodiščen točke.
V območje urejanja, ki meri 3,42 ha so vključena zemljišča s parc. št. 1633/8-del, 811/2, 811/1 del, 807/1 del, 821/
3, 821/4, 821/1 del in 817 vsa k.o. Stavča vas.
Izven območja zazidalnega načrta poteka:
– meteorna kanalizacija do izpusta v potok Šica in naprej v reko Krko preko zemljišč s parc. št. 811/1, 939, 940,
943 in 950 vse k.o. Stavča vas
– priključni 20 kV kablovod iz 20 kV daljnovoda Zagradec – Dvor – Soteska preko zemljišč s parc. št. 807/1, 807/3
k.o. Stavča vas,
– priključni vod telefonske kabelske kanalizacije za
navezavo na obstoječe omrežje v kabelski spojki KO 13 v
naselju Jama pri Dvoru.
II. NAMEMBNOST PROSTORA
3. člen
Območje urejanja je namenjeno obrtnim, proizvodnim
in servisnim dejavnostim kot so npr. žaga in lesna predelava ali druga obrtna proizvodnja v manjšem merilu glede
na razpoložljivo velikost parcel, parkirišča za tovornjake ipd.
Prostor je rezerviran tudi za širitev obstoječe cestne baze in
za komunalne dejavnosti.
Območje je razdeljeno na osem ureditvenih enot (v nadaljevanju: UE) z naslednjimi namembnostmi:
– UE1: Prostor v tej ureditveni enoti je prvenstveno namenjen parkiriščem za tovorna vozila s spremljajočimi dejavnostmi kot so skladišča, prometni terminal, poslovni objekt za
špedicijo, pralnica za tovornjake in manjši gostinski lokal.
– UE2, UE3, UE4: storitvene dejavnosti, poslovne storitve, finančno posredništvo, skladiščenje in zveze, predelovalne dejavnosti, proizvodne in obrtne dejavnosti, servisne
dejavnosti, gostinstvo in trgovina;
– UE5: prostor v tej ureditveni enoti je namenjen za
širitev in ureditev obstoječe cestne baze CGP, cestnega
in gradbenega podjetja Novo mesto, če pride do ukinitve
cestne baze, veljajo glede namembnosti isti pogoji kot za
UE2, 3 in 4;
– UE6: namenjena je za izgradnjo cestnega omrežja,
ki bo v javni rabi;
– UE7: namenjena je za postavitev skupne plinske postaje oziroma drugih infrastrukturnih dejavnosti;
– UE Z: površine v tej ureditveni enoti so namenjene za
ureditev zelenih površin kot vizualne in protihrupne bariere v
smeri naselja in imajo značaj javnega dobra.
Glede na to, da je večina investitorjev oziroma njihovih
natančnih programov še neznana, je s tem zazidalnim načrtom določen sistem pozidave, parcelacija in infrastrukturno
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omrežje tako, da je možna čimvečja prilagodljivost v smislu
velikosti parcel in objektov znotraj posameznih ureditvenih
enot, lege objektov na terenu ter zagotovitve direktne priključitve na javno infrastrukturo za vsako posamezno parcelo.
4. člen
Za realizacijo posegov iz prejšnjega člena odloka je
znotraj območja urejanja potrebno izvesti primarno javno
in sekundarno infrastrukturo in izravnave terena, izven območja zazidalnega načrta pa bodo potrebni naslednji ukrepi
oziroma posegi:
– rekonstrukcija regionalne ceste cesti R1-214/1157 na
tangiranem odseku,
– dograditev vodohrana Dvor za nadaljnjih 100 m3 ter
rekonstrukcija sedanjega vodovoda od jedra naselja Dvor do
naselja Jama oziroma predvidene cone,
– gradnja kanalizacijskega omrežja naselja Jama in priključni kanal s čistilno napravo naselja Dvor,
– gradnja novega kanala za odvod meteornih vod od
območja urejanja s tem zazidalnim načrtom do potoka Šica
preko katerega se le-te odvaja v reko Krko,
– gradnja priključnega 20 KV kablovoda od 20 kV daljnovoda Zagradec – Dvor – Soteska do nove TP v območju
urejanja,
– odstranitev zračnega električnega nizkonapetostnega
voda na tangiranem območju,
– gradnja telefonske kabelske kanalizacije za navezavo
na obstoječe TK omrežje v kabelski spojki KO 13 v naselju
Jama pri Dvoru.
Gradnja primarnih komunalnih vodov do območja
(vodovoda, kanalizacije in TK omrežja) ni predmet tega zazidalnega načrta.
III. URBANISTIČNO ARHITEKTURNI POGOJI
ZA GRADNJO
5. člen
Koncept
Z namenom, da se zagotovi prostorski dokument, s
katerim se je možno prilagajati sodobnim tržnim razmeram, ki zahtevajo hitre odločitve in realizacije ter fleksibilne
prostorske dokumente (da so lahko aktualni daljše časovno
obdobje in ustrezajo različnim potrebam) hkrati pa zadostiti
javnemu interesu po premišljenih in kontroliranih posegih v
prostor (gradnjah), sta cestna in komunalna infrastruktura,
ki spadata k javnemu dobru, obdelani do nivoja lokacijskega
načrta, medtem ko so pri arhitektonsko-urbanističnih rešitvah
začrtani samo robni pogoji (saj so investitorji v glavnem še
neznani), ki pa kljub temu zagotavljajo celovito urbanistično
ureditev obravnavanega predela.
Izhodišča za urejanje območja so:
– zelo natančno se obdelata javna primarna cestna in
komunalna infrastruktura,
– vsak graditelj v posamezni ureditveni enoti na stavbnih
otokih naj ima neposreden dostop do javne ceste in možnost
direktne priključitve na javno komunalno infrastrukturo,
– določijo se gradbene linije objektov ter smer orientacije glavnih fasad,
– stavbam se določijo najvišja in najnižja dopustna višina, kakor tudi višinska kota pritličja ter okvirna tlorisna površina, ki jo lahko stavbe zasedejo na parceli (v procentih),
– določijo se usmeritve za zunanjo ureditev,
– vsakega investitorja se obveže, da v okviru svoje parcele zagotovi parkirišča za zaposlene in za obiskovalce,
– določijo se dejavnosti, ki so primerne in sprejemljive
za to območje.
6. člen
Usmeritve za gradnjo objektov in zunanjo ureditev
Načrtovana servisno-obrtna cona v vizualnem smislu
predstavlja novo pojavno obliko v prostoru, ki bo izpostavlje-
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na pogledom iz okolice, zato mora biti kvalitetno oblikovana
in jasno razpoznavna kot urejena celota.
Vodilna geometrija na obravnavani lokaciji izhaja iz
relativno položnega, valovitega ter vrtačastega terena, zaradi česar bodo potrebne izravnave terena. Objekti in poti
v območju urejanja so tako lahko orientirani pravokotno na
regionalno cesto R1-214/1157 ali pa vzporedno z njo.
