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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju porabe sredstev strukturne politike
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 28. člena Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.
130/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju porabe sredstev strukturne politike v
Republiki Sloveniji
1. člen
V Uredbi o izvajanju porabe sredstev strukturne politike
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04) se v naslovu
beseda »porabe« nadomesti z besedilom »postopkov pri
porabi«.
2. člen
V 1. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Načrtovanje in poraba sredstev strukturne politike
poteka na področjih:
1. Enotnega programskega dokumenta;
2. Pobude Skupnosti INTERREG IIIA;
3. Pobude Skupnosti EQUAL.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
3. člen
V 2. členu se v prvem odstavku dodajo 13. do 16. točka,
ki se glasijo:
»13. Pobuda Skupnosti INTERREG IIIA je namenjena
spodbujanju čezmejnega sodelovanja v okviru strukturnih
skladov in se financira iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Programi pobude Skupnosti INTERREG IIIA, v katerih sodeluje Republika Slovenija v programskem obdobju
2000-2006, so:
– Sosedski program Slovenija/Madžarska/Hrvaška;
– Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija;
– Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija.
14. Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA (v
nadaljnjem besedilu: PPS INTERREG IIIA) je programski
dokument v okviru pobude Skupnosti INTERREG IIIA za
koriščenje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj
v obdobju 2004-2006 na podlagi dogovorjenih prioritet med
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Republiko Slovenijo in državami partnericami v posameznem
PPS INTERREG IIIA.
15. Pobuda Skupnosti EQUAL je posebni finančni
instrument Evropske unije za uresničevanje strukturne politike. V okviru Evropske strategije zaposlovanja preko transnacionalnega sodelovanja spodbuja nove načine za boj proti
diskriminaciji in neenakostim na trgu dela.
16. Program Pobude skupnosti EQUAL za programsko
obdobje 2004 – 2006 (v nadaljnjem besedilu: PPS EQUAL) je
dokument Republike Slovenije, ki ga je odobrila Evropska komisija in vsebuje strategijo ter večletne ukrepe PPS EQUAL
v Republiki Sloveniji.«
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Izrazi iz tega člena, ki se nanašajo na EPD in niso
posebej definirani za PPS INTERREG IIIA in PPS EQUAL,
se smiselno uporabljajo tudi za ti pobudi.«
4. člen
V naslovu II. poglavja se beseda »EPD« nadomesti z
besedama »STRUKTURNE POLITIKE«.
5. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(vloge)
(1) Organ upravljanja je odgovoren za upravljanje
strukturne politike in učinkovito ter pravilno črpanje sredstev
strukturne politike. Organ upravljanja je notranja organizacijska enota:
1. Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj za EPD;
2. Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj za PPS INTERREG IIIA Sosedski program
Slovenija/Madžarska/Hrvaška;
3. Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za
PPS EQUAL.
(2) Nacionalni organ za PPS INTERREG IIIA je posredniško telo organa upravljanja, ki je v državi partnerici.
Za PPS INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija in PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija je nacionalni organ Javna agencija
Republike Slovenije za regionalni razvoj.
(3) Posredniško telo je odgovorno za izvedbo posamezne prednostne naloge EPD. V skladu z usmeritvami
organa upravljanja vodi medresorsko usklajevanje za izbor
projektov EPD ali programov na nivoju pristojne prednostne
naloge, ki je predmet sofinanciranja s strani posameznega
strukturnega sklada. Pri tem mora zagotavljati skladnost s
horizontalnimi prednostnimi nalogami EU, merljivost učinkov
in doseganje zastavljenih ciljev. Posredniško telo je notranja
organizacijska enota:
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1. Ministrstva za gospodarstvo za Evropski sklad za
regionalni razvoj;
2. Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za
Evropski socialni sklad;
3. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
za Usmerjevalni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada in Finančni instrument za
usmerjanje ribištva.
(4) Nosilec proračunske postavke je neposredni
uporabnik državnega proračuna, ki ima v posebnem delu
proračuna zagotovljena sredstva strukturne politike. Deluje
v skladu z navodili organa upravljanja, plačilnega organa,
posredniškega telesa ter v skladu s sklenjenimi sporazumi
in drugimi akti.
(5) Končni upravičenec v okviru EPD je neposredni ali
posredni proračunski uporabnik v skladu s predpisom ministra ali ministrice, pristojne za finance (v nadaljnjem besedilu: minister za finance), ki odobri državno pomoč ali izvede
projekt. Končni upravičenec je dolžan spoštovati navodila
organa upravljanja, plačilnega organa, posredniškega telesa in nosilca proračunske postavke ter sklenjene sporazume
in druge akte.
(6) Končni upravičenec v okviru PPS INTERREG IIIA
je končni prejemnik sredstev strukturne politike, ki izvede
projekt.
(7) Končni upravičenec v okviru PPS EQUAL je razvojno partnerstvo, izbrano na javnem razpisu, ki je hkrati končni
prejemnik sredstev strukturne politike.
(8) Končni prejemnik je prejemnik sredstev strukturne
politike.
(9) Plačilni organ je notranja organizacijska enota
Ministrstva za finance. Odgovoren je predvsem za izvrševanje povračil iz naslova sredstev EU strukturnih skladov v
proračun.
(10) Plačilni organ za PPS INTERREG IIIA Slovenija-Avstrija in PPS INTERREG IIIA Slovenija-Italija se nahaja
v državi partnerici.
(11) Neodvisni organ za finančni nadzor je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljnjem besedilu:
organ za finančni nadzor), ki je organ v sestavi Ministrstva
za finance in opravlja naloge neodvisnega nadzora vseh
skladov EU.
(12) Nosilec horizontalne prednostne naloge je ministrstvo, ki pokriva posamezno vsebino horizontalne prednostne
naloge glede na EPD, in sicer:
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo za trajnostni
razvoj;
5. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve za
enake možnosti;
6. Ministrstvo za informacijsko družbo za informacijsko
družbo.
(13) Nadzorni odbor je telo, ki opravlja naloge, opredeljene v 35. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 o splošnih
določbah glede Strukturnih skladov (UL L, št. 161/1999, z
dne 21. junija 1999, vključno z vsemi spremembami, nadaljnjem besedilu: Uredba 1260/1999).
(14) Programski svet je medresorski odbor na ravni
prednostne naloge EPD, ki ga ustanovi posredniško telo.
(15) Upravni odbor v okviru PPS INTERREG IIIA je
medresorski mednarodni odbor.»
6. člen
Za 28. členom se doda VI.a poglavje, ki se glasi:
»VI.a POSEBNOSTI V IZVAJANJU POSTOPKOV PRI
PORABI SREDSTEV STRUKTURNE POLITIKE V OKVIRU
PPS INTERREG IIIA
29. člen
(uporaba členov)
Za izvajanje postopkov pri porabi sredstev strukturne
politike v okviru PPS INTERREG IIIA se smiselno uporabljajo
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določbe členov te uredbe, ki urejajo izvajanje postopkov pri
porabi sredstev strukturne politike v okviru EPD, razen za
posebnosti, ki so opredeljene v 30. do 39. členu te uredbe.
30. člen
(pristojnosti in odgovornosti organa upravljanja oziroma
nacionalnega organa)
(1) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ opravlja
naloge organa upravljanja, določene v 4. členu te uredbe,
razen nalog iz 2., 3., 4., 5., 6., 11. in 15. točke 4. člena te
uredbe.
(2) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ opravlja
naloge posredniškega telesa, določene v 5. členu te uredbe,
razen nalog iz 1., 5. in 6. točke drugega odstavka ter 11. in
12. točke tretjega odstavka 5. člena te uredbe.
(3) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ opravlja
naloge končnega upravičenca, določene v 7. členu te uredbe, razen nalog iz 6. točke 7. člena te uredbe.
(4) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ opravlja
naloge nosilca proračunske postavke, določene v 10., 11. in
12. točki prvega odstavka 6. člena te uredbe.
31. člen
(pogodbeni odnos z nosilcem proračunske postavke)
Organ upravljanja oziroma nacionalni organ opravlja
vse naloge iz 30. člena te uredbe na podlagi pogodbe z
nosilcem proračunske postavke.
32. člen
(pristojnosti in odgovornosti nosilca proračunske postavke)
(1) Nosilec proračunske postavke opravlja naloge
organa upravljanja, določene v 2., 3., 6. in 11. točki 4. člena
te uredbe.
(2) Nosilec proračunske postavke opravlja naloge nosilca proračunske postavke, določene v 5., 7., 11., 13., 14., 15.
in 16. točki prvega odstavka 6. člena te uredbe.
33. člen
(pristojnosti in odgovornosti plačilnega organa)
(1) Poleg nalog iz 8. člena te uredbe opravlja plačilni
organ tudi transfer sredstev plačilnemu podorganu na Madžarskem.
34. člen
(javni razpis za izbiro)
(1) Javni razpis v okviru PPS INTERREG IIIA je dvostopenjski postopek, kjer se v prvi fazi predhodnega ocenjevanja
v Republiki Sloveniji ne opravi končni izbor ampak oblikuje
prednostna lestvica projektov, iz katere so dokončno potrjeni
projekti na mednarodnem upravnem odboru posameznega
PPS INTERREG IIIA.
(2) Javni razpis za posamezni PPS INTERREG IIIA se
potrdi v okviru upravnega ali nadzornega odbora za posamezni program.
(3) Javni razpis, razpisna dokumentacija, pogodbeni
dokumenti in postopek so vodeni v slovenskem jeziku. V
primeru drugačnega dogovora z državami partnericami so
lahko javni razpis, razpisna dokumentacija, pogodbeni dokumenti in postopek vodeni poleg slovenskega tudi v tujem
jeziku. Javni razpis in razpisna dokumentacija morata vsebovati natančna navodila glede uporabe jezika za posamezne
dokumente.
(4) Javni razpis za dodelitev sredstev strukturne politike
v okviru PPS INTERREG IIIA mora biti objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije in mora vsebovati sestavine iz drugega odstavka 12. člena te uredbe, razen sestavin iz 9. točke
drugega odstavka 12. člena te uredbe. Namesto sestavin iz
1. točke drugega odstavka 12. člena te uredbe mora javni
razpis vsebovati ime oziroma naziv in sedež organa uprav-
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ljanja oziroma nacionalnega organa, ki izvede vse postopke,
potrebne za dodelitev sredstev.
(5) Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so
navedeni v četrtem odstavku 12. člena te uredbe. Namesto
obveznih sestavnih delov iz četrte alinee 1. točke in 4. točke
četrtega odstavka 12. člena te uredbe so obvezni sestavni
deli razpisne dokumentacije:
1. navedba meril načina vrednotenja za izbor končnih
upravičencev;
2. splošni pogoji za sklepanje pogodbe o sofinanciranju.
(6) Obvezne sestavine pogodbe o sofinanciranju so navedene v petem odstavku 12. člena te uredbe. Namesto obveznih sestavin iz 2. in 12. točke petega odstavka 12. člena
te uredbe so obvezne sestavine pogodbe o sofinanciranju:
1. naziv in naslov organa upravljanja oziroma nacionalnega organa;
2. dolžnost organa upravljanja oziroma nacionalnega
organa, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev.

(4) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ na
podlagi izdanega sklepa predlagatelju projekta posreduje
obvestilo o izbiri projekta z odobreno višino sredstev sofinanciranja in z navedbo morebitnih dodatnih pogojev, ki jih
mora izpolniti predlagatelj projekta pred podpisom pogodbe
o sofinanciranju. Obvestilo in izpolnjeni pogoji so podlaga za
sklenitev pogodbe o sofinanciranju. V skladu s pogodbo o
sofinanciranju, celotno dokumentacijo projekta, to uredbo in
ostalimi pravnimi akti končni upravičenec izvede projekt. Če
projekt ni izbran, organ upravljanja oziroma nacionalni organ
izda obvestilo o zavrnitvi projekta.

35. člen
(izbor predlogov projektov in potrditev projektov)
(1) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ pripravi osnutek javnega razpisa in pred objavo javnega razpisa pridobi soglasje upravnega odbora posameznega PPS
INTERREG IIIA.
(2) Postopek za dodelitev sredstev se deli v fazo predhodnega ocenjevanja, za katero je odgovoren organ upravljanja oziroma nacionalni organ, ter v fazo skupne izbire, za
katero je odgovoren upravni odbor, sestavljen iz predstavnikov vseh držav partneric v programu.
1. Faza predhodnega ocenjevanja je sestavljena iz naslednjih opravil:
a. Organ upravljanja oziroma nacionalni organ sprejema prispele prijave in zaporedoma opravlja oceno administrativne ustreznosti in upravičenosti glede na pogoje
posameznega PPS INTERREG IIIA.
b. Organ upravljanja oziroma nacionalni organ imenuje
strokovno skupino za predhodno ocenjevanje kakovosti projektov, ki poteka v Republiki Sloveniji, in ki jo vodi predstavnik
organa upravljanja oziroma nacionalnega organa.
c. V prvi fazi ocenjevanja se organ upravljanja oziroma
nacionalni organ lahko posvetuje z drugimi pristojnimi institucijami v državah partnericah v okviru bilateralnih strokovnih
skupin oziroma z drugimi pristojnimi institucijami v Republiki
Sloveniji in lahko od vlagatelja zahteva dodatna pojasnila ali
dokazila.
d. Organ upravljanja oziroma nacionalni organ posreduje predlog liste priporočenih projektov slovenskemu delu
upravnega odbora v vmesno potrditev.
2. Faza skupne izbire je sestavljena iz naslednjih opravil:
a. Organ upravljanja oziroma nacionalni organ posreduje predlog liste izbranih projektov, vključno s spremno dokumentacijo, skupnemu tehničnemu sekretariatu posameznega
PPS INTERREG IIIA, ki preveri ustreznost dokumentacije in
jo posreduje upravnemu odboru posameznega PPS INTERREG IIIA.
b. Upravni odbor posameznega PPS INTERREG IIIA
oceni projekte na podlagi skupnih meril.
c. Upravni odbor posameznega PPS INTERREG IIIA
sprejme končno odločitev o izbiri projektov. Upravni odbor
izda skupni sklep za potrditev liste projektov, ki predstavlja
osnovo za sklenitev pogodbe o sofinanciranju.
(3) Na podlagi izdanega sklepa iz 2.c točke drugega
odstavka tega člena pripravi nosilec proračunske postavke
predloge za odprtje projektov PPS, ki izhajajo iz EP in jih posreduje Ministrstvu za finance ter obvesti organ upravljanja
oziroma nacionalni organ z namenom odobritve izvrševanja
projekta.

37. člen
(zahtevek za plačilo)
(1) Končni upravičenec pripravi zahtevek za plačilo
na podlagi predloženih dokazil o upravičenih stroških, navedenih v pogodbi ali računovodski dokumentaciji enake
dokazne moči, in ga posreduje organu upravljanja oziroma
nacionalnemu organu.
(2) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ posreduje pregledan zahtevek za izplačilo nosilcu proračunske
postavke, ki izvrši plačilo končnemu upravičencu.

36. člen
(izbor, potrjevanje in izvajanje projektov tehnične pomoči)
Organ upravljanja oziroma nacionalni organ pripravi
predlog projekta tehnične pomoči in ga posreduje nadzornemu oziroma upravnemu odboru posameznega PPS INTERREG IIIA v potrditev. O potrditvi obvesti nosilca proračunske
postavke, ki o tem obvesti plačilni organ.

38. člen
(zahtevek za povračilo)
(1) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ mora v
30 dneh po plačilu v breme sredstev strukturne politike oziroma v skladu z navodili plačilnega organa, pripraviti in predložiti zahtevek za povračilo z dokazilom o opravljenih kontrolah
in ostalo zahtevano dokumentacijo plačilnemu organu. Hkrati
mora o tem obvestiti nosilca proračunske postavke.
(2) Organ upravljanja oziroma nacionalni organ lahko
predloži zahtevek za povračilo plačilnemu organu najkasneje do 15. novembra tekočega proračunskega leta oziroma v
roku, ki ga predpiše minister za finance.
(3) Plačilni organ lahko zavrne zahtevek za povračilo,
če ne izpolnjuje zahtevanih pogojev in z ustrezno utemeljitvijo v 30 dneh obvesti organ upravljanja in nosilca proračunske
postavke.
(4) Če je plačilni organ v državi partnerici, nacionalni
organ hkrati posreduje kopijo zahtevka za povračilo nosilcu
proračunske postavke in plačilnemu organu v Republiki
Sloveniji.
39. člen
(kontrola zahtevkov)
Organ upravljanja oziroma nacionalni organ opravlja
kontrole, predvidene v 25. in 26. členu te uredbe, v samostojni notranji organizacijski enoti.«
7. člen
Pred VII. poglavje se doda VI.b poglavje, ki se glasi:
»VI.b POSEBNOSTI V IZVAJANJU POSTOPKOV PRI
PORABI SREDSTEV STRUKTURNE POLITIKE V OKVIRU
PPS EQUAL
40. člen
(uporaba členov)
Za izvajanje postopkov pri porabi sredstev strukturne
politike v okviru PPS EQUAL se smiselno uporabljajo določila členov, ki urejajo izvajanje postopkov pri porabi sredstev

Stran

6328 /

Št.