Organizacija celotnega območja naj bo podrejena funkcionalnim zahtevam dejavnosti, ki jih je možno umeščati v to
območje in zagotavljanju ustreznih manipulativnih površin.
Objekti naj bodo zasnovani enotno z namenom, da se
zagotovi urejen videz celotnega območja. Fasade objektov
proti cesti naj bodo oblikovane enotno z rastrom.
Pri umeščanju konkretnih dejavnosti v območje urejanja
je potrebno zagotoviti, da bodo ravni hrupa in kakršnakoli
druga onesnaženja zmanjšana do najmanjše možne mere.
Zasaditev vegetacije naj sooblikuje novo namembnost
prostora ter služi kot vizualna in protihrupna bariera v smeri
naselja, na zahodnem delu pa kot prehod v odprte kmetijske
površine.
7. člen
Gradbeni in oblikovalski pogoji
Gradbena linija definira odmik objektov od prometnih
površin ali parcelnih meja oziroma črto ob kateri mora biti
postavljena ena fasada ali del fasade objekta.
Površina z razvoj objekta predstavlja zemljišče na katerem je možno graditi objekt ali ločene objekte pod pogoji,
ki jih določa ta zazidalni načrt. V posameznih primerih predvideno stavbišče predstavlja površino za razvoj objekta.
Manipulativna površina (MP) je prostor med objektom in
cesto. Na MP je možno urediti parkirne površine, prostor za
odpadke, zelene površine in postaviti začasne objekte.
UE 1, UE 2 UE 3, UE 4 in (UE5):
– Lokacija objektov: objekti so definirani z gradbeno linijo
in površino namenjeno za razvoj objekta(ov). Na površini za
razvoj objekta je možno razvijati objekt različnih oblik ali graditi
več objektov, v kolikor to zahteva posamezni tehnološki proces, vendar le do 70% pozidanosti parcele. V posameznih primerih je lahko površina za razvoj objekta enaka predvidenemu
stavbišču. Meja površine za razvoj objekta je od parcelne meje
odmaknjena minimalno 5 m (ta odmik od parcelne meje ne
velja, v kolikor so objekti grajeni v nizu – kot en objekt, ki se
razteza čez več parcel). V UE 2, UE 3 in UE 4 se gradbene
parcele lahko združujejo in s tem tudi posledično površine za
razvoj objekta. V primeru potrebe po večji parceli se lahko
združita tudi UE 3 in UE 4, pri čemer severnega kraka notranje
ceste ni potrebno izvesti. V UE 1 je večji del površin namenjen
za ureditev parkirišč za potrebe tovornih vozil.
– Pozidanost zemljišča: pozidanost gradbene parcele
s stavbami je lahko maks. 70%. Sem niso vštete morebitne
parkirne površine pod zemljo, ki lahko zasedejo tudi večji
del parcele, vendar morajo biti od meje gradbene parcele
odmaknjene najmanj 5 m. V tlorisno površino stavb se ne
štejejo pomožni objekti.
– Nivo terena: v UE ne sme biti nižji od javnih cest, na
katere meji.
– Višinska kota pritličja: ne sme biti nižja od javnih cest,
na katere meji zemljišče s stavbo.
– Etažnost: višina stavb od kote pritličja do vrha parapetnega zidu ne sme presegati 10,5 m, kletne etaže, ki jih je
lahko več, morajo biti v celoti vkopane. Predpisana najvišja
dovoljena višina ne velja za delovne stroje kot so na primer
žerjavi, silosi ipd.; ti so lahko tudi višji.
– Strehe: morajo biti ravne, ločne ali nizke dvokapnice
skrite za parapetnim zidom.
– Fasade: naj bodo enostavne, moderne in obložene z
lahko, nesvetlečo fasadno oblogo, ki je lahko kombinirana s
fasadno opeko. Dovoljena je členitev fasad z odstopanjem
od gradbene linije ± 5 m, vendar največ do polovice dolžine
fasade objeta.
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– Odprte in manipulativne površine (MP): se uredijo
skladno z delovnim procesom posamezne dejavnosti. Pri tem
je treba težiti k dobri organizaciji aktivnosti zunaj objektov,
s čimer se lahko zagotavlja urejen videz parcel. Vse, kar je
možno opraviti znotraj zaprtih prostorov, naj se odvija v njih.
Proti javnim cestam naj bodo orientirane bolj javno usmerjene dejavnosti, interne pa v notranjost območja.
– Pomožni objekti in naprave: dovoljeno jih je postavljati
v okviru gradbenih parcel glavnih objektov znotraj posameznih UE tako, da so smiselno ukomponirani v celotno stavbno
kompozicijo; njihova funkcija, lega, arhitekturna zasnova in
materiali morajo biti usklajeni z osnovnim – glavnim objektom. Kot pomožni objekti se štejejo nadstrešnice za kolesa
ter motorna kolesa, pokriti parkirni prostori za osebne avtomobile, nadstrešnice za potrebe odprtih skladišč do tlorisne
površine največ 70 m2, v katerih pa ni dovoljeno skladiščiti
nevarne in eksplozivne snovi, žične ali montažne ograje do
višine 2 m, zasteklitve vhodov, manjše zasteklitve razstavnih
prostorov in podobno. Pomožni objekti se gradijo na površini
za razvoj objektov.
– Začasni objekti: dovoljena je tudi postavitev začasnih
objektov kot so na primer šotori ipd.; v posebnem delu projekta
se natančneje določi njihova funkcija, lega, arhitekturna zasnova, materiali in časovno obdobje, v katerem bo objekt stal.
– Ograje: za ograditev posameznih objektov in gradbenih parcel je dovoljena postavitev ograj. Ograje naj bodo
enotne iz montažnih elementov ali kot žična ograja do višine
največ 2 m.
– Prometna ureditev: dostopne poti za motorna vozila
k objektom morajo biti urejene z javne ceste. V okviru posamezne gradbene parcele mora biti glede na konkretno
dejavnost zagotovljeno zadostno število parkirnih mest. Leta se lahko zagotovijo tudi v podzemnih parkiriščih; pri določanju števila parkirnih mest je potrebno upoštevati veljavne
predpise glede zagotavljanja števila parkirišč za posamezno
dejavnost.
UE 6 in UE7:
UE 6 zajema javno cestno omrežje. Podrobnejši pogoji
so podani v členih 7 do 13 tega odloka.
V UE 7 je predvidena ureditev lokacija za plinsko postajo, če se bodo investitorji odločili za skupen sistem ogrevanja za plin ali postavitev drugih infrastrukturnih objektov
npr. trafopostaje. Podrobnejši pogoji so podani v členih 7 do
13 tega odloka.
UE Z:
Območje predstavlja zeleni tampon v smeri naselja. V
območju naj se poleg avtohtonih listavcev zasadijo predvsem
iglavci in druge avtohtone drevesne vrste, ki z zeleno krošnjo