48 / 30. 4. 2004

strukturne politike v okviru EPD, razen za posebnosti, ki so
opredeljene v 41. do 43. členu te uredbe.
41. člen
(pristojnosti in odgovornosti organa upravljanja)
(1) Organ upravljanja opravlja naloge organa upravljanja, določene v 4. členu te uredbe, razen nalog iz 4., 5.,
7., 8., 9. in 11. točke 4. člena te uredbe.
(2) Organ upravljanja opravlja naloge nosilca proračunske postavke, določene v 12. in 13. točki prvega odstavka 6. člena te uredbe.
(3) Organ upravljanja opravlja naloge končnega
upravičenca, določene v 1., 2., 3. in 7. točki 7. člena te
uredbe.
(4) Organ upravljanja izda navodila za spremljanje in
poročanje o izvajanju PPS EQUAL.
42. člen
(javni razpis za izbiro projektov)
(5) Javni razpis za izbiro projektov za dodelitev
sredstev strukturne politike mora biti objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije in mora vsebovati sestavine iz
drugega odstavka 12. člena te uredbe. Namesto sestavin
iz 1. točke drugega odstavka 12. člena te uredbe mora
javni razpis vsebovati ime oziroma naziv in sedež organa
upravljanja, ki izvede vse postopke potrebne za dodelitev
sredstev.
(6) Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so
navedeni v četrtem odstavku 12. člena te uredbe. Namesto obveznega sestavnega dela iz 4. točke četrtega odstavka 12. člena te uredbe je obvezni sestavni del vzorec
pogodbe o financiranju.
(7) Obvezne sestavine pogodbe o financiranju so
določene v petem odstavku 12. člena te uredbe. Namesto
obveznih sestavin iz 2., 6. in 12. točke 12. člena te uredbe
so obvezne sestavine pogodbe o financiranju:
1. naziv in naslov organa upravljanja;
2. višina dodeljenih sredstev;
3. dolžnost organa upravljanja, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih
sredstev.
43. člen
(izbor predlogov projektov in potrditev projektov)
(1) Organ upravljanja pripravi osnutek javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter ju objavi.
(2) Organ upravljanja imenuje komisijo za odpiranje
in ocenitev prispelih vlog. Sestava komisije mora zagotavljati objektivno in strokovno ocenjevanje, pri čemer je
nujno potrebno izključiti konflikt interesov.
(3) Komisija pripravi predlog liste izbranih projektov s
finančnimi podatki o posamičnih projektih in ga posreduje
organu opravljanja, ki se glede izbora opredeli in izda
skupni sklep o potrditvi projektov.
(4) Na podlagi izdanega sklepa iz prejšnjega odstavka pripravi organ upravljanja predlog za odprtje projektov
PPS EQUAL, ki izhaja iz EP in ga posreduje Ministrstvu
za finance.
(5) Na podlagi izdanega sklepa organ upravljanja pripravi in posreduje predlagatelju projekta obvestilo o sklepu
o potrditvi projekta z odobreno višino sredstev financiranja
in z navedbo morebitnih dodatnih pogojev, ki jih mora izpolniti predlagatelj projekta pred podpisom pogodbe. Obvestilo o sklepu in izpolnjeni pogoji so podlaga za sklenitev
pogodbe o financiranju. V skladu s pogodbo o financiranju,
celotno dokumentacijo projekta, to uredbo in ostalimi pravnimi akti končni upravičenec izvede projekt. Če projekt ni
izbran, organ upravljanja izda obvestilo o zavrnitvi projekta
in ga posreduje predlagatelju projekta.«

Uradni list Republike Slovenije
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(upravičeni stroški v prehodnem obdobju)
Stroški so lahko upravičeni do povračila tudi, če so
nastali v obdobju od 1. januarja 2004 do 1. maja 2004 in v
skladu z uredbo izpolnjujejo pogoje za povračilo, razen če v
instrumentu iz 4. točke prvega odstavka 2. člena uredbe ni
določeno drugače.
V primeru, da so bili stroški iz prejšnjega odstavka
že plačani iz državnega proračuna, nosilec proračunske
postavke v soglasju s posredniškim telesom in organom
upravljanja posreduje predlog za pridobitev soglasja za
preknjižbo porabe v breme sredstev strukturne politike
Ministrstvu za finance, skupaj z dokazilom o opravljenih
kontrolah po 26. členu uredbe. Po pridobitvi soglasja se
izvede preknjižba porabe v breme sredstev strukturne politike. Po preknjižbi porabe nosilec proračunske postavke v
skladu z 20. členom uredbe predloži zahtevek za povračilo
plačilnemu organu.
9. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-01/2004-2
Ljubljana, dne 29. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0112
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
glavno cesto Želodnik – Mengeš – Vodice
na odseku Želodnik – Mengeš z obvoznico
Mengeš

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v zvezi s tretjim
odstavkom 170. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto
Želodnik – Mengeš – Vodice na odseku Želodnik
– Mengeš z obvoznico Mengeš
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
S to uredbo se, ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Republike Slovenije, srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije, sprejme državni
lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik – Mengeš – Vodice
na odseku Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt). Državni lokacijski
načrt je izdelal LUZ d.d., Ljubljana, pod št. projekta 5025,
april 2004. Poročilo o vplivih na okolje v sklopu državnega
lokacijskega načrta je izdelal OIKOS d.o.o., Vir pri Domžalah,
pod št. projekta 210, september 2003 (v nadaljnjem besedilu:
poročilo o vplivih na okolje).
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2. člen
(vsebina državnega lokacijskega načrta)
Državni lokacijski načrt določa mejo oziroma obseg
ureditvenega območja, funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično,
krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in
ureditev, pogoje za prometno in komunalno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, dinamiko izvajanja posegov,
obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad
izvajanjem te uredbe.

del.
buje:

3. člen
(sestava državnega lokacijskega načrta)
(1) Državni lokacijski načrt vsebuje tekstualni in grafični
(2) Tekstualni del državnega lokacijskega načrta vse-

a) uredbo o državnem lokacijskem načrtu;
b) obrazložitev državnega lokacijskega načrta z naslednjo vsebino:
– obrazložitev in utemeljitev državnega lokacijskega
načrta,
– funkcija območja,
– prometno tehnična rešitev,
– ureditev komunalno energetske infrastrukture,
– prostorske ureditve po posameznih področjih,
– ocena stroškov,
– etape izvajanja državnega lokacijskega načrta in
– seznam parcel v območju državnega lokacijskega
načrta;
c) pogoji ter soglasja in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;
d) seznam lastnikov parcel z deleži odkupa;
e) seznam koordinat območja državnega lokacijskega
načrta.
(3) Grafični del državnega lokacijskega načrta vsebuje:
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije v merilu
1:250 000,
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana
občin Lukovica, Domžale, Mengeš v merilu 1:5000 in v
merilu 1:25 000,
– prikaz širšega območja državnega lokacijskega načrta
v merilu 1:25 000,
– pregledno situacijo v merilu 1:5000,
– ureditveno situacijo v merilu 1:1000,
– zbirni načrt komunalnih vodov v merilu 1:1000,
– karakteristični prečni profili v merilu 1:100,
– vzdolžni profil v merilu 1:1000/100,
– načrt gradbenih parcel v merilu 1:1000 in
– zakoličbeni načrt gradbenih parcel in cestnega telesa
v merilu 1:1000.
(4) Sestavni del državnega lokacijskega načrta je tudi
poročilo o vplivih na okolje.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
4. člen
(ureditveno območje državnega lokacijskega načrta)
Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih
občinah:
a) območje trase glavne ceste Želodnik – Mengeš in
obvoznice Mengeš:
– k. o. Krtina:
176, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931,
932, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 961/2,
962/1, 962/2, 1183/2, 1183/6, 1201/1, 1201/2, 1202/2;

Št.

48 / 30. 4. 2004 /

Stran

6329

– k. o. Prevoje:
997, 998, 999, 1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1014,
1015, 1016/1, 1016/2;
– k. o. Dob:
516/2, 517, 520/1, 520/2, 525, 527/1, 529/1, 542/3,
542/4, 649, 652, 653, 654/1, 654/2, 660, 663/2, 666/1, 666/2,
668, 671/3, 955/1, 958/1, 958/3, 961/2, 967/2, 990, 1169,
1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178/1,
1178/4, 1188, 1197/1, 1197/2, 1200, 1201, 1202, 1203/1,
1203/2, 1227, 1228/1, 1228/2, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259,
1271/1, 1271/2, 1273/1, 1274, 1309, 1314, 1315/1, 1315/2,
1315/3, 1320/1, 1320/2, 1321/1, 1321/2, 1322/1, 1322/2,
1323/1, 1323/5, 1355/1, 1356/1, 1358/2, 1366/1, 1367/1,
1371, 1548/2, 1783;
– k. o. Radomlje:
188, 189, 190/1, 190/2, 191, 192/1, 192/5, 193/3, 194/1,
194/2, 194/3, 194/4, 194/5, 194/6, 194/7, 197/1, 198, 199/1,
199/2, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 200/1, 200/2, 200/3, 200/5,
200/6, 200/8, 200/9, 200/13, 200/14, 202/1, 202/2, 203, 207,
208/1, 208/2, 208/3, 211, 212, 214, 216, 217/1, 217/2, 218,
219, 220, 221, 222/1, 267, 268, 269/1, 269/2, 270, 271, 272,
273, 785, 786, 787, 788, 789/1, 789/2, 790, 1160/1, 1165,
1201/1, 1204/7, 1204/17, 1204/19, 1209/1, 1216/2;
– k. o. Homec:
660/1, 661/1, 661/3, 662/1, 662/3, 663/3, 664/1, 664/2,
664/3, 664/5, 665/1, 665/2, 666/1, 666/2, 667/1, 667/2, 667/3,
668/1, 668/2, 671, 672/1, 672/2, 672/3, 695/4, 696/2, 698/3,
699/1, 699/2, 700/1, 700/3, 700/4, 701/1, 701/2, 701/4, 702,
703, 704/1, 704/2, 705/1, 705/2, 706, 707, 711, 713/1,
713/3, 714/1, 714/3, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2, 720/1, 720/2,
721/1, 721/2, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5, 723/6, 723/7, 723/8,
724/12, 724/16, 724/20, 724/21, 726/1, 726/5, 727/1, 727/13,
728/1, 728/2, 729/2, 729/12, 729/14, 729/15, 729/16, 729/17,
729/18, 729/19, 729/20, 729/21, 729/22, 729/23, 729/24,
729/25, 729/26, 729/27, 729/28, 733/1, 733/2, 734/1, 734/2,
740/10, 740/11, 743/1, 743/2,
743/5, 743/25, 743/27, 743/30, 744/2, 744/4,
746/1, 746/2, 748/6, 748/7, 748/9, 748/11, 748/12, 753/1,
753/2, 754/6, 755, 756/3, 760, 762, 763/1, 763/2, 763/3,
764/1, 764/2, 765/1, 765/3, 766/1, 766/2, 766/3, 767/1, 767/2,
767/3, 769, 770, 773/2, 773/3, 774/2, 774/3, 776, 777, 780,
871/1, 871/4, 871/5, 872/2, 872/3, 872/4, 872/5, 872/7,
876/3, 876/7, 876/14, 876/16, 877/1, 877/3, 877/4, 877/7,
879, 880/1, 880/2, 880/3, 880/4, 881/1, 881/2, 881/3, 882/1,
882/2, 882/3, 882/4, 883/1, 883/2, 883/3, 883/4, 884, 885,
886/1, 886/2, 886/3, 886/4, 887/1, 887/4, 887/6, 888/1, 888/2,
889/1, 889/3, 890/1, 890/11, 890/13, 890/14, 890/15, 890/18,
891/1, 898/3, 899/1, 899/3, 899/4, 899/5, 900/1, 900/15, 901,
902/1, 902/2, 902/3, 936/2, 937/2, 938/5, 938/6, 939, 940,
953, 954/1, 954/3, 956/1;
– k. o. Domžale:
64/1, 64/5, 5420, 5443;
– k. o. Mengeš:
528/3, 528/4, 528/8, 528/13, 531/1, 531/2, 532/1, 532/2,
533/1, 533/2, 534/1, 534/2, 535/1, 535/4, 536/2, 537/2, 537/3,
539/2, 541, 553/2, 554/1, 554/2, 555/1, 555/2, 556/1, 556/4,
557/1, 558/5, 558/6, 560/3, 572/1, 572/4, 572/5, 573, 574,
575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582/1, 583, 584, 585,
586, 589, 590, 592, 660, 686, 687, 689/1, 689/3, 690, 717,
718, 719, 720, 721/1, 728/1, 728/2, 728/4, 728/5, 731, 732/1,
733/4, 733/9, 733/10, 733/11, 733/12, 741, 744/1, 745/1,
745/8, 755/6, 755/7, 755/10, 755/11, 755/12, 758/19, 766/1,
769/1, 772/1, 777/1, 782/9, 783/1, 783/20, 787/1, 794/1,
796/2, 801/3, 802/3, 811/4, 812/2, 812/3, 815/2, 815/4, 816/1,
818/2, 819/1, 819/3, 822/2, 824/7, 824/8, 829/3, 831/3, 836/2,
838/4, 839/2, 843/2, 847/2, 851/2, 852/2, 853/2, 854/1, 855/3,
857/1, 857/2, 858/1, 858/2, 858/3, 860/11, 860/12, 860/13,
860/16, 860/17, 862/1, 862/9, 863, 864/11, 865/8, 866/1, 868,
869, 873/2, 875/1, 876/1, 877/1, 878/1, 881/1, 883/1, 883/3,
884/1, 888/1, 889, 893/1, 893/2, 897, 902, 905, 906/1, 906/6,
909/1, 913/4, 914/1, 919/1, 919/2, 920/1, 920/2, 924, 925/1,
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933, 934, 994, 995, 996/1, 996/2, 997, 998, 999/1, 999/2,
1000, 1001, 1002, 1004, 1005, 1022, 1024/1, 1025, 1026/1,
1027/1, 1028/1, 1028/2, 1029, 1030, 1042, 1420/1, 1428/2,
1429/3, 1430/2, 1430/4, 1432/1, 1432/2, 1465, 1475/1, 1476/2,
1478/1, 1478/3, 1485/1, 1485/2, 1486/1, 1487/2, 1495/1,
1495/2, 1496/3, 1497/1, 1619, 1620, 1621/2, 1627/1, 1632/1,
1638, 1647/2, 1647/9, 1676/1, 1678, 1679, 1680/1, 1690/1,
1693, 1694/1, 1694/2, 1695, 1696, 1697, 1698, 1700, 1701,
2844, 2845, 2846/1, 2847/1, 2847/2, 2848/2, 2858/1, 2859/1,
2861/1, 2865/1, 2869/1, 2870, 2871/1, 2872/4, 2873/1, 2891/1,
2893/1, 2894/1, 2896/1, 2897/1, 2898/1, 2899/1, 2936/1,
2936/2, 2936/3, 2938/1, 2943/1, 2961/1, 2961/2, 2961/3,
2962;
– k. o. Loka:
2/1, 2/4, 6, 7/1, 8/3, 10/2, 11, 22/7, 23/2, 23/8, 29/1,
877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887/1,
1068/4, 1068/6.
b) območje prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture,
ki jih zahteva gradnja glavne ceste Želodnik – Mengeš in
obvoznice Mengeš:
– k. o. Dob:
1. vodovod: 1174, 1173, 1359, 1322/1;
2. elektrika: 425/2, 520/1, 688/4, 688/5, 967/1, 967/2,
967/5, 1219, 1223, 1224, 1352/1, 1360/2, 1790;
– k. o. Radomlje:
1. kanalizacija: 193/3, 194/6, 200/6;
2. elektrika: 189, 190/1, 192/1, 192/5, 193/3, 200/1,
200/2, 200/6, 200/8, 200/9, 222/1, 269/1, 271, 274/1, 1165;
3. javna razsvetljava, 190/2;
– k. o. Homec:
1. vodovod: 699/1, 723/2, 723/7, 729/2, 743/1, 743/2,
744/2, 744/4, 883/1, 884, 898/3, 899/1, 954/1, 956/1;
2. kanalizacija: 667/1, 668/1, 671, 672/1, 699/1, 703,
705/1, 706, 723/2, 723/7, 756/1, 756/3, 880/3, 880/4, 954/1;
3. elektrika: 673/1, 691/1, 735/1, 735/2, 743/2, 743/5,
902/1;
– k. o. Mengeš:
1. elektrika: 528/8, 535/4, 689/3, 733/10, 747/3, 750/1,
858/1, 862/2, 862/9, 866/1, 867/1, 883/1, 884/1, 1012/4,
1420/1, 1432/1, 1465, 1478/1, 1487, 1645/1, 1645/13, 1647/2,
2847/2, 2858/1, 2859/1, 2864/1, 2864/5, 2864/6, 2869/1,
2873/1, 2891/1, 2897/1, 2961/3;
2. kanalizacija: 745/8, 811/1, 812/3, 841/2, 853/2, 1006,
2938/1;
3. vodovod, 745/1, 863, 2871/1;
4. TK vod: 2865/1;
5. javna razsvetljava: 1420/1, 1632/1, 1638, 1647/9,
2865/1, 2873/1;
6. plinovod: 2865/1.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
(funkcija območja državnega lokacijskega načrta)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– območje izključne rabe ceste s spremljajočimi objekti
in ureditvami (deviacije cest in poti, križišča, nadvozi, podvozi, mostovi),
– območje ureditev obcestnega prostora, vključno z
rekultivacijo zemljišč,
– območje ureditev vodotokov,
– območje prestavitev in navezav infrastrukturnih objektov in naprav,
– območje okoljevarstvenih ukrepov.
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IV. PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI UREJANJA
OBMOČJA
6. člen
(osnovni tehnični elementi)
(1) Glavna cesta Želodnik – Mengeš (v nadaljnjem
besedilu: glavna cesta) je glede na funkcionalno klasifikacijo
državnih cest načrtovana kot glavna cesta drugega reda
(G-II). Obvoznica Mengeš (v nadaljnjem besedilu: obvoznica)
je načrtovana kot regionalna cesta drugega reda (R-II).
(2) Skupna dolžina trase glavne ceste z obvoznico je
10,393 km, od tega je trasa glavne ceste dolga 8,293 km,
trasa obvoznice pa 2,100 km.
(3) Glavna cesta in obvoznica se izvedeta kot dvopasovnica, z nivojskimi križišči. Krožna križišča se izvedejo
na križanjih pomembnejših cest z večjimi prometnimi obremenitvami. Kjer razmere tega ne dopuščajo, se izvedejo
štirikraka semaforizirana križišča. Na križanjih dovoznih cest
z manjšimi obremenitvami se izvedejo trikraka ali štirikraka
križišča, pri čemer se na glavni cesti dodajo pasovi za levo
zavijanje.
(4) Vertikalni in horizontalni elementi glavne ceste so
projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 100 km/h, za
obvoznico pa 70 km/h. V območju križišč je računska hitrost
60 km/h.
(5) Mejni trasni elementi na glavni cesti so:
– najmanjši horizontalni radij na odprti trasi: R =
500 m,
– najmanjši horizontalni radij na območju križišč: R =
300 m,
– največji vzdolžni sklon: i = 2,0%.
(6) Mejni trasni elementi na obvoznici so:
– najmanjši horizontalni radij: R = 500 m,
– največji vzdolžni sklon: i = 1,4%.
(7) Na vzhodu se trasa glavne ceste prične kot rekonstrukcija obstoječe ceste med Krtino in Želodnikom. Na tem
delu se ob vzhodni strani ceste zgradi manjše počivališče.
V križanju s cesto G1-10 pri Želodniku se izvede krožno križišče. Nato se trasa usmeri v levo krivino preko Češeniške
gmajne proti vasi Turnše. Na svoji poti prečka potoke Želodnik (Erjavec), Rovščico in Hudski potok, severno od Turnš
pa zaobide lokalni osamelec. Do Turnš trasa poteka v menjavanju vkopov in nasipov, nadaljuje pa se do Škrjančevega
s potekom čez odprte njivske površine v nizkem nasipu. Na
Koliški cesti v Škrjančevem je načrtovano krožno križišče. V
nadaljevanju trasa z mostom prečka Kamniško Bistrico. Na
Igriški ulici se uredi štirikrako križišče, na deviaciji Pelechove
ulice pa trikrako »T« križišče. Del glavne ceste skozi urbano
območje Preserij je izveden v pokritem vkopu, nad katerim
sta speljani Kamniška cesta in Tovarniška ulica. Trasa takoj
nato v podvozu prečka železniško progo Ljubljana – Kamnik
in deviacijo Kolodvorske ceste. Od tu naprej glavna cesta
spet preide na nasip v območju tovarne Lek, kjer se za dostop do objektov izvede štirikrako križišče. Zahodno od Leka
se trasa glavne ceste priključi na krožno križišče, kamor se
priključi tudi obvoznica ter krak Kolodvorske ceste iz Mengša. Od tu se potem usmeri proti severozahodu, kjer se na
križanju Kamniške ceste izvede še eno krožno križišče. V zadnjem delu poteka trasa vzporedno z Gorenjsko cesto, z njo
se združi v krožnem križišču na zahodnem robu gramoznice
SCT. Odsek se zaključi z rekonstrukcijo obstoječe regionalne
ceste na občinski meji.
(8) Obvoznica obide Mengeš vzhodno od pozidave. Na južni strani pri tovarni Filc-Mengeš se odcepi od
Slovenske ceste, ta se na obvoznico naveže v krožnem
križišču. Sledi krožno križišče na Grobeljski cesti. Proti
severu se usmeri skozi niz hiš ob Jarški ulici in nato prečka
kanal Pšate. V krožnem križišču pri Kolodvorski cesti se
naveže na glavno cesto. Celotna trasa obvoznice poteka
v nizkem nasipu.
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7. člen
(normalni prečni profili)
(1) Na trasi glavne ceste je določen naslednji normalni
prečni profil (v nadaljnjem besedilu: NPP), skupne širine
10,70 m:
– vozni pas: 2 × 3,50 m = 7,00 m,
– robni pas: 2 × 0,35 m = 0,70 m,
– bankina: 2 × 1,50 m = 3,00 m.
(2) Na območju varovanja podtalnice od km 3,750 naprej se namesto ene bankine izvede:
– koritnica: 0,75 m,
– berma: 0,75 m.
(3) Koritnica se uredi na nižjem cestnem robu, na višjem
pa vozišče z robnim pasom zaključuje bankina. Nagib vkopa
in nasipnih pobočij se uredi z nagibom brežin, skladnim z
geološkimi smernicami.
(4) V območju med Škrjančevim in Mengšem se ob severni strani glavne ceste vodi dvosmerna kolesarska steza in
hodnik za pešce. Od vozišča sta ločena z zelenico. To je tudi
območje varovanja podtalnice. NPP, skupne širine 15,80 m,
je naslednji:
– vozni pas: 2 × 3,50 m = 7,00 m,
– robni pas: 2 × 0,35 m = 0,70 m,
– koritnica: 1 × 0,75 m = 0,75 m,
– berma: 1 × 0,75 m = 0,75 m,
– zelenica: 1 × 2,00 m = 2,00 m,
– kolesarska steza: 2 × 1,25 m = 2,50 m,
– hodnik: 1 × 1,60 m = 1,60 m,
– bankina ob hodniku: 1 × 0,50 m = 0,50 m.
(5) Na trasi obvoznice je določen naslednji NPP, skupne
širine 9,50 m:
– vozni pas: 2 × 3,25 m = 6,50 m,
– robni pas: 2 × 0,30 m = 0,60 m,
– bankina: 1 × 1,20 m = 1,20 m,
– koritnica: 1 × 0,50 m = 0,50 m,
– berma: 1 × 0,70 m = 0,70 m.
(6) Celotna obvoznica spada v območje varovanja vodnih virov, zato je namesto ene bankine izvedena koritnica,
robnik in berma. Koritnica bo urejena na nižjem cestnem
robu, na višjem pa vozišče z robnim pasom zaključuje bankina. Nagib vkopa in nasipnih pobočij se uredi z nagibom
brežin 1:1,5.
8. člen
(križišča in prečkanja)
(1) Na glavni cesti oziroma obvoznici so načrtovana
naslednja križišča:
– krožno križišče “Želodnik” v km 0,723: rekonstrukcija
obstoječega štirikrakega križišča na cesti G1-10 v štirikrako
krožno križišče z dvema voznima pasovoma in ločilnimi otoki, vsi priključni kraki imajo načrtovana dva uvozna pasova,
zunanji premer vozišča: 60,00 m;
– križišče “Industrijska cona” v km 1,260: štirikrako križišče, na glavni cesti so načrtovani pasovi za leve zavijalce,
na deviaciji 1-3 pa ločilni otoki;
– križišče “Turnše” v km 2,222: štirikrako križišče, na
glavni cesti so načrtovani pasovi za leve zavijalce;
– križišče “Prešernova” v km 3,401: štirikrako križišče,
na glavni cesti so načrtovani pasovi za leve zavijalce;
– krožno križišče “Škrjančevo” v km 3,900: štirikrako
krožno križišče z dvema voznima pasovoma in ločilnimi otoki, vsi priključni kraki imajo načrtovana dva uvozna pasova,
okrog krožnega križišča so vodene kolesarske in peš steze,
zunanji premer vozišča: 60,00 m;
– križišče “Igriška” v Preserjah v km 4,576: štirikrako
križišče, na vseh krakih so načrtovani pasovi za levo zavijanje, v območju križišča so vodene kolesarske in peš
steze;
– križišče “Pelechova” v km 4,780: trikrako »T« križišče,
na vseh krakih so načrtovani pasovi za levo zavijanje;
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– križišče »Tovarniška«, križanje Tovarniške ulice in Pelechove ceste v km 4,918: trikrako »T« križišče, na vzhodnem
kraku je načrtovano priključevanje kolesarske in peš steze, ki
poteka vzdolž Pelechove ceste, Tovarniška ulica (južni krak)
se spelje preko konstrukcije pokritega vkopa glavne ceste;
– križišče »Kamniška v Preserjah«, križanje Kamniške
in Pelechove ceste v km 4,969: rekonstrukcija obstoječega
štirikrakega križišča v trikrako »T« križišče – ukine se zahodni krak proti Mengšu, na severnem kraku je načrtovano
podaljšanje levega zavijalnega pasu na dolžino 105,00 m,
na vzhodnem kraku je načrtovano priključevanje kolesarske
in peš steze, ki poteka vzdolž Pelechove ceste, južni krak
Kamniške ceste se spelje preko konstrukcije pokritega vkopa
glavne ceste;
– križišče “Lek” v km 5,395: štirikrako križišče, na glavni
cesti so načrtovani pasovi za leve zavijalce;
– krožno križišče »Kolodvorska v Mengšu«, križanje
glavne ceste z obvoznico v km 5,985: petkrako krožno križišče z dvema voznima pasovoma in ločilnimi otoki, glavna
cesta in obvoznica imata načrtovana dva uvozna pasova,
Kolodvorska cesta in lokalna pot pa po en uvozni pas, okrog
krožnega križišča je vodena enosmerna kolesarska steza (s
prevoznostjo v nasprotni smeri urinega kazalca), južnem delu
krožnega križišča (med vzhodnim priključkom glavne ceste
ter Kolodvorsko cesto) je ob kolesarski poti vodena peš steza, zunanji premer vozišča: 80,00 m;
– krožno križišče “Kamniška v Mengšu” v km 6,633:
štirikrako krožno križišče, z dvema voznima pasovoma in
ločilnimi otoki, glavna cesta in severni priključni krak Kamniške ceste imajo načrtovana dva uvozna pasova, južni krak
Kamniške ceste pa en uvozni pas, zunanji premer vozišča:
60,00 m;
– krožno križišče “Gorenjska” v km 7,975: štirikrako
krožno križišče, z dvema voznima pasovoma in ločilnimi otoki, vsi priključni kraki imajo načrtovan en uvozni pas, zunanji
premer vozišča: 60,00 m;
– krožno križišče »Slovenska« v km 0,235 obvoznice:
štirikrako krožno križišče z dvema voznima pasovoma in
ločilnimi otoki, vsi priključni kraki imajo načrtovan en uvozni
pas, zunanji premer vozišča: 60,00 m;
– krožno križišče »Grobeljska« v km 1,329 obvoznice:
petkrako krožno križišče, z dvema voznima pasovoma in ločilnimi otoki, obvoznica ima načrtovana dva uvozna pasova,
ostali priključni kraki imajo načrtovan en uvozni pas, vzdolž
južnega roba Grobeljske ceste je načrtovana peš steza, zunanji premer vozišča: 60,00 m.
(2) Za navezavo prekinjenih poljskih, gozdnih ali dovoznih poti se izvedejo križanja z glavno cesto oziroma obvoznico. V križanjih ni dodatnih zavijalnih pasov. Na glavni
cesti in obvoznici so načrtovana naslednja prečkanja poljskih,
gozdnih in dovoznih poti:
– v km 0,245: priključek poljske poti,
– v km 0,275: uvoz na parkirišče,
– v km 0,355: izvoz s parkirišča,
– v km 2,950: deviacija poljske poti 1-8,
– v km 6,633: križanje deviacije 1-27 s poljsko potjo v
km 0,170 deviacije 1-27,
– v km 7,356: deviacija poti v Drnovo 1-28,
– v km 8,210: deviacija poti v Topole 1-28c,
– v km obvoznice 0,683: Zadružniška ulica in
– v km obvoznice 2,068: deviacija poljske poti 1-34.
(3) Za dopustno odstopanje po tej uredbi se lahko šteje
sprememba prečkanja deviacije 1-8 na glavni cesti v kanalizirano križišče, če se na območju Agrokombinata sprejme tak
prostorski akt, ki bo omogočal tako namembnost območja, s
katero bi bila sprememba križanja opravičena.
(4) Za dopustno odstopanje po tej uredbi se lahko šteje
tudi sprememba prečkanja deviacije 1-28 na glavni cesti
in sprememba prečkanja Zadružniške ulice na obvoznici v
kanalizirani križišči, kolikor bo to treba zaradi zadostitve prometno-varnostnim zahtevam.
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(5) K vsaki spremembi križanja, določenega s to uredbo, mora investitor spremembe predhodno pridobiti soglasje
investitorja oziroma upravljavca ceste.
(6) Po izgradnji krožnega križišča “Gorenjska” in dostopne ceste v industrijsko cono Mengeš-Topole (IC-MT),
ki je investicija Občine Mengeš, se ukine nivojski priključek
deviacije 1-28c “Pot v Topole”.
9. člen
(deviacije cest in poti)
(1) Oznake, navedene v 9., 15., 16., 17., 18., 19., 23.,
24. in 27. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz
grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
(2) Zaradi izgradnje glavne ceste oziroma obvoznice se
izvede deviacije naslednjih cest in poti:
– deviacija 1-1 ceste G1-10 v Želodniku v km 0,723:
dolžina 281,00 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 × 3,25
m, robni pas 2 × 0,30 m, bankina 2 × 1,20 m;
– deviacija 1-2 poljske poti v km 0,970: dolžina 45,00 m,
NPP sestavlja makadamsko vozišče 3,00 m;
– deviacija 1-3 ceste v Industrijsko cono Želodnik v km
1,260: dolžina 160,00 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče
2 × 3,00 m, robni pas 2 × 0,30 m, bankina 2 × 1,00 m;
– deviacija 1-4 gozdne poti od km 1,385 do km 1,550:
dolžina 156,00 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče
3,00 m;
– deviacija 1-5 gozdne poti od km 1,830 do km 1,865:
dolžina 44,00 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče
3,00 m;
– deviacija 1-6 dostopne poti od km 1,863 do km 2,071:
dolžina 208,00 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče
3,00 m;
– deviacija 1-6a dostopne poti od km 2,022 do km
2,225: dolžina 203,00 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče 3,00 m;
– deviacija 1-6b dostopne poti v km 2,222: dolžina
33,00 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče 3,00 m;
– deviacija 1-6c ceste v Turnše v km 2,222: dolžina
180,00 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 5,50 m, bankina
2 × 1,00 m;
– deviacija 1-7 dostopne poti od km 2,231 do km 2,452:
dolžina 230,00 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče
3,00 m;
– deviacija 1-8 poljske poti v km 2,950: dolžina 60,00 m,
NPP sestavlja makadamsko vozišče 4,00 m;
– deviacija 1-9 poljske poti v Turnše v km 2,858: dolžina
95,00 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče 4,00 m;
– deviacija 1-10 ceste za Agrokombinat od km 2,811
do km 2,950: dolžina 155,00 m, NPP sestavlja makadamsko
vozišče 4,00 m;
– deviacija 1-11 Prešernove ceste v km 3,402: dolžina
30,00 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 6,00 m, bankina
2 × 1,00 m;
– deviacija 1-14 Koliške ulice v Škrjančevem v km
3,900: severni priključni krak Koliške ulice se deviira v dolžini 33,00 m, južni priključni krak pa v dolžini 40,00 m, NPP
sestavlja asfaltno vozišče 2 × 3,30 m in hodnik 2 × 1,60 m;
– deviacija 1-16 poljske poti od km 4,035 do km 4,195:
dolžina 170,00 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče
3,00 m;
– deviacija 1-17 Igriške ulice v Preserjah v km 4,576:
severni priključni krak Igriške ulice se deviira v dolžini
105,00 m, južni priključni krak pa v dolžini 83,00 m, NPP
sestavlja asfaltno vozišče 2 × 3,30 m, levi pas 3,00 m, kolesarska steza 2 × 1,75 m, hodnik 2 × 1,60 m;
– deviacija 1-19 Pelechove ceste v Preserjah v km
4,860: dolžina 45,00 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče
2 × 3,00 m, hodnik 2 × 1,60 m;
– deviacija 1-19a Pelechove ceste v Preserjah od km
4,780 do km 4,970: dolžina 225,00 m, NPP sestavlja asfaltno
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vozišče 2 × 3,50 m, levi pas 3,00 m, kolesarska steza 2 × 1,75
m, hodnik 2 × 1,60 m;
– deviacija 1-20 Tovarniške ulice v km 4,918: dolžina
40,00 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 5,50 m, hodnik
1,60 m;
– deviacija 1-21 Kamniške ceste v km 4,969: dolžina
205,00 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 × 3,50 m, levi
pas 3,00 m, hodnik 2 × 1,60 m;
– deviacija 1-22 Kolodvorske ceste v Preserjah v km
5,040: dolžina 342,00 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče
2 × 3,00 m, bankina 2 × 1,00 m;
– deviacija 1-22a dostopne poti do objekta Zupan v km
5,032: dolžina 60,00 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče
3,00 m;
– deviacija 1-23 poljske poti v km 5,045: dolžina
60,00 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče 3,00 m;
– deviacija 1-24 dovozne ceste do Bayer-Pharme od km
5,395 do km 5,455: dolžina 82,00 m, NPP sestavlja asfaltno
vozišče 2 × 3,00 m, bankina 2 × 1,00 m;
– deviacija 1-25 Kolodvorske ceste v Mengšu v km
5,985: dolžina 150,00 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče
2 × 3,30 m, kolesarska steza 2 × 1,75 m, hodnik 1,60 m,
bankina 2 × 0,50 m;
– deviacija 1-26 dovozne poti v krožnem križišču »Kolodvorska v Mengšu« v km 5,985: dolžina 64,00 m, NPP
sestavlja makadamsko vozišče 4,00 m;
– deviacija 1-27 Kamniške ceste v km 6,633: dolžina
severnega in južnega priključnega kraka 158,00 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 × 3,30 m, bankina 2 × 1,00 m;
– deviacija 1-27a poljske poti od km 6,750 do 7,353:
dolžina 603,00 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče
3,00 m;
– deviacija 1-27b poljske poti od km 6,620 do km
7,335: dolžina 350,00 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče 3,00 m;
– deviacija 1-28 poti v Drnovo v km 7,356: dolžina
80,00 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče 4,00 m;
– deviacija 1-28a Gorenjske ceste od km 7,825 do km
7,975: dolžina 140,00 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče
2 × 3,30 m, bankina 2 × 1,00 m;
– deviacija 1-28b lokalne ceste ob gramoznici v km
7,975: dolžina 50,00 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče
2 × 3,00 m, bankina 2 × 1,00 m;
– deviacija 1-28c ceste v Topole v km 8,210: dolžina
40,00 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče 4,00 m;
– deviacija 1-29 Slovenske ceste v km 0,235 obvoznice:
dolžina 119,00 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 × 3,30 m,
hodnik 2 × 1,60 m;
– deviacija 1-30 ceste v Tamiz v km 0,235 obvoznice:
dolžina 93,00 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 × 3,30 m,
enostranski hodnik 1,60 m, bankina 1,00 m;
– deviacija 1-32 Grobeljske ceste v km 1,329 obvoznice: dolžina severnega in južnega kraka 160,00 m, NPP
sestavlja asfaltno vozišče 2 × 3,30 m, hodnik 1 × 1,60 m,
bankina 1 + 0,50 m;
– deviacija 1-32a Jarške ulice v km 1,329 obvoznice:
dolžina 290,00 m, NPP sestavlja asfaltno vozišče 2 × 3,30
m, bankina 2 × 1,00 m;
– deviacija 1-33 poljske poti od km 1,583 do km 1,790
obvoznice: dolžina 207,00 m, NPP sestavlja makadamsko
vozišče 3,00 m;
– deviacija 1-34 poljske poti v km 2,068 obvoznice: dolžina 50,00 m, NPP sestavlja makadamsko vozišče 3,00 m.
10. člen
(deviacija železnice)
Križanje železniške proge Ljubljana – Kamnik in glavne
ceste je izvennivojsko, z železniškim nadvozom 4-1, v km
5,020 glavne ceste. Lokacija nadvoza je usklajena s traso
končnega poteka železniške proge po izgradnji drugega tira.
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Skladno s tem državnim lokacijskim načrtom je načrtovana
izvedba deviacije glavnega prevoznega tira od km 15,838 tira
do km 16,337 tira. V območju postaje se prestavijo vsi štirje
tiri s pripadajočimi napravami.
11. člen
(objekti)
(1) Na trasi glavne ceste oziroma obvoznice so načrtovani naslednji objekti:
1. mostovi:
– most 5-1 čez potok Želodnik (Erjavec): v km 0,891,
dolžina 11,40 m, širina 10,42 m;
– most 5-2 čez potok Rovščica: v km 2,300, dolžina
13,60 m, širina 15,57 m;
– most 5-2a čez potok Rovščica: v km 0,100 deviacije
1-6c, dolžina 14,00 m, širina 8,00 m;
– most 5-3 čez Hudski potok: v km 3,144, dolžina
7,39 m, širina 10,99 m;
– most 5-4 čez potok Mlinščica I: v km 3,972, dolžina
6,11 m, širina 13,85 m;
– most 5-5 čez reko Kamniška Bistrica: v km 4,214,
dolžina 58,50 m, širina 13,85 m;
– most 5-6 čez potok Mlinščica II: v km 4,748, dolžina
6,04 m, širina 13,85 m;
– most 5-7 čez kanal Pšate, v km 1,769 obvoznice:
dolžina 45,90 m, širina 9,82 m.
2. pokriti vkop 8-1 pod Tovarniško ulico in cesto Domžale – Kamnik: od km 4,915 do km 4,976, dolžina 60,36 m,
širina 15,55 m;
3. nadvoza:
– nadvoz 4-1 za železniško progo: v km 5,025, dolžina
15,77 m, širina 16,72 m (v smeri železnice);
– nadvoz 4-2 za dostopno pot do železniške postaje:
v km 5,040, dolžina 15,77 m, širina 8,01 m (v smeri železnice).
(2) Ministrstvu za obrambo – Uradu za obrambne zadeve, Sektorju za civilno obrambo je treba zagotoviti projekt
za pridobitev gradbenega dovoljenja za most čez Kamniško
Bistrico.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE
12. člen
(oblikovanje objektov, cestne opreme in ureditev ob trasi
ceste)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora
vsebovati tudi načrt krajinske arhitekture, ki mora opredeliti predvsem oblikovanje reliefa in zasaditve v obcestnem
prostoru.
(2) Varnostne ograje na cesti morajo biti izvedene v
kovinski izvedbi, dopustna višina je 0,75 m. Izjemoma se
dopusti izvedba betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami.
(3) Večji cestni objekti (nadvoz, pokriti vkop ter mostova
čez Kamniško Bistrico in čez kanal Pšate) morajo biti arhitekturno oblikovani, skladno z značilnostmi urbane in krajinske
podobe prostora.
(4) Cestna oprema in razsvetljava ceste mora izkazovati
oblikovne elemente, značilne za posamezno območje.
(5) Protihrupne ograje morajo biti oblikovane tako, da se
vzpostavi kakovosten prostor tako na notranji kot na zunanji
strani ceste, s prilagajanjem izvedbe različnih tipov protihrupne zaščite stanju in značilnostim prostora na konkretnem območju. Upoštevana mora biti prostorska zveznost postavitve
različnih tipov protihrupne zaščite.
(6) V km 0,300 se uredi manjše počivališče s parkirnimi
površinami, opremo za počitek potnikov ter zasaditvijo, ki se
navezuje na gozdno območje Krtinskega hriba.
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(7) Trasa glavne ceste poteka po dveh značilnih območjih:
– od km 0,224 do km 5,100 je teren bolj razgiban, deloma trasa poteka skozi naselja. V največji meri se uporabijo
zemeljskimi nasipi z dopolnilno zasaditvijo, v območjih zožitev se nasip nadomešča z absorpcijskimi netransparentnimi
ograjami. Le most čez Kamniško Bistrico se izvede z absorpcijsko protihrupno ograjo s posameznimi transparentnimi
elementi;
– od km 5,100 naprej je prostor ravninski, odprt. Za
ohranitev dolgih vizur in občutka odprtosti prostora se v tem
delu uporabijo absorpcijske protihrupne ograje s posameznimi transparentnimi elementi.
13. člen
(krajinsko oblikovanje)
(1) Za zagotovitev vpetosti posega v prostor in sanacijo
degradiranih površin je treba obcestni prostor mestoma zasaditi z višjo vegetacijo. Pri tem je treba upoštevati naslednja
izhodišča:
– čim bolj racionalen posek za gradnjo potrebnih gozdnih površin, z učinkovito saniranim in oblikovanim gozdnim
robom;
– sanacija obrežne vegetacije pri regulacijskih ureditvah
z navezavo na ohranjeno vegetacijo in z namenom obnove
naravnih biotopov in ekoloških značilnosti območja;
– prilagajanje značilnim vegetacijskim vzorcem in vrstni
sestavi, predvsem navezava na obstoječo, avtohtono vegetacijo tako v vrstni sestavi kot v obliki;
– oblikovanje v smislu optičnega vodenja in izboljšanja
kakovosti obcestnega prostora (intenzivna ozelenitev v območjih, kjer se prepleta in stika več cest);
– zakrivanje pred nezaželenimi pogledi oziroma zakrivanje gradbenih konstrukcij in protihrupnih ograj, kjer to
dopušča prostor in njegove značilnosti;
– obnova travniških površin v območjih kmetijske rabe
z možnostjo ponovne uporabe (ublažitev naklonov zunanje
brežine nasipov).
(2) Nasipne in vkopne brežine je treba oblikovati z zaokrožitvijo iztekov v okoliški teren oziroma tako, da se nove
oblike logično in brez očitnih stikov navežejo na obstoječi
naravni relief oziroma na obstoječe nasipne oziroma vkopne brežine ceste. Brežine je treba mestoma zasaditi z višjo
vegetacijo tako, da se zagotovi stabilnost brežin in omili prehode v ravnine.
(3) Protihrupne nasipe se na odsekih, kjer se približajo
pozidavi zaradi racionalne porabe prostora oblikuje v strmejših nagibih (3:1) in kombinira z zasaditvijo v iztekih proti
naravnemu terenu.
(4) Dele cest in poti, ki po izgradnji glavne ceste oziroma
obvoznice in spremljajočih objektov ostanejo brez funkcije, je
treba humusirati in zatraviti ali zasaditi z višjo vegetacijo.
(5) Prestavitev vodotokov mora biti izvedena z upoštevanjem načel sonaravnega urejanja in z zasaditvijo avtohtone, drevesne in grmovne obvodne vegetacije. Za vsa prečkanja vodotokov je treba izdelati projekt za izvedbo in ga
predložiti Ministrstvu za okolje, prostor in energijo – Agenciji
RS za okolje, Zavodu RS za varstvo narave in Vodnogospodarskemu podjetju Hidrotehnik d.d., Ljubljana.
(6) Investitor mora pri pripravljalnih delih in gradnji
premostitvenih objektov preko vodotokov zagotoviti naravovarstven nadzor Zavoda RS za varstvo narave ter nadzor
rečno – nadzorne službe Vodnogospodarskega podjetja
Hidrotehnik d.d., Ljubljana.
(7) Trasa se glade na naravne danosti deli na dve značilni območji:
– Od km 0,224 do km 5,100 imamo bolj razgiban relief,
z menjavanjem gozdnih, kmetijskih in stanovanjskih območij.
Relief se oblikuje z zaobljenimi zgornjimi robovi ter postopnim
iztekom brežin v naraven teren, zveznimi prehodi iz enega v
drug nagib brežine, izvedbo zemeljskih protihrupnih nasipov
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namesto ograj, če so za to dane prostorske možnosti. Oblikovanje zasaditve se zato na vzhodnem delu usmeri predvsem na sanacijske zasaditve poškodovanih gozdnih površin
z vzpostavitvijo novih gozdnih robov. Poškodovani obrežni
pasovi se sanirajo s saditvijo vzdolžnih pasov obrežne vegetacije.V območjih prehodov skozi naselja se vključujejo nove
zasaditve, vezane na protihrupno zaščito ter kot vizualna
razmejitev med cesto in pozidavo;
– Od km 5,100 naprej imamo odprt in izravnan relief,
z obsežnimi njivskimi površinami. Reliefna preoblikovanja
niso predvidena. Intervencije z zasaditvijo so manjše. Vegetacija označuje priključke in križanja z obstoječimi cestami,
oziroma deluje kot omehčanje prehodov protihrupnih ograj v
neščiteno območje.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO
UREJANJE
14. člen
(komunalni vodi)
(1) Zaradi gradnje glavne ceste oziroma obvoznice je
treba prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi komunalne in
energetske objekte. Projektiranje in gradnja komunalnih oziroma energetskih naprav in objektov mora potekati v skladu
s pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav.
(2) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso glavne ceste
oziroma obvoznice, ki niso določena s to uredbo.
(3) K vsaki drugačni rešitvi križanja komunalnih vodov
s traso glavne ceste oziroma obvoznice mora investitor voda
predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca
ceste.
15. člen
(vodovod in kanalizacija)
(1) Pri križanju glavne ceste oziroma obvoznice z obstoječimi in načrtovanimi vodovodi se prestavi, zaščiti ali
drugače ustrezno uredi:
– vodovod V1: NL DN 150 mm, v km 0,812: prestavitev,
prečkanje glavne ceste v zaščitni betonski cevi ∅ 40 cm;
– vodovod V2: NL DN 100 mm, v km 2,262: nadomestitev, prečkanje glavne ceste v zaščitni betonski cevi
∅ 30 cm;
– vodovod V3: NL DN 100 mm, v km 2,950: nadomestitev, prečkanje glavne ceste v zaščitni betonski cevi
∅ 30 cm;
– vodovod V4: NL DN 100 mm, v km 3,210: nadomestitev, prečkanje glavne ceste v zaščitni betonski cevi
∅ 30 cm;
– vodovod V6: NL DN 150 mm, v km 3,905, območje
deviacije 1-14 Koliške ceste: prestavitev in nadomestitev;
– vodovod V7: NL DN 200 v km 4,570, v deviaciji 1-17
Igriške ulice: prestavitev in nadomestitev v dolžini deviacije;
– vodovod V10a: NL DN 100 na Tovarniški ulici, v km
4,880: prevezava;
– vodovod V9: transportni cevovod NL DN 200 v km
4,915: prevezava, v območju mostu obešen na mostno
konstrukcijo;
– vodovod V10b: NL DN 100 mm v km 4,970, v južnem
delu Kamniške ceste;
– vodovod V10: NL DN 200 mm v dolžini obnove deviacije 1-19 in 1-19a Pelechove ceste: nadomestitev,
– vodovod V8: NL DN 100 mm v km 4,967, v deviaciji
1-21 Kamniške ceste: prestavitev in nadomestitev;
– vodovod V11: NL DN 250 mm od km 4,750 do km
5,240: potek južno od glavne ceste, ureditev prečkanja glavne ceste v km 5,080, ureditev prečkanja obstoječe in predvidene trase železnice v km 5,010, prečkanje glavne ceste v
km 5,240 – vodovod je treba prestaviti pred pričetkom izkopa
za podvoz;
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– vodovod V12: hišni priključek Zupan v km 5,050: nadomestitev;
– vodovod V13: NL DN 150 mm, od km 5,720 do km
0,150 deviacije 1-25: prestavitev in nadomestitev, zaščita na
prečkanju glavne ceste;
– vodovod V13a: NL DN 100 mm, v območju krožnega
križišča glavne ceste in obvoznice, prestavitev in nadomestitev;
– vodovod V17: NL DN 100 mm, v km 7,335, nadomestitev in ustrezna zaščita;
– vodovod V14: NL DN 100 mm, v območju krožnega
križišča obvoznice in Slovenske ceste, nadomestitev;
– vodovod V16a: zaščitna cev ∅30 cm, v km 1,510 obvoznice, rezervacija trase;
– vodovod V16: NL DN 100, v km 1,530 obvoznice,
Jarška cesta, zaščita prečkanja.
(2) Pri križanju glavne ceste oziroma obvoznice z obstoječim in načrtovanimi kanali se prestavi, zaščiti ali drugače
ustrezno uredi:
– kanal K2: ∅ 40 cm, od km 3,900 do km 3,950: prestavitev in obnova v prvotno stanje;
– kanal K1: hišni priključek h. št. 9, 9a, 10, 19, v km
3,920, ureditev;
– kanal K3: ∅ 60 cm v km 3,945, prestavitev;
– kanal K4: kolektor Kamnik – Domžale, ∅ 100 cm, v
km 4,231, prestavitev in ustrezna zaščita;
– kanal K5: ∅ 60 cm v km 4,258, nadomestitev in
ustrezna zaščita;
– kanal K6: ∅ 60 cm v km 4,263, nadomestitev in
ustrezna zaščita;
– kanal K7: ∅ 60 cm v km 4,570, prestavitev in ustrezna
zaščita;
– kanal K7a: ∅ 100 cm v km 4,572, prestavitev in
ustrezna zaščita;
– kanal K8: ∅ 40 – 80 cm od km 4,605 do km 4,920,
prestavitev oziroma nadomestitev;
– kanal K9: ∅ 40 cm v km 4,740, ustrezno skrajšanje
in prestavitev;
– kanal K10: ∅ 40 cm v km 4,836, ustrezno skrajšanje
in prestavitev;
– kanal K11a: ∅ 20 cm v km 4,975, prevezava kanala z
južne deviacije Kamniške ceste na kanal na Tovarniški ulici;
– kanal K11: ∅ 40 cm v km 4,975, nadomestitev na
severni deviaciji Kamniške ceste;
– kanal K12: hišni priključek Zupan v km 5,040;
– meteorni kanal K14: ∅ 110 in ∅ 140, odpadni kanal
K13: ∅ 40 in tehnološki kanali K15: ∅ 40 iz območja LEK-a,
od km 5,232 do km 5,236: prestavitev in ustrezna zaščita;
tehnološki kanal se mora dolvodno priključiti na čistilni bazen
za tehnološko očiščenje vode;
– meteorni kanal K16: ∅ 60 cm, odpadni kanal K17: ∅
30 cm in tehnološki kanali K18: ∅ 30 iz območja Bayer-Pharme, od km 5,471 do km 5,475: ustrezna zaščita;
– kanal K19: zaščitna cev ∅ 250 mm na prečkanju v km
7,350, rezervacija trase;
– kanal K20: zaščita ∅ 300 mm v km 1,510 obvoznice,
zaščita obstoječega kanala.
(3) Za potrebe odvodnjavanja glavne ceste in obvoznice
se izvedejo naslednji meteorni kanali:
– kanal Ka1: ∅ 25 do 40 cm, od km 3,750 do km 3,960,
izliv v jarek v km 3,750;
– kanal Ka2: ∅ 25 do 30 cm, od km 3,960 do km 4,150,
izliv v zadrževalni bazen ZB2;
– kanal Ka3: ∅ 25 do 50 cm, od km 4,290 do km 4,735,
izliv v zadrževalni bazen ZB3;
– kanal Ka4: ∅ 25 cm, od km 4,735 do km 4,808, ponikanje v km 4,808;
– kanal Ka5: ∅ 25 cm, od km 4,825 do km 5,045, ponikanje v km 5,045;
– kanal Ka6: ∅ 25 do 40 cm, od km 4,820 do km 5,050,
prečrpavanje v km 5,050;
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– kanal Ka7: ∅ 25 do 30 cm, od km 5,050 do km 5,210,
prečrpavanje v km 5,050;
– kanal Ka8: ∅ 25 cm, od km 5,045 do km 5,200, ponikanje v km 5,045;
– kanal Ka9: ∅ 50 cm, od km 5,050 do km 5,215, izliv v
zadrževalni bazen ZB4;
– kanal Ka10: ∅ 50 cm, v km 5,212, povezava zadrževalnega bazena ZB4 in ponikalnega polja;
– kanal Ka11: ∅ 25 cm, od km 5,215 do km 5,330, izliv
v zadrževalni bazen ZB4;
– kanal Ka12: ∅ 25 do 60 cm, od km 5,410 do km 5,985,
navezava na kanal Ka16;
– kanal Ka13: ∅ 25, v km 6,009, navezava na kanal
Ka14;
– kanal Ka14: ∅ 30 do 60 cm, od km 5,985 do km 8,517,
navezava na kanal Ka16;
– kanal Ka15: ∅ 30, v km 5,980, navezava na kanal
Ka16;
– kanal Ka16: ∅ 80, od km 1,845 do km 2,155 obvoznice, izliv v zadrževalni bazen ZB6;
– kanal Ka17: ∅ 80 cm, v km 1,750 obvoznice, izliv iz
zadrževalnega bazena ZB6 v kanal Pšate;
– kanal Ka18: ∅ 25 do 50 cm, od km 0,133 do km 1,783
obvoznice, izliv v zadrževalni bazen ZB5;
– kanal Ka19: ∅ 25 do 30 cm, od km 0,000 do km 0,133
obvoznice, izliv v zadrževalni bazen ZB5.
(4) Pri izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba upoštevati kataster obstoječih komunalnih
vodov.
16. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na križanju glavne ceste oziroma obvoznice z obstoječimi in načrtovanimi visokonapetostnimi elektroenergetskimi daljnovodi (v nadaljnjem besedilu: DV) oziroma kablovodi
(v nadaljnjem besedilu: KB) ter navezave na transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: TP) oziroma razdelilne
transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) se
izvede:
– D1: DV 400 kV Beričevo – Podlog, v km 0,500, višinska preveritev;
– D2: DV 220 kV Beričevo – Podlog, v km 1,150, ojačitev izolacije;
– D3: DV 2 × 110 kV Domžale – Kamnik, v km 5,777,
višinska preveritev;
– Vi1: DV 3 kV Količevo – Kamnik, v km 3,975, nadomestitev nosilnega stebra z dvema novima in ojačitev izolacije;
– Vi2: DV 20 kV Domžale – Kamnik, v km 4,061, nadomestitev dveh nosilnih stebrov z novima in ojačitev izolacije;
– Vi3: KB 20 kV TP Slovenijales – TP Preserje, v km
4,735, nova kabelska kanalizacija;
– Vi4: KB 20 kV TP Jarše Emona – glavna TP Lek, v km
5,380, nova kabelska kanalizacija;
– Vi5: DV 20 kV Mengeš – RTP Kamnik, v km 5,807,
nadomestitev nosilnega stebra in ojačitev izolacije;
– Vi5a: od km 5,720 po južni strani krožnega križišča
»Kolodvorska v Mengšu«, do km 0,150 deviacije Kolodvorske ceste, rezervacija trase za KB 20 kV;
– Vi5b: od km 5,980do km 6,060 po severni strani križišča »Kolodvorska v Mengšu«, križanje glavne ceste v km
6,035, rezervacija trase za KB 20 kV;
– Vi6a: DV 20 kV Mengeš – odcep Lek v km 0,041
deviacije 1-23: prestavitev obstoječega stebra in ojačitev
izolacije;
– Vi7: DV 20 kV Mengeš – odcep Lek v km 6,087: nadomestitev dveh obstoječih nosilnih stebrov z dvema novima
in ojačitev izolacije;
– Vi8: DV 20 kV Mengeš – RTP Kamnik v km 6,954: nadomestitev dveh obstoječih nosilnih stebrov z dvema novima
in ojačitev izolacije;
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– Vi9: DV 20 kV Mengeš – odcep Hidrometal v km
7,159: nadomestitev dveh obstoječih nosilnih stebrov z dvema novima in ojačitev izolacije;
– Vi10: DV 20 kV Mengeš – odcep Opekarna v km
0,267 obvoznice: prestavitev nosilnega stebra in pokablitev;
– Vi11: DV 20 kV Mengeš – RTP Kamnik v km 0,913
obvoznice: nadomestitev obstoječega nosilnega stebra.
(2) Cela trasa glavne ceste in obvoznice ter križanja
z daljnovodi morajo biti projektirana in izvedena skladno z
določili pravilnika, ki določa tehnične normative za graditev
nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo
od 1 kV do 400 kV.
(3) Na križanju glavne ceste oziroma obvoznice z obstoječimi nizkonapetostnimi elektroenergetskimi kablovodi (v
nadaljnjem besedilu: KB NNO) se izvede:
– N1: KB NNO 400 V Turnše h. št. 14 – h. št. 15, v km
2,241: ureditev in zaščita križanja z glavno cesto;
– N1a: KB NNO 400 V Turnše h. št. 14 – h. št. 15, v km
2,230: ureditev in zaščita križanja pri h. št. 15;
– N1b: KB NNO 400 V Turnše h. št. 14 – h. št. 15, v km
2,250: ureditev in zaščita križanja pri h. št. 14;
– N2a: KB NNO 400 V Škrjančevo h. št. 18 – h. št. 20,
v km 0,046 deviacije 1-15: zaščita križanja;
– N2b: KB NNO 400 V, ob deviaciji 1-14 Koliške ceste,
v km 3,890: zaščita kablovoda;
– N3: KB NNO 400 V Škrjančevo h. št. 10 – TP Škrjančevo, Škrjančevo h. št. 9a – h. št. 11, prečkanje glavne ceste
v km 3,950: izgradnja kabelske kanalizacije;
– N3b: KB NNO 400 V, Škrjančevo, h. št. 9a – h. št. 10,