skozi vse leto omogočajo neprekinjeno delovanje zelenega
tampona. Gradnja objektov v UE ni dovoljena. V primeru potreb po dodatnih protihrupnih ukrepih se v ureditveni enoti
oblikuje umeten relief (protihrupni nasip), za kar se uporabi
izkopni material in humus pri gradnji objektov in infrastrukture
v coni.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER
DRUGO UREDITEV OBMOČJA
8. člen
Cestno omrežje
Regionalna cesta:
Območje urejanja se na obstoječe cestno omrežje, to
je na regionalno cesto RI-214/1157 Stari log–Dvor priključuje
preko novega križišča. Regionalno cesto, ki bo tangirana z
gradnjo servisno obrtne cone, bo potrebno na odseku od
km 13,285 do km 13,520 (levo) rekonstruirati. Za potrebe
rekonstrukcije regionalne ceste je pred izdelavo projekta
PGD za naveden odsek potrebno izdelati prometno študijo
in je predhodno predložiti v pregled in potrditev na Direkcijo
RS za ceste.
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V območju ureditve cestnega priključka v sklopu ZN je
v nadaljnji projektni obdelavi potrebno izdelati študijo variant
prometne ureditve priključevanja iz regionalne ceste R1-214/
1157. Na cestnem priključku mora biti zagotovljena ustrezna
preglednost z upoštevanjem omejitve hitrosti ter vzdolžnega
sklona vozišča regionalne ceste.
Meteorne in druge odpadne vode s parcel, zunanjih
ureditev in objektov ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.
Na območju je potrebno zagotoviti vodenje vozil tako,
da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto, skladno
s 24. členom zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list
RS, št. 30/98). V PGD projektih je potrebno prikazati potek
prometnih tokov in manipulativnih površin na funkcionalnem
zemljišču.
Cestni priključek je dimenzioniran s priključnimi radiji
za merodajno vozilo, za dvosmerni promet ter z podolžnim
nagibom nivelete do 3,0% v minimalni dolžini merodajnega
vozila.
Priključek za novo zazidalno cono je predviden v T
obliki z zavijalnim radijem 16 m, ki omogoča nemoteno
zavijanje največjim vozilom. Vozni pasovi so predvideni z
upoštevanjem dimenzioniranja celotnega poteka trase regionalne ceste na tangiranem odseku in znašajo 2 x 3 m z
robnim pasom 2 x 0,30 m. Ob levi strani v smeri proti naselju
Jama je predviden enostranski hodnik za pešce širine 1,60
m in bankina 0,50 m, ob desni strani pa bankina širine 1 m.
Zaradi nemotenega vključevanja v promet je predviden levi
zavijalni pas v dolžini 50 m in desni odmikalni pas v dolžini
45 m. Širina zavijalnih pasov je 3 m. Oblikovanje križišča je
dimenzioniran tako, da omogoča preoblikovanje križišča tudi
v štirikrako, kolikor bo prišlo do širitve cone proti jugu. Odvodnjavnje je predvideno z meteorno kanalizacijo celotnega
kompleksa in je razvidno iz grafičnih prilog.
Za dimenzioniranje spodnjega in gornjega ustroja je potrebno izvesti geomehanske raziskave ter pridobiti elaborat
o dimenzioniranju.
Notranje ceste:
Ceste znotraj območja so načrtovane kot dvosmerne
in naj se izvedejo v asfaltu ter naj se niveletno prilagodijo
zahtevam manipulacije. Računska hitrost notranjih cest je
50 km/h. Cestišče vseh cest se dimenzionira na predvideno
maksimalno obremenitev. Ceste v območju urejanja naj imajo
istočasno funkcijo požarnih poti.
Projektirani normalni prečni profil notranjih cest znaša
8,60 m, in sicer 2 vozna pasova po 3 m, enostranski hodnik
za pešce širine 1,60 m in obojestranski bankini po 0,50 m.
Parkirišča se dimenzionirajo glede na dejavnost na
gradbeni parceli posameznega investitorja po veljavnih
predpisih.
Pri projektiranju cestnega omrežja je potrebno upoštevati:
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 30/98),
– uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,
št. 33/98),
– pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00),
– tehnične normative za projektiranje in opremo mestnih
prometnih površin (FAGG, PTI 1991),
– pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
ceste in njihovi elementi zunaj naselja s stališča prometne
varnosti (Uradni list SFRJ, št. 35/81, 45/81),
– pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št.
14/99),
– JUS za cestogradnjo,
– JUS za materiale uporabljene v cestogradnji.
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9. člen
Vodovod
Za oskrbo območja s pitno in protipožarno vodo se
zgradi sekundarno vodovodno omrežje primernih dimenzij.
Za zagotovitev potrebnih tlačnih razmer in zadostne količine
vode je potrebno izvesti dograditev vodohrana Dvor za nadaljnjih 100 m3 ter izvesti rekonstrukcijo sedanjega vodovoda
od jedra naselja Dvor do naselja Jama oziroma predvidene
cone, kar bo predmet posebnega projekta. Klub povečavi
kapacitete vodohrana bo hidrostatični tlak predvidoma znašal
le 2,2 bara, zato se mora za zagotovitev zadostnega tlaka na
hidrantnem omrežju uporabiti črpalke v primeru požara.
Pri dimenzioniranju cevovoda se naj predvidi maksimalna poraba z upoštevanjem požarne vode, Qp=12 l/s. Vodovod se v celoti izvede iz LTŽ ali duktil cevi različnih profilov.
Profili se definirajo po znanem končnem odvzemu. Minimalni
profil je DN 100. Priključke objektov je potrebno izvesti preko kontrolnega vodomernega jaška. Minimalna globina polaganja je 1,20 m zaradi zagotovitve minimalnih vertikalnih
odmikov pri križanju z ostalimi komunalnimi napravami. Pri
polaganju cevi v cestišče se uporabljajo jeklene cevi ali LTŽ.
Za kompleks se upošteva en požar istočasno. Pri projektiranju se upošteva pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno
mrežo (Uradni list RS, št. 30/91) in požarno vodo 12 l/s.
Pri projektiranju in gradnji vodovoda se upošteva:
– pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo
(Uradni list RS, št. 30/91),
– odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 43/01) in
– pravilnik o javnem vodovodu v Občini Žužemberk
(Uradni list RS, št. 71/01).
10. člen
Kanalizacija
Kanalizacija se izvede v ločenem sistemu. Za odvod