km 3,920:zaščita prečkanja Koliške ceste
– N6: KB NNO 400 V Preserje TP Preserje h. št. 12,
prečkanje glavne ceste v km 4,820: izgradnja kabelske kanalizacije;
– N6a: KB NNO 400 V Preserje TP Preserje h. št. 12, v
km 4,816: prečkanje deviacije 1-19 Pelechove ceste;
– N7: KB NNO 400 V Preserje h. št. 45 – h. št. 56, v km
4,816: ureditev priključka;
– N8: KB NNO 400 V Preserje trgovina Vele: demontaža in rušitev obstoječega priključka;
– N10a: KB NNO 400 V Preserje h. št. 22 – h. št. 24:
demontaža in odstranitev obstoječega priključka;
– N11a: KB NNO 400 V Preserje h. št. 23 – h. št. 26, v
km 0,180 deviacije 1 – 21: zaščita kablovoda;
– N12: KB NNO 400 V Lek – Bazen v km 5,081: izgradnja nove kabelske kanalizacije;
– N13: KB NNO 400 V Lek – Bayer v km 5,470: izgradnja nove kabelske kanalizacije;
– N14: KB NNO 400 V Mengeš h. št. 25, v km 6,138:
ureditev in zaščita križanja;
– N15: KB NNO 400 V Mengeš h. št. 2, v km 7,332:
ureditev in zaščita križanja;
– N16: prečkanje v km 0,680 obvoznice: rezervacija
trase, izvedba zaščitne cevi 110 mm;
– N17: zračni vod NNO 400 V Mengeš h. št. 7 – h. št. 9,
v km 1,540 obvoznice: nadomestitev nosilnega stebra.
(4) Za potrebe napajanja javne razsvetljave in semaforizacije za križišče “Lek” v km 5,395 in za krožno križišče
glavne ceste z obvoznico v km 5,985, se v km 5,980 zgradi
nova TP.
17. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Zaradi križanj glavne ceste oziroma obvoznice z
obstoječimi in načrtovanimi telekomunikacijskimi vodi (v nadaljnjem besedilu: TK) se izvede:
– T1: optični kabel pri krožnem križišču “Želodnik”, odcep za Moravče v km 0,630 (izvedba odcepa in zaščita),
– T2: K-16 in K-22 medkrajevna kabla in optični kabel
pri krožnem križišču “Želodnik” v km 0,690: prestavitev in
ustrezna zaščita;
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– T3: TK krajevni kabel pri priključku na krožno križišče
“Škrjančevo” v km 3,835: prestavitev in ustrezna zaščita;
– T4: TK kabel pri krožnem križišču »Škrjančevo«: prestavitev, zaščita, prečkanje glavne ceste v km 3,845;
– T5: kabelska kanalizacija pri pokritem vkopu Preserje
od km 4,915 do km 4,975;
– T6: TK kabel po Kamniški cesti v km 4,975: zaščita,
potek v konstrukciji pokritega vkopa;
– T7: TK kabel na prečkanju Kamniške ceste v Preserjah, km 4,965: zaščita prečkanja;
– T8: TK kabel ob Kolodvorski cesti v Preserjah v km
5,020: zaščita prečkanja železnice;
– T9: TK krajevni kabli pri krožnem križišču glavne ceste
z obvoznico v km 5,850 m do km 0,150 deviacije 1-25: prestavitev in izgradnja kabelske kanalizacije;
– T10: od km 5,800 po južni strani krožnega križišča
“Kolodvorska v Mengšu”, do km 0,150 deviacije Kolodvorske
ceste: rezervacija trase, izvedba zaščitnih cevi 2 × 110 mm;
– T11: na prečkanju v km 7,350: rezervacija trase, izvedba zaščitne cevi 110 mm;
– T12: na prečkanju v km 0,680 obvoznice: rezervacija
trase, izvedba zaščitne cevi 110 mm;
– T13: optični kabel pri krožnem križišču »Grobeljska«
na obvoznici v km 1,300 obvoznice: prestavitev in nadomestitev;
– T14: na prečkanju v km 1,515 obvoznice: rezervacija
trase, izvedba zaščitne cevi 110 mm.
(2) Po celotni trasi glavne ceste in obvoznice se za
potrebe obrambe položijo zaščitne cevi 2 × ∅ 50 mm za
kasnejše vpihovanje kabla z optičnimi vlakni.
18. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Pri križanju glavne ceste z obstoječim plinovodom
se izvede:
– P1: visokotlačni plinovod R 27 za merilno regulacijsko
postajo Količevo, 150 mm, 50 bar, v km 3,562: zaščita križanja z AB ploščami nad plinovodom po pogojih upravljavca
plinovoda;
– P2: visokotlačni plinovod M2 mejna merilna regulacijska postaja Rogatec – razdelilna merilna regulacijska postaja
Vodice, 400 mm, 50 bar v km 8,268: zaščita križanja z AB
ploščami nad plinovodom po pogojih upravljavca plinovoda.
(2) Po načrtih plinifikacije Občine Mengeš se vgradijo
zaščitne betonske cevi ∅ 20 cm na določenih mestih prečkanja glavne ceste s plinovodom:
– P3: v km 5,790,
– P4: v km 7,350,
– P5: v km 1,515 obvoznice,
– P6: v km 2,100 obvoznice.
19. člen
(javna razsvetljava in semaforizacija)
(1) Za osvetlitev vseh križišč in krožnih križišč na glavni
cesti in obvoznici se zgradi naslednja javna razsvetljava:
– J1: križišče “Želodnik” v km 0,723;
– J2: križišče “Industrijska cona” v km 1,260;
– J3: križišče “Turnše” v km 2,222;
– J4: križišče “Prešernova” v km 3,401;
– J5: krožno križišče “Škrjančevo” v km 3,900;
– J6: križišče “Igriška” v km 4,576;
– J7: križišče “Pelechova” v km 4,780;
– J8: križišče “Tovarniška” v km 4,918 in križišče “Kamniška v Preserjah”;
– J9: križišče “Lek” v km 5,395;
– J10: križišče “Kolodvorska v Mengšu” v km 5,985;
– J11: križišče “Kamniška v Mengšu” v km 6,633;
– J13: križišče “Gorenjska” v km 7,975;
– J14: križišče “Slovenska« v km 0,235 obvoznice;
– J16: krožno križišče “Grobeljska” v km 1,329 obvoznice.
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(2) Za osvetlitev križanj deviacij z glavno cesto oziroma
obvoznico se zgradi naslednja javna razsvetljava:
– J12: prečkanje deviacije poti v Drnovo 1-28, z glavno
cesto v km 7,356;
– J15: prečkanje Zadružniške ceste z obvoznico v km
0,683 obvoznice;
– J17: prečkanje v km 1,515 obvoznice (rezervacija
trase).
(3) Ob glavni cesti skozi Preserje se zgradi javna razsvetljava kjer poteka pločnik za pešce (od krožnega križišča
“Škrjančevo” do krožnega križišča glavne ceste z obvoznico).
Javna razsvetljava se zgradi na rekonstruiranih odsekih Pelechove in Kamniške ceste v naselju Preserje.
(4) Semaforne naprave se postavijo na križiščih:
– S1: križišče “Igriška” v Preserjah v km 4,576;
– S2: križišče “Pelechova” v km 4,780;
– S3: križišče »Kamniška v Preserjah« v km 4,969;
– S5: prečkanje deviacije poti v Drnovo 1-28 v km
7,356;
– S6: prečkanje Zadružniške ceste v km 0,683 obvoznice.
(5) S4: v križišču “Lek” v km 5,395 se pripravi kabelska
kanalizacija za možno kasnejšo semaforizacijo.
(6) Napajanje javne razsvetljave in semaforizacije se
zagotovi:
– N18: za krožno križišče “Želodnik” v km 0,723: iz obstoječega napajanja javne razsvetljave;
– N19: za križišče “Industrijska cona” v km 1,260: iz TP
Želodnik – vas;
– N20: za križišče “Turnše” v km 2,222: iz obstoječega
NN voda v križišču;
– N21: za križišče “Prešernova ” v km 3,401: iz TP
Črnelo;
– N22: za križišče “Škrjančevo” v km 3,900: iz prestavljenega NN voda v križišču;
– N23: za križišče “Igriška” v km 4,576, za križišče “Pelechova” v km 4,780, za križišče »Tovarniška« v km 4,918,
ter za križišče »Kamniška v Preserjah« v km 4,969: iz obstoječega NN voda trgovine Vele v Preserjah;
– N24: za križišče “Lek” v km 5,395 in krožno križišče
»Kolodvorska v Mengšu« v km 5,985: iz daljnovoda 20 kV
Mengeš – odcep Lek, iz novega TP v km 5,980;
– N25: za križišče “Kamniška v Mengšu” v km 6,633: iz
TP Mengeš – Kamniška;
– N26: za križanje glavne ceste z deviacijo poti v Drnovo 1-28, km 7,356: iz prestavljenega NN voda v križanju;
– N27: za krožno križišče “Gorenjska” v km 7,975: iz
TP OIK Mengeš;
– N28: za krožno križišče obvoznice s Slovensko cesto
v km 0,235 obvoznice: iz TP Tamiz;
– N29: za križanje obvoznice z Zadružniško ulico v km
0,683 obvoznice: iz NN voda na Zadružniški ulici;
– N30: za križišče »Grobeljska« v km 1,329 obvoznice:
iz TP Kersnikova.
VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR
20. člen
(rušitve oziroma prestavitve obstoječih objektov)
Zaradi gradnje glavne ceste je treba porušiti oziroma
prestaviti naslednje objekte:
– Lopa, parc. št. 1255, k. o. Dob, v km 2,627;
– Kozolec (prestavitev), parc. št. 198, k. o. Radomlje,
v km 3,875;
– Dvojni kozolec (prestavitev), parc. št. 197/1, k. o.
Radomlje, v km 3,890;
– Znamenje (prestavitev), parc. št. 190/1, k. o. Radomlje, v km 3,915;
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– Stanovanjski in gospodarski objekt, Škrjančevo 12,
parc. št. 199/1, k. o. Radomlje, v km 3,908;
– stanovanjski objekt, Škrjančevo 11, parc. št. 194/7,
k.o. Radomlje, v km 3,912;
– stanovanjski in gospodarski objekt, Škrjančevo 11,
parc. št. 194/1, 194/6, k. o. Radomlje, v km 3,915;
– stanovanjski objekt in dve lopi, Škrjančevo 11a, parc.
št. 193/3, k. o. Radomlje, v km 3,940;
– lopa, parc. št. 740/11, k. o. Homec, v km 4,740;
– lopa, parc. št. 743/25, k. o. Homec, v km 4,832;
– stanovanjski in gospodarski objekt, Pelechova cesta
6, parc. št. 764/1, k. o. Homec, v km 4,840;
– stanovanjski in dva gospodarska objekta, Tovarniška
ulica 56, parc. št. 733/2, k. o. Homec, v km 4,850;
– garažni niz (14 garaž), parc. št. 729/15, 729/16,
729/17, 729/18, 729/19, 729/20, 729/21, 729/22, 729/23,
729/24, 729/25, 729/26, 729/27, 729/28, k. o. Homec, v km
4,900;
– trgovski objekt, Tovarniška ulica 1, parc. št. 723/2, k.o.
Homec, v km 4,935;
– stanovanjska hiša, Kamniška cesta 22, parc. št.
773/2, k. o. Homec, v km 4,955;
– lopa, parc. št. 701/2, k. o. Homec, v km 4,995;
– kozolec (prestavitev), parc. št. 703, k. o. Homec,
v km 5,110;
– kolesarnica Lek, parc. št. 858/3, k. o. Mengeš, v km
5,483;
– kozolec (prestavitev), parc. št. 1004, k. o. Mengeš,
v km 6,550;
– kozolec (prestavitev), parc. št. 578, k. o. Mengeš,
v km 0,680 obvoznice.
21. člen
(tla)
(1) Posege v tla se izvede tako, da se prizadane čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na
katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji se uporabijo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni
ter le materiali, za katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin
ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije
prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem
vremenu. S teh površin je treba preprečiti tudi odtekanje
vod na kmetijsko obdelovalne površine. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov,
ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških
površinah.
(2) Med gradnjo je treba izvajati monitoring v skladu s
predpisi ki urejajo obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih
snovi in rastlinskih hranil v tla.
(3) Posebno pozornost je treba posvetiti zgornjemu
rodovitnemu delu tal, ki ga je treba namensko uporabiti za
sanacijo degradiranih površin. Vsako ravnanje z izkopom,
predvsem odlaganjem, mora biti skladno z določili pravilnika, ki določa obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov in z
določili pravilnika, ki določa ravnanje z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih. Po končanih zemeljskih delih se takoj
začnejo sanacijska in zasaditvena dela na razgaljenih površinah.
(4) Trasa glavne ceste od km 0,224 do km 3,000 prečka
območje glinaste in meljaste zemljine z majhno prepustnostjo ter slabšim pridelovalnim potencialom. Območje je manj
občutljivo na onesnaženje. Ostali del trase glavne ceste ter
celotna trasa obvoznica ima pod humusno plastjo močno
prepustno peščeno meljasto zemljino. Na tem delu so izven
naselij tudi strnjena območja najbolj kvalitetnih kmetijskih
zemljišč. Varovanje tal pred onesnaženjem in čim bolj varčni
gradbeni posegi v tla morajo biti na tem območju zagotovljeni
v največji možni meri.
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22. člen
(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)
(1) Investitor je dolžan s primerno organizirano gradnjo, zaščito zemljišč pred onesnaževanjem v času gradnje in
obratovanja glavne ceste oziroma obvoznice, sanacijo prekinjenih sistemov za odvodnjavanja oziroma namakanje in s
pridobitvijo (usposobitvijo) nadomestnih kmetijskih zemljišč
zagotoviti varovanje kmetijskih zemljišč.
(2) Pri gradnji glavne ceste oziroma obvoznice se omeji
gibanje strojev na območje same trase (izključne rabe). Za
transporte čim manj uporabljati poljske poti. Začasne ureditve
in objekti za potrebe gradbišča se ne smejo urejati na kakovostnih kmetijskih zemljiščih, razen če ni drugih primernejših
rešitev.
(3) Investitor je dolžan vzpostaviti vse z gradnjo glavne
ceste in obvoznice prekinjene dostope na kmetijska zemljišča in sicer tako v času gradnje kot tudi po izgradnji ceste.
Priključki poljskih poti na cesto se asfaltirajo vsaj v dolžini
traktorja s prikolico. Za nadomestitev sedanjih dostopov do
zemljišč je ob trasi glavne ceste in obvoznice rezerviran pas
širine 5,00 m, po katerem se lahko na podlagi ugotovljene potrebe v fazi seznanitve strank v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja predvidi nadomestne vzporedne dostopne poti do
zemljišč ob trasi.
(4) V sklopu izdelave projektne dokumentacije je treba
izdelati projekt o ravnanju in uporabi rodovitnega dela prsti. Z
rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba
med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. S
sanacijo razgaljenih površin je treba začeti že v času gradnje
glavne ceste oziroma obvoznice. Prst se mora odstraniti in
deponirati na drugo lokacijo tako, da se ohrani njena plodnost
in količina oziroma da ne pride do onesnaženja s škodljivimi
snovmi in manj kvalitetnim materialom. Preprečiti je treba
mešanje mrtvice in živice. Določiti je treba začasne deponije za živico, ki mora biti odložena na največ 1,50 m visoke
nasipe. Deponije je treba zaščititi pred onesnaževanjem in
erozijskimi procesi. Med gradnjo se vodi evidenca o mestih
in količinah odstranjene prsti in lokacijah za deponiranje ter
o nadaljnji uporabi za sanacijo. Prst se uporabi za sanacijo
devastiranih in degradiranih tal ter za rekultivacijo delov sedaj utrjenih površin, ki se jim spremeni funkcija.
23. člen
(varovanje vodnih virov, odvodnjavanje)
(1) Glavna cesta oziroma obvoznica ne sme v ničemer
poslabšati obstoječega stanja kvalitete vodnih virov, kar je
treba doseči z ustreznimi gradbeno-tehničnimi ukrepi, z
ustreznim načinom gradnje ter po izgradnji z ustreznim načinom vzdrževanja. Glavna cesta od km 4,570 naprej in celotna obvoznica potekata v coni III – v vplivnem varstvenem
pasu z blagim režimom varovanja, razglašenem z Odlokom
o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I., II., III., IV. in
DG I. in ukrepih za zavarovanje voda (Uradni vestnik občine
Domžale, št. 5/98). V skladu s tem odlokom ter v skladu z
določili uredbe, ki določa emisije snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja se izvedejo ukrepi za
kontrolirano odvodnjo cestnega telesa. Trasa glavne ceste in
obvoznice se v tem območju opremi z jeklenimi varnostnimi
ograjami.
(2) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznosti
pitne vode pridobiti predhodno strokovno mnenje Inštituta
za varovanje zdravja Republike Slovenije ali območnega
Zavoda za zdravstveno varstvo.
(3) Na odseku z neprepustno podlago od km 0,000 do
km 3,750 se izvede odvodnja z vozišča v obcestne jarke in
od tam preko oljnih lovilcev s koalescentnim filtrom do recipientov – vodotokov ali depresij.
(4) Na ostalem odseku se izvede odvodnjo vozišča
preko koritnice in neprepustne kanalizacije do zadrževal-
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nih bazenov in oljnih lovilcev s koalescentnimi filtri. Od
tam se izvede iztok v vodotoke oziroma kanalizacijo. Z
območja poglobljene trase v Preserjah je treba prečrpavati
meteorne vode do višje ležečih lovilcev olj in zadrževalnih
bazenov.
(5) Ob trasi glavne ceste oziroma obvoznice so načrtovani naslednji zadrževalni bazeni (v nadaljnjem besedilu:
ZB):
– ZB 1: v km 3,170 z izlivom v Hudski potok;
– ZB 2: v km 4,160 z izlivom v Kamniško Bistrico;
– ZB 3: v km 4,280 z izlivom v Kamniško Bistrico;
– ZB 4: v km 5,220 s kanalizacijo;
– ZB 5: v km 0,150 obvoznice s kanalizacijo;
– ZB 6: v km 1,825 obvoznice z izlivom v kanal Pšate.
(6) Zaradi gradnje glavne ceste oziroma obvoznice se
kakovost voda in vodni režim, posebej pa režim odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne sme poslabšati. Zato mora
investitor izvesti potrebne ureditve na vodotokih in upoštevati
ukrepe za varovanje v času gradnje in po njej.
(7) Med gradnjo mora izvajalec organizirati ukrepe za
primer razlitja nevarnih tekočin. V primeru razlitja nevarnih
tekočin mora izvajalec onesnaženi material (npr. onesnažena
tla) izkopati in ga oddati v predelavo kot nevaren odpadek,
razen če ne izvede analize, s katero bi organizacija, pooblaščena s strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo
ugotovila, da ne gre za nevaren odpadek in bi lahko bil odstranjen na drug način.
(8) Pranje delovnega orodja v okoliških vodotokih ni
dovoljeno, prav tako ne spuščanje cementnega mleka v
vodotoke in odlaganje cementnih odpadkov.
24. člen
(regulacije)
Zaradi gradnje glavne ceste, obvoznice in deviacij je
načrtovana ureditev vodotokov, ki je omejena v glavnem na
območje pod premostitvenim objektom:
– regulacija 7-1 potoka Želodnik (Erjavec), v območju
mostu 5-1: v km 0,891, dolžina regulacije 26,00 m, širina dna
3,50 m, nad in pod premostitvijo talni prag;
– regulacija 7-2 potoka Rovščica v območju mostu 5-2
in 5-2a: v km 2,330, dolžina regulacije 160,00 m, širina dna
6,00 m, 6 talnih pragov;
– regulacija 7-3 Hudskega potoka v območju mostu 5-3:
v km 3,144, dolžina regulacije 30,00 m, širina dna 2,50 m,;
– regulacija 7-4 potoka Mlinščica I v območju mostu 5-4:
v km 3,972, obloga dna in brežin v dolžini 22,00 m, širina
dna 4,00 m, južno od glavne ceste se na Mlinščici izvede
nadomestni razdelilni objekt za zajem tehnološke vode za
Papirnico Količevo;
– regulacija 7-5 reke Kamniška Bistrica v območju
mostu 5-5: v km 4,214, obstoječe korito, obloga brežin pod
objektom;
– regulacija 7-6 potoka Mlinščica II v območju mostu
5-6: v km 4,748, obstoječe korito, obloga dna in brežin pod
objektom;
– regulacija 7-7 kanala Pšate v območju mostu 5-7: v
km 1,769 obvoznice Mengeš, obstoječe korito, zavarovanje
brežin pod objektom.
25. člen
(varstvo narave in naravnih vrednot)
(1) Trasa glavne ceste posega v območje naravne
vrednote na območju Kamniške Bistrice: 1.1.22 Bregovi
Kamniške Bistrice.
(2) Kot posebne kakovosti krajine so označene vodne
poteze potokov Želodnik (Erjavec) in Rovščica z obvodno
zarastjo, gozdni rob, gruče dreves ter posamezna drevesa.
Kot območje značilnega krajinskega vzorca je opredeljena
celotna Kamniško – Bistriška ravnina, ki jo je z nasipi in erozijo ustvarila Kamniška Bistrica, pomembna krajinska točka
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in razgledišče v širšem območju pa je tudi Homški hrib, ki je
z območjem trase povezan predvsem vizualno.
(3) V območju obvoznice ni evidentiranih območij naravne dediščine.
(4) Za varovanje narave, flore in vegetacije, favne in
biotopov je treba zagotoviti:
– uporabo avtohtone vegetacije za nove zasaditve;
– da z gradnjo niso prizadeta naravno ohranjena območja, na katerih niso neposredno načrtovani posegi ali
gradbišča, predvsem pa vodotoki;
– da se z deponiranjem odvečnega materiala ne zasipava depresij z zastajajočo vodo. Dovoljeno ni niti trajno niti
začasno deponiranje na močvirnatih predelih.
(5) Za zmanjšanje smrtnosti dvoživk se izvedejo betonski prepusti (podhodi) v km 1,280, v km 1,470 in v km 1,891
z nizko ogrado (lijakom) za usmerjanje dvoživk v širini 50,00
metrov na vsako stran prehoda.
(6) Za zmanjšanje smrtnosti velikih sesalcev pri trku z
vozili in škode v prometu se v sodelovanju z Lovsko družino
Domžale in strokovnjaki Lovske zveze Slovenije določijo
natančne lokacije opozorilnih znakov in zaščitnih ograj ter
dolžino slednjih.
(7) Cestni prostor, predvsem useke, nasipe, in priključke
je treba urejati skladno z usmeritvami seminarja Urejanje avtocestnega prostora. Zasaditev naj bo razgibana tako vrstno,
kot tudi v višinskem in horizontalnem gabaritu.
(8) Načrt krajinske arhitekture mora predvideti sanacijski krajinsko – ureditveni načrt za zasaditev brežin vodotokov, za useke in priključke. Načrt krajinske arhitekture naj
vsebuje tudi zasaditev brežin Kamniške Bistrice ob prehodu
mostu čez reko.
(9) Pred pričetkom gradnje je treba fotografsko in video
dokumentirati celotno traso. V času gradnje je potreben monitoring posegov v območju vodotokov in v neposredni bližini
naravne dediščine.
(10) Med pripravljalnimi deli, med gradnjo in po končani
gradnji so potrebni ustrezni ukrepi za zavarovanje vodotokov
pred kakršnimikoli onesnaženjem in uničenjem vodnega življa. Ribiški družini Bistrica – Domžale, ki upravlja z vodnim
življem v vodotokih, ki jih prečka trasa glavne ceste oziroma
obvoznice, je treba:
– pred pričetkom del predložiti terminski plan izvajanja
pripravljalnih in gradbenih posegov v bližini vodotokov,
– zagotoviti nemoteno prisotnost na gradbiščih,
– sproti seznanjati z vsako spremembo projektov, ki bi
lahko vplivale na stanje vodotokov.
26. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Trasa glavne ceste se približa objektu evidentirane
kulturne dediščine: Topole – slopno znamenje (EŠD 10654).
Trasa glavne ceste tangira enote ali območja kulturne dediščine:
– Turnše – razvaline gradu Črnelo (EŠD 10656),
– Količevo – arheološko območje v strugi Kamniške
Bistrice (EŠD 10620),
– Škrjančevo – znamenje pri hiši Škrjančevo 9 (EŠD
10650) in
– Mengeš – arheološko območje Drnovo (EŠD
10624).
(2) Kot kakovostna prvina z izpostavljeno vedutno lego
so označeni štirje kozolci pri naselju Škrjančevo, v katere
poseže trasa glavne ceste. Za prestavitev kozolcev je treba
skupaj s pristojnim konzervatorjem poiskati novo lokacijo
in izdelati projekt prestavitve. Ustrezne nove lokacije so v
smeri proti jedru naselja Škrjančevo ali v smeri proti Papirnici
Količevo.
(3) Na območju obvoznice trasa ne posega v evidentirana območja nepremične kulturne dediščine.
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(4) V vidnem prostoru kulturne dediščine je treba reliefne posege oblikovati tako, da se zagotovi prilagojenost
krajinskim značilnostim, zasaditve prilagojene funkciji varovanja brežin in krajinsko oblikovnim zahtevam z unikatno
obravnavo posameznih lokacij, ohranjanje kakovostnih pogledov na Kamniške planine, na osamelec pri Turnšah in na
ambiente gradov Češenik in Črnelo. Protihrupne ograje v
vidnem polju ne smejo ovirati pogledov iz varovanih območij
v krajino, kjer dopušča prostor se protihrupna zaščita izvede
z oblikovanjem terena in zasaditvijo avtohtone vegetacije,
izvedba ograj ne sme poudarjati cestnega telesa.
(5) V zvezi z arheološko dediščino je treba:
– zagotoviti rezervatno varstvo arheološke dediščine na
trasi glavne ceste in obvoznice,
– izvesti predhodne arheološke raziskave (ekstenzivni,
intenzivni površinski in podpovršinski pregled, geofizikalne
meritve in analize aeroposnetkov) na celotni trasi po metodologiji Skupine za arheologijo na avtocestah Slovenije (SAAS)
pri Zavodu RS za varstvo kulturne dediščine,
– izvesti zaščitna izkopavanja potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki,
– zagotoviti stalen arheološki nadzor nad vsemi – s
tem državnim lokacijskim načrtom opredeljenimi zemeljskimi deli;
– deset dni pred pričetkom del obvestiti območno enoto
Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine o pričetku del.
(6) Za prestavitev znamenja v Škrjančevem je treba
skupaj s pristojnim konzervatorjem poiskati novo lokacijo.
Izbrani prostor mora ustrezati funkciji in prostorskim razmerjem, ki jih tak objekt vzpostavlja v obstoječem okolju. Izbrani
prostor se krajinsko uredi in oblikuje.
(7) Treba je ohraniti zadosten odmik trase glavne
ceste od slopnega znamenja v križišču s cesto v Topole
– rob cestišča ne sme biti bliže od obstoječega. Znamenje
je treba pred pričetkom del fizično zaščititi pred morebitnimi
poškodbami.
(8) Pred začetkom gradnje je treba dokumentirati obstoječe stanje dediščine in sicer s fotografijami in video posnetki,
ki se izdelajo skladno z navodili pristojne območne enote
Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, pri čemer se tam
dokumentacija tudi shrani.
27. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pred hrupom prometa leta 2022 bo za zaščito naselij ob obravnavanem delu glavne ceste in obvoznice treba
postaviti protihrupno zaščito v dolžini 2.286 m.
(2) Ob trasi glavne ceste je načrtovana naslednja protihrupna zaščita:
– PN-1: protihrupni nasip desno od osi: od km 3,764
do km 3,900, delno ob krožnem križišču, dolžina 140,00 m,
višina 2,50 m;
– PN-2: protihrupni nasip levo od osi: od km 3,902 do
km 3,966, delno ob krožnem križišču, dolžina 75,00 m, višina
2,50 m;
– PN-3: protihrupni nasip desno od osi: od km 3,920
do km 3,964, delno ob krožnem križišču, dolžina 55,00 m,
višina 2,50 m;
– APO-4: absorpcijska protihrupna ograja na desnem
robu glavne ceste: od km 3,960 do km 3,988, dolžina 28,00
in, višina 2,50 m;
– PN-5: protihrupni nasip desno od osi: od km 3,984 do
km 4,050, dolžina 66,00 m, višina 2,50 m;
– APO-6: absorpcijska protihrupna ograja na desnem
robu glavne ceste: od km 4,172 do km 4,350, dolžina
182,00 m, višina 2,00 m;
– APO-6a: absorpcijska protihrupna ograja na levem
robu glavne ceste: od km 4,172 do km 4,350, dolžina
182,00 m, višina 2,00 m;
– PN-7: protihrupni nasip desno od osi: od km 4,350 do
km 4,561, dolžina 220,00 m, višina 2,50 m;
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– PN-7a: protihrupni nasip levo od osi: od km 4,350 do
km 4,570, dolžina 230,00 m, višina 2,50 m;
– PN-7b: protihrupni nasip levo od osi: od km 4,595 do
km 4,650, dolžina 60,000 m, višina 2,50 m;
– PN-8: protihrupni nasip desno od osi: od km 4,587 do
km 4,736 m, dolžina 155,00 m, višina 2,50 m;
– APO-9: absorpcijska protihrupna ograja na desnem
robu glavne ceste, delno desno ob deviaciji 1-19a: od km
4,736 do km 4,840 (0,090 deviacija), dolžina 124,00 m, višina
2,00 m;
– APO-10: absorpcijska protihrupna ograja na levem
robu glavne ceste: od km 4,650 do km 4,870, dolžina 220,00
m, višina 2,50 – 3,00 m (višina 2,50 m, od km 4,650 do km
4,714, dolžine 64,00 m, višina 3,00 m, od km 4,714 do km
4,870, dolžina 156,00 m);
– APO-11: absorpcijska protihrupna ograja na desnem
robu glavne ceste: od km 0,050 deviacije 1-26, (dovozna pot)
do km 6,186, dolžina 230,00 m, višina 2,00 m;
– APO-12: absorpcijska protihrupna ograja na levem
robu glavne ceste: od km 6,850 do km 7,100, dolžina
250,00 m, višina 2,00 m;
– APO-13: absorpcijska protihrupna ograja desno od
osi (zaradi preglednosti od roba vozišča oddaljena 4,00
– 6,00 m): od km 7,280 do km 7,350, dolžina 70,00 m, višina
3,00 m;
– APO-14: absorpcijska protihrupna ograja desno od osi
(zaradi preglednosti od roba vozišča oddaljena 4,00 m): od
km 7,361 do km 7,430, dolžina 69,00 m, višina 3,00 m.
Ob obvoznici je načrtovana naslednja protihrupna zaščita:
– APO-15: absorpcijska protihrupna ograja na levem
robu obvoznice: od km 0,130 deviacije 1-32 Grobeljske
ceste do km 1,504 obvoznice, dolžina 182,00 m, višina 2,00
m – 2,50 m (višina 2,00 od km 0,130 m deviacije Grobeljske
ceste do km 1,460, dolžina 138,00 m, višina 2,50 m od km
1,460 do km 1,504, dolžina 44,00 m);
– APO-16: absorpcijska protihrupna ograja na levem
robu obvoznice: od km 1,504 do km 1,608 m, dolžina
104,00 m, višina 2,50 m;
– APO-17: absorpcijska protihrupna ograja na desnem
robu obvoznice: od km 1,500 do km 1,620, dolžina 120,00 m,
višina 2,50 m.
(3) Za nekatere stanovanjske objekte na obravnavanem
odseku glavne ceste se zaradi posebnosti (višina objekta,
konfiguracija terena in neposredna bližina glavne ceste) na
osnovi meritev hrupa po otvoritvi glavne ceste po potrebi izvede dodatno pasivno zaščito. Ti objekti so:
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Škrjančevo
10, parc. št. 198, k. o. Radomlje, v km 3,900;
– stanovanjski objekt (levo od osi ceste), Škrjančevo 20,
parc. št. 1255, k. o. Radomlje, v km 3,902;
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Škrjančevo
9, parc. št. 197/1, k. o. Radomlje, v km 3,920;
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Kajuhova
ulica 2, parc. št. 190/1, k. o. Radomlje, v km 4,535;
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Pelechova
cesta 25, parc. št. 190/1, k. o. Homec, v km 4,550;
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Igriška ulica
33, parc. št. 190/1, k. o. Radomlje, v km 4,550;
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Igriška ulica
26, parc. št. 190/1, k. o. Radomlje, v km 4,550;
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Igriška ulica
27, parc. št. 199/1, k. o. Radomlje, v km 4,590;
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Igriška ulica
29, parc. št. 199/1, k. o. Radomlje, v km 4,590;
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Igriška ulica
31, parc. št. 199/1, k. o. Radomlje, v km 4,590;
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Pelechova
cesta 10a, parc. št. 194/7, k. o. Homec, v km 4,765;
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Pelechova
cesta 10, parc. št. 194/7, k. o. Homec, v km 4,780;
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– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Pelechova
cesta 14, parc. št. 194/1, k. o. Homec, v km 4,800;
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Pelechova
cesta 12, parc. št. 193/3, k. o. Homec, v km 4,830;
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Pelechova
cesta 7, parc. št. 193/3, k. o. Homec, v km 4,865;
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Pelechova
cesta 3a, parc. št. 193/3, k. o. Homec, v km 4,880;
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Pelechova
cesta 3, parc. št. 193/3, k. o. Homec, v km 4,900;
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Pelechova
cesta 1, parc. št. 193/3, k. o. Homec, v km 4,910;
– stanovanjski objekt (desno od osi ceste), Kamniška
cesta 20, parc. št. 193/3, k. o. Homec, v km 4,940.
(4) Protihrupne zaščite APO-6a, PN-7a in PN-7b
predstavljajo zaščito trenutno nezazidanega območja, ki
je z veljavnim občinskim prostorskim aktom določeno kot
stanovanjsko območje. Protihrupne zaščite se izvedejo
najkasneje do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekte,
zgrajene skladno s prostorskim aktom, v območju ščitenja
pred hrupom.
(5) Investitor mora ob gradnji glavne ceste oziroma obvoznice izvesti protihrupne ograje v obsegu, ki se določi na
osnovi napovedi prometa za 5-letno plansko obdobje, vse protihrupne nasipe na podlagi napovedi prometa za leto 2022 ter
vsa ustrezna predhodna dela za postavitev protihrupnih ograj
(primerne širine bankin oziroma berm, ureditev komunalnih
vodov in drugih ureditev na območju načrtovanih ograj), ki so
določene na podlagi napovedi prometa za leto 2022. Nato
mora investitor zagotoviti fazno dograjevanje zaščitnih ukrepov v skladu s predpisi, ki določajo hrup zaradi cestnega in
železniškega prometa in v skladu z monitoringom, določenim
v 34. členu te uredbe, pri čemer je investitor dolžan upoštevati
pravilnik, ki določa prve meritve in obratovalni monitoring za
vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje. V skladu s tem so
možna odstopanja od gornjih lokacij in dimenzij. Prav tako
mora investitor ob gradnji glavne ceste izvesti vsa ustrezna
predhodna dela za postavitev APO-6a.
28. člen
(turizem in rekreacija, poselitev in druga razvojna območja)
(1) Pod mostom ob Kamniški Bistrici mora biti omogočen prehod pešcev in kolesarjev.
(2) Obstoječe prometne povezave med poselitvenimi
območji v času gradnje ne smejo biti pretrgane, urejeni morajo biti obvozi. Možni morajo biti dostopi do vseh objektov.
Lastnike, upravljavce in uporabnike je treba sproti obveščati
o ukrepih ali motnjah ki bodo povzročene.
(3) V območjih naselij, kjer so zaradi gradnje ceste
potrebne rušitve objektov, je potrebno preostanke parcel
urediti tako, da postanejo integralni del ureditve naselja. Po
možnosti se priključijo funkcionalnim zemljiščem sosednjih
objektov, ali pa se uredijo kot javne zelene površine. Če so
parcele dovolj velike, lahko služijo kot prostor za nadomestno
gradnjo.
29. člen
(varstvo zraka)
(1) Vsi protihrupni ukrepi imajo tudi funkcijo varovanja
pred prašnimi usedlinami in delno imisijami plinov, delno pa
ima to funkcijo tudi zasaditev v obcestnem prostoru. Med
obratovanjem glavne ceste oziroma obvoznice dodatni zaščitni ukrepi niso potrebni.
(2) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko ragulativo v zvezi z emisijskimi normami pri
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
preprečevanje raznosa materiala z gradbišča;
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– sprotno kultivirati območja velikih posegov (nasipi,
vkopi).
30. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Zaradi izgradnje glavne ceste oziroma obvoznice se
požarna varnost bližnjih objektov ne sme poslabšati. Vsi ti
objekti imajo zagotovljen dovoz za intervencijska vozila.
(2) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določbe
predpisa, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju.
31. člen
(odvzemi in deponije materiala)
(1) Odvzem gradbenega materiala je določen iz enega
od obstoječih kamnolomov, ki imajo pridobljena potrebna
dovoljenja.
(2) Načrtovanih je približno 43.500 m3 viškov pogojno
vgradljivega materiala. Od tega se 6.000 m3 porabi za gradnjo protihrupnih nasipov v Preserjah, 1.500 m3 za oblikovanje
reliefa v krožnih križiščih, 36.000 m3 pa se deponira v obstoječi deponiji (jama peskokopa Termit v Moravčah).
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
32. člen
(etapnost izvedbe)
Odsek glavne ceste z obvoznico se lahko gradi etapno.
Sestavljajo ga pododseki, ki vsak zase predstavljajo zaključeno celoto in se lahko gradijo sočasno ali ločeno:
– pododsek glavne ceste Želodnik – Škrjančevo, od km
0,224 do km 3,850;
– pododsek glavne ceste Škrjančevo – Lek, od km
3,850 do km 5,850;
– pododsek glavne ceste Lek – Mengeš, od km 5,850
do km 8,517 in pododsek obvoznica Mengeš, od km 0,000
do km 2,100.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
33. člen
(splošne obveznosti)
(1) Poleg vseh obveznosti navedenih v tej uredbi, so
obveznosti investitorjev in izvajalcev v času pred pričetkom
in med gradnjo ter po izgradnji tudi:
– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja investitor z
upravljavci in lokalnimi skupnostmi uskladi popis o stanju
obstoječih lokalnih cest, javnih poti, druge infrastrukture,
objektov, ki so tangirani zaradi gradnje glavne ceste oziroma
obvoznice;
– reševati odkup zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi;
– pred pričetkom gradnje predložiti Ministrstvu za promet – Direkciji RS za ceste v potrditev predpisano projektno
dokumentacijo za vse začasne priključke na državne ceste;
pri tem je treba upoštevati čim manjšo obremenitev teh cest
tako, da se največji možni obseg prevozov odvija po trasi
ceste; gradbeni priključki so začasni;
– uskladiti rešitve z Ministrstvom za promet – Direkcijo
RS za ceste, če bi etapa izvedbe državnega lokacijskega
načrta vplivala na prometno ureditev državnih cest;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
– organizirati promet v času gradnje tako, da ne prihaja
do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se
prometna varnost zaradi gradnje ne poslabša;
– v skladu s tretjim odstavkom 22. člena te uredbe
zgraditi dostope, ki v državnem lokacijskem načrtu niso
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določeni, so pa utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih
prizadetih strank,
– odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne
negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja glavne ceste oziroma obvoznice;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne
vode je treba takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;
– za čas gradnje na vseh območjih dovoliti emisije
hrupa zaradi vira hrupa (gradbišče) tako, da v dnevnem
času ne bodo prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za stopnje varovanja pred hrupom, kot so določene
za posamezna območja, pri čemer se za oddaljenost vira
hrupa šteje geometrijsko središče oziroma pravokotna oddaljenost od gradbišča;
– za zavarovanje vodnih virov med gradnjo mora
investitor zagotoviti ukrepe iz 23. člena te uredbe;
– vzdrževati vegetacijske pasove ob cesti, ki so element krajinskega urejanja, istočasno pa imajo tudi funkcijo
pred onesnaženjem neposrednega okoliškega prostora;
– vzdrževati protihrupne in varovalne ograje ter vegetacijo in brežine ob glavni cesti in obvoznici;
– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve, zgrajene za potrebe glavne ceste in obvoznice, do prenosa v upravljanje upravljavcu vodotokov;
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih
objektov, naprav in območij ter okolico objektov;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in
ceste, ki se zaradi gradnje glavne ceste oziroma obvoznice ali uporabe pri gradnji prekinejo ali poškodujejo;
– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji trase
glavne ceste oziroma obvoznice in spremljajočih ureditev
povrniti v prvotno rabo;
– vse ostanke prekinjenih poti in cest po izgradnji
glavne ceste, obvoznice in potrebnih deviacij urediti
skladno z namensko rabo sosednjih zemljišč;
– sofinancirati izdelavo sprememb prostorskega akta,
ki ureja območje Lek v delu, v katerem je ta tangiran z
državnim lokacijskim načrtom za glavno cesto in obvoznico.
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi
ustreznega gradbenega dovoljenja, pridobljenega pred pričetkom gradnje glavne ceste oziroma obvoznice.
34. člen
(monitoring)
(1) Investitor gradnje glavne ceste oziroma obvoznice
mora:
– zagotoviti celosten načrt monitoringa za področja,
ki jih določa poročilo o vplivih na okolje;
– pri določitvi točk monitoringa smiselno upoštevati
točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. Pri fizičnih
meritvah stanja sestavine okolja (tla, vode, zrak, hrup)
je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da
se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne
sestavine okolja;
– točke spremljanja stanja zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov;
(2) Monitoring je treba izvajati v skladu s predpisi, ki
urejajo prve meritve in obratovalni monitoring hrupa za
vire hrupa ter pogoje za njihovo izvajanje in usmeritvami
poročila o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni,
investitor poskrbi za dostopnost podatkov.
(3) Dodatni ukrepi, ki jih mora izvesti investitor na
podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.
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35. člen
(organizacija gradbišča)
Gradbišče je omejeno na širino odkupljenega zemljišča.
Za potrebe gradbišča se uporablja že obstoječe komunikacije
in ustvarja čimmanj novih dovoznih poti. Gradbišče s svojimi
ureditvami ne sme pomeniti dodatnih posegov v naravo (nepotrebni poseki gozda, dodatne transportne poti in deponije
materiala). Poleg vseh obveznosti navedenih v prejšnjih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca v času
gradnje in po izgradnji tudi:
– pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je treba izdelati ekološki elaborat ureditve gradbišča,
– zagotoviti varno odvijanje prometa na obstoječem
cestnem omrežju,
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali
transportom med gradnjo pred pričetkom del ustrezno urediti
in protiprašno zaščititi, po izgradnji glavne ceste oziroma obvoznice pa po potrebi obnoviti,
– obnoviti oziroma sanirati infrastrukturne vode in ostale
objekte, če bo na njih pri gradnji glavne ceste oziroma obvoznice zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do
poškodb,
– v času gradnje glavne ceste oziroma obvoznice zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na
gradbišču, da se prepreči prekomerno onesnaženje okolja in
voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru
nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih
delavcev;
– glavna cesta od km 4,570 naprej in celotna obvoznica
potekata v Coni III – v vplivnem varstvenem pasu z blagim
režimom zavarovanja, razglašenem z Odlokom o varstvenih
pasovih vodnih virov Domžale I., II., III., IV., V. in DG I. in
ukrepih za zavarovanje voda (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 5/98). Temu ustrezno je treba izvajati tudi ukrepe pri
organizaciji gradbišča.
36. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
(1) Razmejitev investicije javnih cest in pripadajočih
cestnih površin ter komunalne in druge infrastrukture se določi skladno s predpisi, ki urejajo področje javnih cest.
(2) Investitor javnih cestnih površin je DARS d.d.. Financiranje preostalih ureditev se določi sporazumno z ostalimi
udeleženci (Občina Domžale, Občina Mengeš, Ministrstvo za
obrambo, Javna agencija RS za železniški promet).
X. TOLERANCE
37. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so
dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s to
uredbo, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se
ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
(2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v
nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in
organizacije v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja
in projektih za izvedbo morajo biti vse stacionaže objektov
in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž navedenih v tej uredbi, ki so posledica
natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja
so dopustna v skladu z določili prvega in drugega odstavka
tega člena.
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XI. NADZOR

38. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo – Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje, prostor in energijo.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje
državnega lokacijskega načrta, iz 4. člena te uredbe, šteje,
da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski
akti v naslednjih občinah:
a) v Občini Domžale:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine
Domžale za obdobje 1986 – 2000 (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 9/86, 2/90, 12/95, 3/97, 10/97 in Uradni list
RS, št. 62/94) za območje Občine Domžale, ter prostorske
sestavine družbenega plana Občine Domžale za obdobje
1986 – 1990, (Uradni vestnik občine Domžale, št. 10/86,
12/95, 3/97, 10/97 in Uradni list RS, št. 62/94) za območje
Občine Domžale,
– prostorski ureditveni pogoji za območje občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 4/03);
b) v Občini Lukovica:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine
Domžale za obdobje 1986 – 2000, (Uradni vestnik Občine
Domžale, št. 9/86, 2/90 in Uradni vestnik Občine Lukovica,
št. 5/97, 4/03) za območje Občine Lukovica, ter prostorske
sestavine družbenega plana Občine Domžale za obdobje
1986 – 1990 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/86 in
Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/97, 4/03) za območje
Občine Lukovica,
– prostorski ureditveni pogoji za območje urbanističnih
zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter drugih ureditvenih območij (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 18/92);
c) v Občini Mengeš:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine
Domžale za obdobje 1986 – 2000, za območje Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/86, 2/90, 12/95 in
Uradni vestnik Občine Mengeš št. 7/99, 1/2000) ter prostorske sestavine družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986 – 1990 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/86,
12/95 in Uradni vestnik Občine Mengeš št. 7/99, 1/2000), za
območje Občine Mengeš,
– prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 3/2002),
– prostorski ureditveni pogoji za območje M 28/1 (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 3/2003),
– zazidalni načrt Lek v Mengšu (Uradni vestnik Občine
Domžale 14/92).
40. člen
Državni lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za
okolje, prostor in energijo – Uradu za prostorski razvoj ter na
občinah Lukovica, Domžale in Mengeš.
41. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-21/2002-4
Ljubljana, dne 29. aprila 2004
EVA 2004-2511-0106
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Uredba o sevalnih dejavnostih