fekalnih vod z območja urejanja je potrebno zgraditi kanalizacijsko omrežje naselja Jama in priključni kanal s čistilno
napravo naselja Dvor.
Do izgradnje čistilne naprave Dvor in kanalizacijskega
omrežja se v posamezni ureditveni enoti lahko izvedejo tipske male čistilne naprave ustreznih kapacitet oziroma skupna
čistilna naprava do maksimalne kapacitete 50 EE. Iztok iz
čistilnih naprav(e) se izvede v meteorno kanalizacijo.
Za odvajanje meteorne vode iz zahodnega dela območja naj se predvidi izpust meteorne vode v reko Krko preko
korita bližnjega potoka z upoštevanjem širitve cone in voda s
cestišča, na vzhodnem delu pa se naj meteorna voda priključi
na obstoječo meteorno kanalizacijo. Odvod padavinskih vod
s parkirišč in utrjenih površin v okviru posameznih lokacij se
izvede preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olja in usedalnikov blata in peska direktno v meteorno kanalizacijo ali
ponikalnico. Zaradi zmanjšanja količin odvodnih voda v kanal
se priporoča izvedba parkirnih površin z betonskimi tlakovci,
ki nimajo zalitih fug.
Pri projektiranju in gradnji kanalizacije se upošteva:
– pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Žužemberk
(Uradni list RS, št. 43/01),
– odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v občini
Žužemberk (Uradni list RS, št. 43/01),
– uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96),
– odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 43/01) in
– pravilnik o javnem vodovodu v Občini Žužemberk
(Uradni list RS, št. 71/01).
11. člen
Energetsko omrežje:
Visoko napetostni razvod in trafo postaja: Za zagotovitev oskrbe z električno energijo se v območju urejanja
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zgradi nova trafo postaja s priključnim 20 KV kablovodom
iz 20 kV daljnovoda Zagradec – Dvor – Soteska. Nova TP
se dimenzionira na podlagi podatkov o predvidenih dejavnostih. Nanjo se priključi tudi obstoječa cestna baza. Obstoječi
nizkonapetostni razvod, ki poteka preko območja urejanja,
se odstrani.
Lokacija TP in priključni kablovod sta prikazana v grafičnem delu zazidalnega načrta, na listu št. 9 Zbirna situacija
komunalnih vodov in naprav – novo stanje.
Predvidi naj se kabelsko kanalizacijo, ki naj poteka v
bankini internih cest od trafo postaje do posameznih odjemnih mest. Za vsak objekt posebej se predvidijo odvzemna
mesta in samostojno merilno mesto.
Nizkonapetostni razvod:
Električne vode znotraj območja urejanja se izvede v
kabelski kanalizaciji. Kabelsko kanalizacijo vodimo v bankini
internih cest, in sicer od priključevanja na TP in do posameznih odjemnih mest. Odjemna mesta in samostojno merilno
mesto se predvidi za vsak objekt posebej, v prostostoječi
omarici na stalno dostopnem mestu. Predvidena kabelska
kanalizacija se ob cesti izvede iz PVC cevi 4 x 160.
Javna razsvetljava:
Ob vseh notranjih cestah se naj ob zunanjem robu
cestišča predvidi klasična javna razsvetljava. Medsebojna
oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Kable, PP 41 A
5x10 + 2,5 mm2, vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in v
kabelski kanalizaciji. Svetilke so tipizirane, višina kandelabrov znotraj kompleksa je 7 m.
Ničenje in ozemljitev:
Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko
napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi
s pocinkanim valjancem FeZN.
12. člen
Ogrevanje
Za zagotovitev ogrevanja je dovoljena izvedba kotlovnic na plinsko ali oljno gorivo v okviru lokacije posameznega
objekta. Možna je tudi izvedba skupne kotlovnice za več objektov hkrati na plin ali olje.
Kot varianta ogrevanja objektov v območju urejanja se
predvidi plinovodno omrežje s priključitvijo na skupno plinsko
postajo za utekočinjeni zemeljski plin. Plinovod se polaga
vzporedno z vodovodom, z ustreznim odmikom. Omrežje
se izvede iz polietilenskih cevi serije S-5 možnega tlaka do
4 bar, vkopane v teren na globini 1 m. Priključki do posameznih odjemalcev se izvedejo z odcepom od glavnega voda za
posamezni poslovni objekt. Trasa glavnega razvoda je razvidna iz grafičnega dela, list št. 9 Zbirna situacija komunalnih
vodov in naprav – novo stanje.
Lokacija plinske postaje je predvidena na zahodni strani
kompleksa v UE 7. Sestavljena je iz izparilno-regulacijske
postaje z dostopnim platojem ter zatravljenega dela (platoja),
na katerem so postavljene plinske cisterne.
Objekt mora biti projektiran in zgrajen po navodilih
pravilnika o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS,
št. 22/91).
Križanje plinovodnega omrežja z ostalimi komunalnimi
vodi je potrebno izvesti v prisotnosti nadzornega organa in
upravljalca komunalnih vodov.
13. člen
TK omrežje in zveze
TK omrežje znotraj območja se izvede v kabelski kanalizaciji, ki se vodi v hodniku za pešce z izgradnjo odcepov
do posameznih objektov. Mesto navezave na obstoječe
TK omrežje je v kabelski spojki KO 13 v naselju Jama pri
Dvoru.
Za predvidene gradnje je potrebno pri Telekomu Slovenije d.d., Sektor za razvoj omrežja, omrežnih storitev in
investicije, naročiti tehnično rešitev za zaščito in prestavitev
obstoječih TK naprav saj bo z izgradnjo servisno obrtne cone
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Jama tangirana zračna telefonska linija do objekta cestne
baze CGP Novo mesto ter medkrajevni kabel K-167 Novo
mesto – Kočevje.
Zračno telefonsko omrežje se na celotnem odseku do
cestne baze CGP Novo mesto do mesta priključitve v kabelski spojki 13 v naselju Jama pri Dvoru ukine oziroma prestavi
v novo kabelsko kanalizacijo, ki poteka ob regionalni cesti.
Ravno tako se na tangiranem odseku v isti koridor in TK kanalizacijo ob gradnji objektov in rekonstrukciji ceste prestavi
obstoječi medkrajevni kabel K-167 Novo mesto – Kočevje.
V primeru kasnejše izvedbe omrežja KATV, mora le to
biti predvideno ločeno (v ločeni kabelski kanalizaciji) od TK
omrežja in ne sme uporabljati istih jaškov.

Investitorji v območju urejanja so dolžni takoj odpraviti
ugotovljene prekoračene emisije ter tekoče opravljati meritve
emisij v okolje, o rezultatih pa obveščati lokalno skupnost.

14. člen
Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja na vsaki posamezni parceli in redno odvažajo
na komunalno deponijo Leskovec. Odpadke, ki imajo značaj
sekundarnih surovin (embalaža /papir, kartoni, lesni odpadki
idr./, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje),
je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
Odpadna olja kot nevarni odpadki s kvalif. št. 13 se
morajo skladiščiti v posebnih posodah. Posebej je potrebno
deponirati tudi prazno embalažo olj. O končni dispoziciji odpadka mora povzročitelj odpadka voditi posebno evidenco.
Odjemno mesto za posode z odpadki mora biti dostopno s
specialnim vozilom za odvoz odpadkov.

19. člen
Varstvo plodne zemlje: Investitor mora plodno zemljo
pred izkopom deponirati v delovnih pasovih v nasipu višine
največ 2 m in ločeno od ostalega izkopa. Po izvršenih delih
se humus uporabi ob zunanjih ureditvah (park, zelenice ipd.).
Odvečni izkopni material se lahko uporabi za oblikovanje
reliefa v ureditveni enoti Z kot protihrupni ukrep, ki se ga
ustrezno humuzira in zazeleni.