Na podlagi četrtega in petega odstavka 9. člena,
šestega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 13. člena,
drugega odstavka 55. člena in drugega odstavka 111. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski
varnosti (Uradni list RS, št. 50/03 – ZVISJV-UPB1) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o sevalnih dejavnostih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa:
– vire ionizirajočega sevanja (v nadaljnjem besedilu:
viri sevanja), za katere namere o njihovi uporabi ni treba
priglasiti, ter s temi viri sevanja povezane majhne količine
radioaktivnih snovi ali nizke koncentracije aktivnosti, za
katere niso presežene ravni izvzetja,
– zahteve, ki jih morajo izpolnjevati naprave in oprema,
ki sama ali zaradi sestavnih delov oddaja ionizirajoča sevanja
zaradi obratovanja pri električni napetosti večji od 5 kV,
– merila za razvrščanje posameznih del v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti, pri katerih se uporabljajo odprti
viri sevanja,
– ravni opustitve in merila, na podlagi katerih se lahko
opusti nadzor nad radioaktivnimi snovmi,
– sevalne dejavnosti, za katerih izvajanje je treba pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti,
– vrste virov sevanj, za katere je treba pred uporabo
pridobiti potrdilo o vpisu v register virov sevanja,
– vrste virov sevanja, za katere je treba pred uporabo
pridobiti dovoljenje za uporabo,
– merila za razvrščanje objektov med sevalne objekte
in manj pomembne sevalne objekte in
– merila za časovno veljavnost dovoljenj za izvajanje
sevalne dejavnosti, za uporabo vira sevanja in za obratovanje sevalnega objekta, jedrskega objekta in manj pomembnega sevalnega objekta.
(2) Ta uredba prenaša določbe Direktive Sveta
96/29/EURATOM o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (UL L 159, 29. 6.
1996).
2. člen
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. hitrost doze je časovni odvod ustrezne doze (absorbirane, ekvivalentne, efektivne, predvidene ekvivalentne, predvidene efektivne) ali njenih ekvivalentov (okoliški,
smerni, osebni) in pomeni porast prejete doze v kratkem
časovnem razmiku. Enota je Gy/s ali Sv/s;
2. pošiljanje je pošiljanje radioaktivnih snovi v skladu s
predpisom, ki ureja uvoz, izvoz in tranzit radioaktivnih snovi,
in pošiljanje radioaktivnih odpadkov v skladu s predpisom,
ki ureja uvoz, izvoz in tranzit radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva;
3. pristojni upravni organ je upravni organ, pristojen za
sevalno in jedrsko varnost, v sestavi ministrstva, pristojnega
za okolje, in upravni organ, pristojen za varstvo ljudi pred
ionizirajočimi sevanji, v sestavi ministrstva, pristojnega za
zdravje, če gre za uporabo radioaktivnih snovi ali naprav ter
opreme, ki oddaja ionizirajoča sevanja zaradi obratovanja
pri električni napetosti večji od 5 kV, v zdravstvu ali veterinarstvu ali za izvajanje sevalne dejavnosti v zdravstvu ali
veterinarstvu;
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4. radiotoksičnost je toksičnost zaradi ionizirajočega
sevanja radionuklida in njegovih potomcev, ki se je vgradil
v človekovo telo. Radiotoksičnost je povezana tako z radioaktivnimi lastnostmi radionuklida, kot tudi s fizikalnimi
in kemičnimi lastnostmi elementa ter njegovim metabolizmom v telesu ali v organu, v katerega se vgradi;
5. skupinska doza je vsota doz, ki so jih ali bi jih
prejeli posamezniki določene populacije ljudi zaradi izpostavljenosti določenemu viru sevanja. Enota za skupinsko
dozo je človek sievert (v nadaljnjem besedilu: čl-Sv);
6. specifična aktivnost je aktivnost snovi deljena z
maso snovi.