V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
15. člen
Splošno
Program, ki se na območju obravnave uvaja, predvideva določene obremenitve okolja, zato je potrebno v primerih,
ki jih določa uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je
obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96
in 12/00), pripraviti poročilo o vplivih na okolje in v postopku
za pridobitev gradbenega dovoljenja izvesti tudi postopek
presoje vplivov na okolje.
16. člen
Varstvo pred hrupom
Na območju servisno-obrtne cone Jama so dovoljene
ravni hrupa, ki so določene za IV. stopnjo varstva pred hrupom po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96).
Dejavnosti v območju urejanja morajo biti razmeščene
tako, da na meji območja urejanja, v smeri naselja Jama,
ravni hrupa ne bodo presegle mejnih dnevnih (60db) in nočnih ravni hrupa (50db), ki veljajo za III. območje – mešano
območje, skladno z zgoraj navedeno uredbo in odlokom o
maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja
naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni
list SRS, št. 29/80), in sicer v delu, ki se nanaša na bivalne
prostore.
Izvedba gostejše visokorasle zasaditve v ureditveni
enoti UE Z bo dodatno prispevala k zmanjšanju ravni hrupa
v smeri naselja.
17. člen
Varstvo zraka
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni
list RS, št. 73/94), uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).
Lokalna skupnost (občina) mora pred začetkom obratovanja cone ugotoviti ničelno stanje onesnaženosti zraka.

18. člen
Varstvo voda
Odvajanje odpadnih voda iz servisno-obrtne cone mora
biti urejeno v skladu s pogoji, določenimi v uredbi o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Na meteorno kanalizacijo
je dovoljeno priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo
dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu
z določili zgoraj navedene uredbe.

20. člen
Varstvo vegetacije
Z ustreznimi sanacijskimi ukrepi glede onesnaževanja
okolja se zagotavlja varstvo vegetacije v okolici cone. V predelih, kjer to predvideva zazidalni načrt, se izvede zazelenitev javnih zelenic.
21. člen
Varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine
Na območju niso evidentirane naravne vrednote.
Na območju ni evidentiranih enot kulturne dediščine,
ker pa gre za večji nepozidan kompleks bo v skladu z načeli Konvencije o varstvu arheološke dediščine (Malta 1992,
Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 7/99) potrebno
zagotoviti predhodne arheološke raziskave – ekstenzivni
pregled terena.
22. člen
Varovanje krajinskih značilnosti
Obravnavano območje zajema travniški predel zahodno
od naselja Jama.
V splošnem je okolje v katerega se umešča cona še dokaj naravno. Krajina ni degradirana niti v vizualnem pogledu,
niti v smislu onesnaženja. To značilnost je vsekakor nujno
potrebno ohranjati in za potencialne onesnaževalce okolja,
ki bodo locirani v novi coni, predvideti ustrezne ukrepe za
preprečevanje okolju škodljivih vplivov.
23. člen
Varstvo pred požarom
Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja
mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi
predpisi. Notranji (krožni) cestni sistem omogoča dostop
do objektov z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z
vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce
(v skladu z SIST DIN 14090, maj 1996), zazankano hidrantno omrežje pa mora zagotavljati zadostno oskrbo vode za
gašenje v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za
hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ,
št. 30/91). Hidrostatični tlak vode v omrežju se predvideva
le 2,2 bara, zato je v primeru požara na hidrante potrebno
namestiti črpalke.
24. člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v
potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje
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seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli-CancanSeiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred
vojnimi dejstvovanji glede na določbe uredbe o graditvi in
vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno
predvideti.
25. člen
Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Za zagotavljanje potreb po električni energiji je predvidena postavitev nove transformatorske postaje, ki predstavlja
nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njeno postavitev in obratovanje se mora upoštevati uredba o elektromagnetnem sevanju
v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96)
ter pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).
VI. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
26. člen
Faznost izgradnje objektov znotraj ureditvenih enot je
odvisna od zainteresiranosti posameznih investitorjev za
gradnjo in pogojena s sočasno, kompleksno ali fazno izvedbo
infrastrukturne opreme v posameznih ureditvenih enotah ter
določena z zahtevo, da je posamezna faza izvedljiva samo,
če funkcionira kot celota.
Za zazidavo v naslednjih fazah morajo biti izpolnjeni pogoji glede komunalne opreme, ki jo določa zazidalni načrt.
1. faza: gradnja infrastrukture potrebne za funkcioniranje območja,
2. faza: gradnja objektov.
Faznost izvajanja posegov je lahko glede na potek celotne investicije tudi drugačna. Gradnja objektov in priključnih
infrastrukturnih vodov za objekte na primarno oziroma sekundarno infrastrukturo v posameznih ureditvenih enotah se
lahko izvaja sočasno ali pred gradnjo primarne infrastrukture,
vendar njihovo obratovanje pred dograditvijo in priključitvijo
na primarno infrastrukturo ni možno.
Do izgradnje celotnega kanalizacijskega omrežja in
priključitve na čistilno napravo se lahko izvedejo tipske male
čistilne naprave ustreznih kapacitet v posamezni ureditveni
enoti.
VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
27. člen
Zemljišča, ki ne bodo zazidana v prvi fazi, se lahko
uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
VIII. PREDPISANA VSEBINA POSEBNEGA DELA
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO
OBJEKTOV
28. člen
Glede na to, da so pogoji izgradnje javnega primarnega infrastrukturnega omrežja v tem zazidalnem načrtu določeni zelo podrobno, pogoji za sekundarno infrastrukturno
omrežje, gradnjo objektov na zasebnih zemljiščih, njihovo
priključevanje na infrastrukturna omrežja in naprave ter zunanjo ureditev okrog objektov pa samo okvirno, je potrebno
pri slednjemu za posamezne investitorje pripraviti podroben
izvleček iz zazidalnega načrta, ki je sestavni del posebnega
dela projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Izvleček/izris iz zazidalnega načrta mora pri obravnavi
gradnje na konkretni gradbeni parceli znotraj posamezne
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ureditvene enote izhajati iz izhodišč in določil tega zazidalnega načrta. Priporočljivo je, da se v primeru zahtev po manjših
parcelah posamezni izvlečki pripravljajo kot skupinski izvlečki, to je da se več posameznih lokacijskih zahtevkov obravnava v skupnem prostorskem sklopu zaradi lažje izvedbe
morebitnega sekundarnega infra-strukturnega omrežja in bolj
organiziranega pristopa k izgradnji in urejanju cone.
V vsakem izvlečku se natančno določi:
1. na zazidalni situaciji:
– namembnost objektov in odprtih prostorov,
– oblika in razporeditev predvidenih objektov ali naprav
ter odprtih prostorov,
– velikost objektov in površin odprtih prostorov,
– ureditev zunanjih površin z dostopi in dovozi,
– višine in oblika vertikalnih gabaritov predvidenih objektov ali naprav (prerezi skozi tipične dele objektov M 1:
500),
– prikaz glavnih dostopov in dovozov,
– funkcionalne površine, ki pripadajo objektom (s podatki o njihovi velikosti);
2. v tekstualni obliki:
– opis zasnove objektov in ureditve zunanjih površin
(vključno s podatki o bruto površinah posameznih objektov),
– organizacija programa po etažah predvidenih objektov (s površinami posameznih dejavnosti),
– opis rešitve infrastrukturnega omrežja in naprav (s
podatki o obremenitvah posameznih javnih infrastrukturnih
objektov in naprav),
– rešitve glede varnosti objektov ali naprav v primeru
naravnih in drugih nesreč.
3. na situaciji infrastrukturnih omrežij in naprav se
opišejo interna infrastrukturna omrežja in naprave, njihovi
priključki na javna infrastrukturna omrežja in naprave ter priključki objektov na interno omrežje za:
– prometno ureditev (motorni, mirujoči, urgentni in peš
promet),
– elektro omrežje in naprave,
– vodovodno omrežje in naprave,
– kanalizacijsko omrežje in naprave,
– plinsko omrežje in naprave,
– telekomunikacijsko omrežje in naprave,
– drugo.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
29. člen
Sočasno z gradnjo objektov, predvidenih znotraj posameznih ureditvenih enot, se morajo izvesti vsi manjkajoči primarni komunalni vodi. Obratovanje objektov pred dogradnjo
komunalne opreme območja ni dovoljeno. Pred začetkom
obratovanja objektov mora biti izvedena tudi rekonstrukcija
regionalne ceste na tangiranem odseku in izvedeno ustrezno
priključevanje na regionalno cesto.
Pri projektiranju in gradnji v območju ZN je potrebno
upoštevati tudi naslednje pogoje Direkcije RS za ceste:
– Rekonstrukcijo regionalne ceste izvaja samo za ta
dela usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje.
– Investitor je materialno in kazensko odgovoren za vso
škodo, ki bi nastala na cesti ali bila povzročena uporabnikom
ceste vsled tehnologije izvajanja gradbenih del.
– Cestni priključek, ki vodi na parcele, so lastniki le-teh
dolžni pustiti v uporabo tudi drugim strankam, če za to obstojajo ustrezni pogoji.
– Priključek mora biti ves čas obstoja v redu vzdrževan
tako, da ne predstavlja nevarnosti za cesto ter promet na
njej.
– V primeru oviranja prometa na cesti vsled tehnologije
izvajanja del si mora investitor v smislu 65. člena zakona o
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javnih cestah pridobiti odločbo za polovično ali delno zaporo
ceste od Direkcije RS za ceste, na osnovi vloge in elaborata
začasne prometne ureditve za čas izvajanja del.
– Glede na to, da se gradnja predvidi z izvedbo gradbenih del pod prometom mora biti gradbena jama pravilno
razprta, vozišče pa zavarovano proti vdiranju. Po zaključnih
delih pa mora investitor gradbišče vzpostaviti v prvotno
stanje.
– Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno-prometno signalizacijo
v smislu določil pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00) in zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98).
Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in
pooblaščeno podjetje na stroške investitorja. Izvajalec del je
dolžan opravljati stalno kontrolo nad postavljeno prometno
signalizacijo in le-to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi
katerih je bila postavljena.
– Ves odkopani material je potrebno sproti odvažati na
deponijo. Nikakor ni dovoljeno ponovno vgrajevanje odkopanega materiala.
– Za vso eventualno povzročeno škodo na napravah
ali instalacijah vgrajenih v cestni svet, ki bi nastala zaradi
prometa ali izvajanja vzdrževalnih del na cesti, investitor ni
upravičen uveljaviti odškodnine.
– Investitor je dolžan takoj, oziroma najkasneje v roku
60 dni od dneva prejema obvestila Direkcije RS za ceste odstraniti vgrajene naprave iz varovalnega pasu ceste oziroma
cestnega telesa in vzpostaviti prvotno stanje brez odškodnine, če je to potrebno iz cestno-varnostnih interesov, zaradi
varnosti prometa na cesti oziroma, če to zahtevajo gradbeni
ukrepi pri izvajanju del v zvezi z izboljšanjem stanja ceste.
– Investitor je dolžan vgrajene naprave oziroma instalacije redno vzdrževati in to na lastne stroške.
– Če bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega
dela prometnih površin, jih je potrebno redno čistiti že med
delom posebno pa tudi po končanju del.
– Investitor oziroma izvajalec del je odgovoren za
tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji. Za
vse faze del mora izvajalec del dokazati kakovost vgrajenih
materialov in izvedbenih del ter ob zaključku del predložiti Direkciji RS za ceste elaborat o kontroli kakovosti, ki ga izdela
za to pooblaščeno, usposobljeno in registrirano podjetje, na
stroške izvajalca del oziroma investitorja.
– Izvajalec del je kazensko odgovoren za vso škodo, ki
bi nastala na cesti in škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste na predmetnem odseku ceste vse do zaključka
del. Stroški za eventualno povzročeno škodo vsakokrat
bremenijo investitorja oziroma izvajalca del.
– Gradbena dela ne smejo ovirati ostalih voznih površin
regionalne ceste na območju izgradnje cestnega priključka in
objektov v sklopu ZN.
– Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je
le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.
– Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti Direkciji
RS za ceste – izpostava Novo mesto.
– Po končanju del je upravni organ dolžan v smislu
90. člena zakona o graditvi objektov k tehničnemu pregledu
pismeno povabiti tudi predstavnika Direkcije RS za ceste
– izpostava Novo mesto.
– Vsa gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom
upravljavca ceste. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del
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oziroma investitorja, za kar je dolžan izvajalec del pred pričetkom dostaviti naročilnico.
– Investitor oziroma upravni organ mora en izvod gradbenega dovoljenja takoj dostaviti Direkciji RS za ceste – izpostava Novo mesto.
X. TOLERANCE
30. člen
Tolerance za horizontalne gabarite objektov so definirane znotraj površine namenjene za razvoj objekta, tolerance
višin objektov pa so dovoljene do + 10%.
Tolerance za kote pritličja objektov znašajo ± 50 cm,
razen v ureditvenih enotah UE 3 in UE 4, ki se lahko tudi
združita, kota pritličja pa se mora prilagoditi dostopni cesti.
Manipulativna površina je lahko tudi na površini za
razvoj objekta, če celotna površina za razvoj objekta na posamezni gradbeni parceli ne bo v celoti pozidana oziroma
pozidana maks. 70%.
V UE 1 je možna tudi drugačna ureditev parkirišč kot je
prikazano v tem ZN.
Pri trasah cestnega omrežja je dovoljeno manjše
prilagajanje trase v prostoru zaradi lastništva, ni pa dovoljeno zmanjševanje predvidenih širin vozišč in hodnikov
za pešce.
Pri komunalni infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih tras, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi
zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke rešitve.
XI. KONČNE DOLOČBE
31. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati določba
32. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 73/03) v delu, ki se
nanaša na območje, obravnavano s tem zazidalnim načrtom,
t.j. ureditveno območje Jama pri Dvoru – območje predvidenega ZN za obrtno-proizvodno cono – 016.
32. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja MOPE, Inšpektorat za okolje in prostor,
enota Novo mesto.
33. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Občinski upravi
občine Žužemberk.
34. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2004-258
Žužemberk, dne 12. februarja 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.
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VSEBINA