II. PRIGLASITEV NAMERE O UPORABI VIRA SEVANJA
3. člen
(1) Proizvodnje, predelave, uporabe, skladiščenja,
pošiljanja, vnašanja iz držav članic EU, uvoza, izvoza,
tranzita in odlaganja radioaktivnih snovi ali drugega izvajanja sevalne dejavnosti ali uporabe vira sevanja pristojnemu upravnemu organu ni treba priglasiti, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
– tveganje za posameznike zaradi izpostavljenosti
ionizirajočim sevanjem mora biti majhno,
– skupinski učinek zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem mora biti pri običajnih razmerah izvajanja
sevalne dejavnosti ali uporabe vira sevanja majhen in
– izvajanje sevalne dejavnosti ali uporaba vira sevanja mora biti sama po sebi nepomembna v zvezi z izpostavljenostjo ionizirajočim sevanjem in z zanemarljivo
verjetnostjo, da pogoja iz prejšnjih alinej tega odstavka
nista izpolnjena.
(2) Pogoje iz prejšnjega odstavka izpolnjuje sevalna
dejavnost ali vir sevanja, če:
1. aktivnost posameznega radionuklida v radioaktivni
snovi ne presega ravni izvzetja za aktivnost iz drugega
stolpca tabele 1 v prilogi, ki je sestavni del te uredbe;
2. specifična aktivnost posameznega radionuklida v
radioaktivni snovi ne presega specifične aktivnosti iz tretjega stolpca tabele 1 v prilogi te uredbe;
3. aktivnost in specifična aktivnost vira sevanja presega vrednosti za aktivnost in specifično aktivnost iz tabele 1 v prilogi te uredbe, vendar hitrost doze na razdalji
10 cm od katerekoli dostopne površine naprave, v kateri
je zaprti vir sevanja, ni večja od 1 µSv/h, za napravo pa je
odobrena tipska odobritev skladno s predpisi o tehničnih
zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti.
(3) Pogoji iz prvega odstavka tega člena so izpolnjeni
tudi za:
1. električno napravo, ki obratuje pri napetosti, ki ne
presega 5 kV, če hitrost doze, izmerjene 10 cm od katerekoli dostopne površine naprave, ni večja od 1 µSv/h, za
napravo pa je odobrena tipska odobritev skladno s predpisi o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju
skladnosti;
2. katodno cev, namenjeno prikazovanju slik, če pospeševalna napetost ne presega 30 kV in pri normalnem
delovanju hitrost doze 10 cm od katerekoli dostopne površine naprave, v katero je katodna cev vgrajena, ne presega 1 µSv/h;
3. radioaktivno kontaminirane snovi, za katere je
upravni organ, pristojen za sevalno in jedrsko varnost,
odobril izpust v okolje.
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(4) Ne glede na pogoje v zvezi z aktivnostjo ali specifično aktivnostjo posameznih radionuklidov v radioaktivni
snovi iz drugega odstavka tega člena, sevalne dejavnosti
ali uporabe vira sevanja ni treba priglasiti, če iz načrta optimizacije varstva ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji
sledi, da zaradi izvajanja sevalne dejavnosti ali uporabe
vira sevanja:
– efektivna doza za posameznika iz prebivalstva ne
presega 10 µSv na leto in
– skupinska efektivna doza ne presega 1 čl-Sv v
enem letu.
(5) Če radioaktivna snov vsebuje več radionuklidov,
sevalne dejavnosti in uporabe vira sevanja ni treba priglasiti, če za radionuklide v radioaktivni snovi velja vsaj eden
od naslednjih pogojev:

ali

kjer je:
– Ai aktivnost posameznega radionuklida,
– IVAi raven izvzetja za aktivnost posameznega radionuklida,
– KAi specifična aktivnost radionuklida in
– IVKAi raven izvzetja za specifično aktivnost posameznega radionuklida.
(6) Za radionuklide, ki jih tabela 1 priloge te uredbe
ne vsebuje, ravni izvzetja za aktivnosti in specifične aktivnosti določi pristojni upravni organ tako, da za njihove
ravni izvzetja prevzame ravni izvzetja tistih radionuklidov
iz tabele 1 priloge te uredbe, katerih aktivnosti in specifične aktivnosti so radiokemijsko najbolj podobne tem
radionuklidom.
(7) Če se pri izvajanju dejavnosti uporablja v kateremkoli času v obdobju enega leta več med seboj podobnih radioaktivnih snovi, ki vsaka zase izpolnjuje pogoje
iz drugega odstavka tega člena, je treba njihovo uporabo
priglasiti, če skupna aktivnost teh snovi presega ravni izvzetja iz tabele 1 v prilogi te uredbe.
4. člen
(1) Za namen priglasitve namere in izdaje dovoljenja
za izvajanje sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira
sevanja se dela v okviru izvajanja teh sevalnih dejavnosti
razvrstijo v tri razrede glede na:
– razvrstitev radionuklida v skupino radiotoksičnosti,
– aktivnost radionuklida, ki se ga uporablja, in
– način opravljanja dela z odprtim virom sevanja.
(2) Posamezno delo v okviru izvajanja sevalnih dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja se razvrsti v posamezni razred iz prejšnjega odstavka na podlagi vrednosti
za aktivnost odprtega vira sevanja iz naslednje tabele:
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Skupina radiotoksičnosti
radionuklida
I. skupina
II.skupina
III. skupina
IV. skupina
V. skupina
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Razred dela v okviru izvajanja sevalne dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja
III
do 0,37 MBq
do 3,7 MBq
do 37 MBq
do 370 MBq
do 3,7 GBq

II
0,37 MBq – 370 MBq
3,7 MBq – 3,7 GBq
37 MBq – 37 GBq
370 MBq – 370 GBq
3,7 GBq – 3,7 TBq

I
več kot 370 MBq
več kot 3,7 GBq
več kot 37 GBq
več kot 370 GBq
več kot 3,7 TBq

kjer se v skupine radiotoksičnosti razvrščajo radionuklidi na naslednji način:
– prva skupina: raven izvzetja ≤? 104 Bq,
– druga skupina: 104 Bq < raven izvzetja ≤ 105 Bq,
– tretja skupina: 105 Bq < raven izvzetja ≤ 106 Bq,
– četrta skupina: 106 Bq < raven izvzetja ≤ 107 Bq in
– peta skupina: raven izvzetja >107 Bq.
(3) Če raven izvzetja za posamezmi radionuklid ni
določena, se radionuklid razvrsti v skupino radiotoksičnosti glede na radiokemijsko podobnost z radionuklidi iz
tabele 1 v prilogi te uredbe.
(4) Vrednosti za aktivnost odprtega vira sevanja iz
tabele za razvrščanje dela v okviru izvajanja sevalnih
dejavnosti z uporabo odprtega vira sevanja iz prejšnjega
odstavka je treba glede na način opravljanja dela z odprtim virom sevanja pomnožiti z naslednjimi faktorji:
– krat 100 za skladiščenje,
– krat 10 za zelo enostavno delo s tekočinami,
– krat 1 za navadno delo s kemikalijami,
– krat 0,1 za kompleksna dela s tekočinami in enostavna dela s suhimi snovmi,
– krat 0,01 za delo s prašnimi snovmi.

7. člen
(1) Če se že pred začetkom uporabe vira sevanja predvideva opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi po njihovi
uporabi, se lahko zahtevo za opustitev vloži skupaj z vlogo za
pridobitev dovoljenja za uporabo vira sevanja.
(2) K zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti načrt
ravnanja z radioaktivnimi snovmi po opustitvi nadzora in načrt
optimizacije varstva ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji, iz
katerega sledi, da so izpolnjeni pogoji za opustitev nadzora.
(3) Pristojni upravni organ ugotovi izpolnjevanje pogojev
za opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi v dovoljenju
za uporabo vira sevanja.
(4) O opustitvi nadzora nad radioaktivnimi snovmi mora
uporabnik vira sevanja voditi evidenco, ki vsebuje predvsem
podatke o dnevu opustitve nadzora, količini radioaktivnih snovi in načinu ravnanja po opustitvi nadzora nad radioaktivnimi
snovmi.
(5) Pred opustitvijo nadzora nad radioaktivnimi snovmi
mora uporabnik o nameravani opustitvi nadzora obvestiti pristojni upravni organ.