889.

890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.

897.
898.
899.
900.
901.
902.

903.
904.

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarskih pogojih za trgovanje s perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na
teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči
za trgovanje na teritoriju EU
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati ovce in koze za
trgovanje na teritoriju EU
Pravilnik o veterinarskih pogojih za premike kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu
kopitarjev iz tretjih držav
Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kakovosti perutninskega mesa
Pravilnik o razveljavitvi pravilnika o označevanju
tekstilnih in usnjenih izdelkov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju materialov, ki se uporabljajo
za glavne sestavne dele obutve, namenjene
prodaji potrošnikom
Pravilnik o obrazcih in ceni službenih izkaznic
zasebnega varovanja ter o postopku za njihovo
podelitev
Pravilnik o spremembi odredbe o obliki in vsebini napovedi za odmero takse za odvajanje
tehnološke odpadne vode
Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju občinskega lokacijskega načrta
Tarifa za tolmače slovenskega znakovnega
jezika
Odločba o podelitvi statusa družba, ki deluje v
javnem interesu na področju ohranjanja narave
Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v
javnem interesu na področju ohranjanja narave

OBČINE
905.
2393
2394
2404
907.
2417
2432

908.
909.

2434
2436

2436
2437
2442

910.

911.
912.

913.

2446
2452
2456
2456

914.

915.
916.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za februar
2004
Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo
»Polo«

906.

917.
2456
2456

16.

DRAVOGRAD

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih ureditvenega
območja naselja Dravograd, Otiški vrh in Šentjanž
Sklep o združitvi programa priprave prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje v Občini
Dravograd in programa priprave za prostorske
ureditvene pogoje za naselja Dravograd, Otiški
vrh, Šentjanž, Črneče, Libeliče in Trbonje
Javna razgrnitev in javna razprava

2457

2457
2458

METLIKA

Odlok o proračunu Občine Metlika za leto
2004
Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

2458
2460

MIREN-KOSTANJEVICA

Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku dodeljevanja proračunskih sredstev za namen
pokroviteljstva v Občini Miren-Kostanjevica

2461

POLZELA

Odlok o proračunu Občine Polzela za leto
2004
Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Polzela za leto 2004

2462
2464

PREBOLD

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

2464

ŠALOVCI

Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Šalovci d.o.o.

2464

ŽUŽEMBERK

Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko
cono Klek v Žužemberku
Odlok o zazidalnem načrtu obrtno-industrijska
cona Sejmišče v Žužemberku
Odlok o zazidalnem načrtu servisno-obrtna
cona Jama pri Dvoru

2467
2475
2481

MEDNARODNE POGODBE

Zakon o ratifikaciji Severnoatlantske pogodbe
(MSAP)

3021
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