III. OPUSTITEV NADZORA NAD RADIOAKTIVNIMI
SNOVMI

8. člen
(1) Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je treba
pridobiti za vsako dejavnost, pri kateri se uporabljajo viri sevanj, razen za radioaktivne snovi, zaprte vire sevanj, električne
naprave, katodne cevi ali radioaktivno kontaminirane snovi iz
drugega, tretjega in petega odstavka 3. člena te uredbe.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena dovoljenja za
izvajanje sevalne dejavnosti ni treba pridobiti za dejavnost z
napravo ali opremo, ki sama ali zaradi sestavnih delov oddaja
ionizirajoče sevanje zaradi obratovanja pri električni napetosti
večji od 5 kV, če je naprava oziroma oprema v stanju, ko ne
proizvaja ionizirajočega sevanja.
(3) Izvajalec del v nadzorovanem območju mora imeti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, če iz ocene varstva
izpostavljenih delavcev izhaja, da bi lahko posamezni delavci,
ki so pri delu le občasno izpostavljeni ionizirajočim sevanjem
ali prihajajo v stik z viri ionizirajočih sevanj le posredno, prejeli
efektivno dozo nad mejno dozo za posameznika iz prebivalstva.

5. člen
Pristojni upravni organ odloči o opustitvi nadzora
nad radioaktivno snovjo, če radioaktivna snov po opustitvi
nadzora v enem letu ne more povzročiti skupinske doze
večje od 1 čl-Sv in efektivna doza na kateregakoli posameznika iz prebivalstva v enem letu zaradi radioaktivne
snovi ne more preseči 10 µSv.
6. člen
(1) Opustitev nadzora nad radioaktivno snovjo preneha brez odločitve pristojnega upravnega organa, če
specifična aktivnost radioaktivne snovi ne presega vrednosti iz drugega stolpca tabele 3 v prilogi te uredbe.
(2) Za radioaktivno snov, ki vsebuje več radionuklidov, preneha nadzor nad radioaktivno snovjo brez
odločbe pristojnega upravnega organa, če je izpolnjen
naslednji pogoj:

kjer je KAi specifična aktivnost in OVKAi vrednost
specifične aktivnosti posameznega radionuklida, ki ga radioaktivna snov vsebuje.
(3) Za radionuklide, ki jih tabela 3 priloge te uredbe ne
vsebuje, ravni opustitve na zahtevo imetnika dovoljenja za
izvajanje sevalne dejavnosti določi pristojni upravni organ
tako, da za njihove ravni opustitve prevzame ravni opustitve tistih radionuklidov iz tabele 3 priloge te uredbe, katerih
aktivnosti in specifične aktivnosti so radiokemijsko najbolj
podobne tem radionuklidom.

IV. VRSTE SEVALNIH DEJAVNOSTI, ZA KATERIH
IZVAJANJE JE TREBA PRIDOBITI DOVOLJENJE

V. VRSTE VIROV SEVANJ, ZA KATERE JE TREBA
PRIDOBITI DOVOLJENJE ZA UPORABO ALI POTRDILO O
VPISU V REGISTER VIROV SEVANJA

za:

9. člen
(1) Dovoljenje za uporabo vira sevanja je treba pridobiti

1. zaprti vir sevanja, pri katerem aktivnost ali specifična
aktivnost več kot 10 krat presega raven izvzetja za aktivnost
oziroma za specifično aktivnost;
2. napravo z zaprtim virom sevanja, pri kateri hitrost
doze, izmerjene 10 cm od katerekoli dostopne površine naprave, v kateri je zaprti vir sevanja, presega 1 µSv/h;
3. električno napravo, ki deluje pri napetosti nad 30 kV, in
pri katerih hitrost doze 10 cm od katerekoli dostopne površine
ne presega 1 µSv/h;
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4. odprti vir sevanja, katerega aktivnost presega
raven izvzetja iz drugega stolpca tabele 1 priloge te
uredbe.
(2) Potrdilo o vpisu v register virov sevanja je treba
pridobiti za:
1. zaprti vir sevanja, pri katerem aktivnost ali specifična aktivnost presega raven izvzetja za aktivnost oziroma
za specifično aktivnost, vendar ne več kot 10 krat;
2. napravo z zaprtim virom sevanja, pri kateri hitrost
doze, izmerjene 10 cm od katerekoli dostopne površine
naprave, v kateri je zaprti vir sevanja, ni večja od 1 µSv/h,
za napravo pa ni odobrena tipska odobritev skladno s
predpisi o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti;
3. električno napravo, ki deluje pri napetosti, ki ni
večja od 30 kV, in pri kateri hitrost doze, izmerjene 10
cm od katerekoli dostopne površine naprave, ni večja
od 1 µSv/h, za napravo pa ni odobrena tipska odobritev
skladno s predpisi o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti;
4. vir sevanja, ki zamenjuje izrabljeni vir sevanja, za
katerega uporabo je pridobljeno dovoljenje za uporabo vira
sevanja, če je bila v dovoljenju določena občasna zamenjava
vira sevanja, in če zamenjava ne vpliva na pogoje varstva pred
ionizirajočimi sevanji iz dovoljenja za uporabo vira sevanja.
(3) Dovoljenje za uporabo vira sevanja je treba pridobiti
tudi za spremembe na viru sevanja ali pri njegovi uporabi, če:
1. gre za poseg ali spremembo na viru sevanja, ki lahko vpliva na pogoje varstva pred ionizirajočimi sevanji;
2. se vir sevanja, ki se uporablja kot nepremičen vir,
premesti v drug prostor istega objekta ali v drug objekt.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega
člena ni treba pridobiti dovoljenja za uporabo vira sevanja
ali potrdila o vpisu v register virov sevanja za javljalnike
požarov, ki vsebujejo izotop Am-241 z aktivnostjo, ki ne
presega 3 MBq, če hitrost doze 10 cm od katerekoli dostopne površine javljalnika požarov ni večja od 1 µSv/h.
VI. MERILA ZA RAZVRŠČANJE OBJEKTOV MED
SEVALNE OBJEKTE IN MANJ POMEMBNE SEVALNE
OBJEKTE
10. člen
(1) Objekt se razvrsti med sevalne objekte, če se v
njem:
1. proizvaja ali obdeluje radioaktivne snovi, pri čemer
je možno, da bi to povzročilo čezmerno izpostavljenost
posameznikov iz prebivalstva;
2. uporablja vire sevanja za obsevanje predmetov ali
živil z visokimi hitrostmi doz, ki bi lahko povzročile deterministične učinke na ljudeh;
3. uporablja pospeševalnik, ki pospešuje delce na
energijo višjo od 25 MeV.
(2) Objekt se razvrsti med manj pomembne sevalne
objekte, če se v njem:
1. uporablja radioterapevtska naprava, kot so: pospeševalnik delcev, naprava z zaprtimi viri, rentgenska
naprava, če delujejo pri napetostih večjih od 150 kV;
2. uporablja nepremična naprava za industrijsko radiografijo, katere energija sevanja presega 150 keV;
3. uporablja odprti vir sevanja pri delih z odprtimi viri
sevanja, ki so razvrščeni v I. ali II. razred v skladu z določbami 4. člena te uredbe;
4. uporablja pospeševalnik delcev s pospeševalno
napetostjo do največ 25 MV;
5. uporablja zaprti viri sevanja, ki na razdalji enega metra brez zaščite povzročajo hitrost doze večjo od 1 Sv/h.
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VII. MERILA ZA ČASOVNO VELJAVNOST DOVOLJENJ
ZA IZVAJANJE SEVALNE DEJAVNOSTI, ZA UPORABO
VIRA SEVANJA IN ZA OBRATOVANJE SEVALNEGA
IN JEDRSKEGA OBJEKTA MANJ POMEMBNEGA
SEVALNEGA OBJEKTA
11. člen
(1) Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti se izda največ za predvideno obdobje trajanja dejavnosti, vendar ne več
kot za 10 let.
(2) Pri odločitvi o trajanju veljavnosti dovoljenja iz prejšnjega odstavka se upoštevajo predvsem podatki iz ocene varstva
izpostavljenih delavcev in podatki iz programa radioloških posegov, če gre za izpostavljenost v zdravstvu.
(3) Ob prvi izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti
se to dovoljenje izda največ za obdobje treh let.
12. člen
(1) Dovoljenje za uporabo vira sevanja se izda največ za
predvideno obdobje uporabe vira, vendar ne več kot za 10 let.
(2) Pri odločitvi o obdobju uporabe vira iz prejšnjega odstavka se upoštevajo predvsem podatki iz ocene varstva izpostavljenih delavcev in podatki iz programa radioloških posegov,
če gre za izpostavljenost v zdravstvu.
(3) Za vire sevanj, za katere kot dovoljenje za njihovo uporabo velja potrdilo o vpisu v register virov sevanja, dovoljenje
velja do takrat, ko uporabnik prijavi, da bo prenehal uporabljati
vir sevanja, vendar ne več kot 10 let.
(4) Uporabnik, ki namerava prenehati z uporabo vira sevanja, je dolžan o tem obvestiti pristojni upravni organ, ki je izdalo
dovoljenje za uporabo vira.
13. člen
(1) Dovoljenje za obratovanje sevalnega ali jedrskega objekta se izda največ za predvideno obdobje obratovanja objekta,
vendar ne več kot za 10 let.
(2) Pri odločitvi o obdobju obratovanja sevalnega ali jedrskega objekta iz prejšnjega odstavka se upoštevajo predvsem
podatki iz varnostnega poročila.
14. člen
Vlogo za podaljšanje dovoljenja za sevalno dejavnost, dovoljenja za uporabo vira sevanja in dovoljenja za obratovanje
sevalnega, jedrskega ali manj pomembnega sevalnega objekta
se lahko vloži pristojnemu upravnemu organu najprej dva meseca pred iztekom veljavnosti veljavnega dovoljenja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehajo uporabljati:
– 31., 32. in 33. člen Pravilnika o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave, hrambe, dokončne odložitve in izpuščanja radioaktivnih odpadnih snovi v človekovo okolje (Uradni list SFRJ,
št. 40/86, in Uradni list RS, št. 67/02 – ZVISJV) in
– 2., 6., 9., 64. in 65. člen Pravilnika o dajanju v promet
in uporabi radioaktivnih snovi, katerih aktivnost presega določeno mejo, rentgenskih in drugih aparatov, ki proizvajajo
ionizirajoča sevanja, ter o ukrepih za varstvo pred sevanji teh
virov (Uradni list SFRJ, št. 40/86 in 45/89, in Uradni list RS, št.
67/02 – ZVISJV).
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 311-05/2004-1
Ljubljana, dne 29. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0174
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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PRILOGE
TABELA 1:

Vrednosti aktivnosti in specifi�nih aktivnosti radionuklidov v radioaktivnih
snoveh.

Radionuklidi, ozna�eni s + ali sec, so predhodniki, ki so v ravnovesju s svojimi potomci, navedenimi
v tabeli 2 te priloge. Vrednosti, navedene v tabeli 1, se nanaajo samo na predhodnike in upotevajo
tudi v ravnovesju prisotne potomce.

Radionuklid
H-3
Be-7
C-14

Ravni izvzetja aktivnosti
(Bq)

Ravni izvzetja specifi�ne aktivnosti
(Bq/g)

1�109

1�106

7

1000

7

10000

9

1�10
1�10

O-15

1�10

100

F-18

1�106

10

6

10

Na-22

1�10

5

Na-24

1�10

10

Si-31

1�106

1000

P-32

1�105

1000

P-33

8

1�105

8

1�10

S-35

1�10

1�105

Cl-36

1�106

10000

5

Cl-38

1�10

10

Ar-37

1�108

1�106

Ar-41

1�109

100

K-40

6

1�10

100

K-42

1�106

100

K-43

1�106

10

7

Ca-45

1�10

10000

Ca-47

1�106

10

Sc-46

6

10

6

1�10

Sc-47

1�10

100

Sc-48

1�105

10

5

10

7

1000

5

10

5

10

V-48

1�10

Cr-51

1�10

Mn-51

1�10

Mn-52

1�10

5

Mn-52m

1�10

10

Mn-53

1�109

10000

Mn-54

1�106

10

Mn-56

5

1�10

10

Fe-52

1�106

10

Fe-55

1�106

10000

Fe-59

6

1�10

10

Co-55

1�106

10

Co-56

1�10

5

10

6

Co-57

1�10

100

Co-58

1�106

10
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Ravni izvzetja aktivnosti
(Bq)

Ravni izvzetja specifi�ne aktivnosti
(Bq/g)

Co-58m

1�107

10000

Co-60

1�105

10

Radionuklid

6

Co-60m

1�10

1000

Co-61

1�106

100

Co-62m

5

10

8

1�10

Ni-59

1�10

10000

Ni-63

1�108

1�105

Ni-65

1�106

10

Cu-64

1�106

100

Zn-65

1�106

Zn-69

6

1�10

10000

Zn-69m

1�106

100

5

10

Ga-72

1�10

10

Ge-71

1�108

10000

As-73

1�107

1000

As-74

1�106

10

As-76

5

100

6

1�10

As-77

1�10

1000

Se-75

1�106

100

6

Br-82

1�10

10

Kr-74

1�109

100

Kr-76

1�109

100

Kr-77

1�109

100

Kr-79

5

1000

7

1�10

Kr-81

1�10

10000

Kr-83m

1�1012

1�105

Kr-85

10000

1�105

10

1000

9

100

9

100

5

100

6

100

7

100

Kr-85m
Kr-87
Kr-88
Rb-86

1�10

1�10
1�10
1�10

Sr-85

1�10

Sr-85m

1�10

6

Sr-87m

1�10

100

Sr-89

1�106

1000

Sr-90+

10000

100

Sr-91

1�105

10

Sr-92

6

10

Y-90

5

1�10

1000

Y-91

1�106

1000

1�10

Y-91m

6

1�10

100

Y-92

1�105

100

Y-93

5

100

7

1�10

Zr-93+

1�10

1000

Zr-95

1�106

10

5

Zr-97+

1�10

10

Nb-93m

1�107

10000
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Ravni izvzetja aktivnosti
(Bq)

Ravni izvzetja specifi�ne aktivnosti
(Bq/g)

Nb-94

1�106

10

Nb-95

1�106

10

Nb-97

6

1�10

10

Nb-98

1�105

10

Mo-90

6

10

8

Radionuklid

1�10

Mo-93

1�10

1000

Mo-99

1�106

100

Mo-101

6

1�10

10

Tc-96

1�106

10

Tc-96m
Tc-97
Tc-97m

7

1000

8

1000

7

1000

7

1�10
1�10
1�10

Tc-99

1�10

10000

Tc-99m

1�107

100

Ru-97

7

1�10

100

Ru-103

1�106

100

Ru-105

6

1�10

5

10

Ru-106+

1�10

100

Rh-103m

1�108

10000

Rh-105

1�107

100

Pd-103

1�108

1000

Pd-109

1�106

1000

Ag-105

1�106

100

Ag-108m+

6

1�10

6

10

Ag-110m

1�10

10

Ag-111

1�106

1000

Cd-109

1�106

10000

Cd-115

1�106

100

Cd-115m
In-111
In-113m

6

1000

6

100

6

100

6

100

6

100

7

1�10
1�10
1�10

In-114m

1�10

In-115m

1�10

Sn-113

1�10

1000

Sn-125

1�105

100

Sb-122

10000

100

Sb-124

1�106

10

Sb-125

6

1�10

7

100

Te-123m

1�10

100

Te-125m

1�107

1000

Te-127

1�106

1000

Te-127m

1�107

1000

Te-129

6

100

6

1�10

Te-129m

1�10

1000

Te-131

1�105

100

6

Te-131m

1�10

10

Te-132

1�107

100
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Ravni izvzetja aktivnosti
(Bq)

Ravni izvzetja specifi�ne aktivnosti
(Bq/g)

Te-133

1�105

10

Te-133m

1�105

10

Radionuklid

6

Te-134

1�10

10

I-123

1�107

100

I-125

1�106

1000

I-126

6

1�10

100

I-129

1�105

100

I-130

6

1�10

10

I-131

1�106

100

I-132

1�105

10

I-133

6

10

5

10

I-134

1�10
1�10

6

I-135

1�10

10

Xe-131m

10000

10000

Xe-133

10000

1000

Xe-135

1�1010

1000

Cs-129

1�105

100

Cs-131

1�106

1000

Cs-132

1�105

10

Cs-134m

1�105

1000

Cs-134

10000

10

Cs-135

1�107

10000

Cs-136

1�105

10

Cs-137+

10000

10

Cs-138

10000

10

Ba-131

1�106

100

Ba-140+

1�105

10

5

10

6

100

Ce-141

7

1�10

100

Ce-143

1�106

100

Ce-144+

5

1�10

100

Pr-142

1�105

100

Pr-143

6

10000

Nd-147

6

1�10

100

Nd-149

1�106

100

La-140
Ce-139

1�10
1�10

1�10

7

Pm-147

1�10

10000

Pm-149

1�106

1000

Sm-151

8

10000

6

100

6

10

6

Sm-153
Eu-152

1�10
1�10
1�10

Eu-152m

1�10

100

Eu-154

1�106

10

Eu-155

7

1�10

100

Gd-153

1�107

100

Gd-159

6

1000

6

10

Tb-160

1�10
1�10
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Ravni izvzetja aktivnosti
(Bq)

Ravni izvzetja specifi�ne aktivnosti
(Bq/g)

Dy-165

1�106

1000

Dy-166

1�106

1000

Ho-166

5

1�10

1000

Er-169

1�107

10000

Er-171

1�106

100

Radionuklid

6

Tm-170

1�10

1000

Tm-171

1�108

10000

Yb-175

1�107

1000

Lu-177

1�107

1000

Hf-181

6

1�10

10

Ta-182

10000

10

W-181

1�107

W-185

7

1�10

10000

W-187

1�106

100

6

1000

Re-186

1�10

1000

Re-188

1�105

100

Os-185

6

1�10

10

Os-191

1�107

100

Os-191m

1�107

1000

6

Os-193

1�10

100

Ir-190

1�106

10

Ir-192

10000

10

Ir-194

1�105

100

Pt-191

1�106

100

Pt-193m

1�107

1000

Pt-197

1�106

1000

Pt-197m

1�106

100

6

100

6

100

7

100

Hg-197m

6

1�10

100

Hg-203

1�105

100

Au-198

1�10

Au-199

1�10

Hg-197

1�10

Tl-200

6

10

1�10

Tl-201

6

1�10

100

Tl-202

1�106

100

Tl-204

10000

10000

Pb-203

1�106

100

Pb-210+

10000

10

Pb-212+

1�105

10

Bi-206

5

1�10

10

Bi-207

1�106

10

Bi-210

6

1�10

1000

Bi-212+

1�105

10

6

10

Po-205

6

1�10

10

Po-207

1�106

10

Po-210

10000

10

Po-203

1�10
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Ravni izvzetja specifi�ne aktivnosti
(Bq/g)

At-211

1�107

1000

Rn-220+

1�107

10000

Rn-222+

1�108

10

Ra-223+

1�105

100

Ra-224+

1�105

10

5

Ra-225

1�10

100

Ra-226+

10000

10

6

Ra-227

1�10

100

Ra-228+

1�105

10

6

Ac-228

1�10

10

Th-226+

1�107

1000

Th-227

10000

10

Th-228+

10000

1

Th-229+

1000

1

Th-230

10000

1

Th-231

1�107

1000

Th-232sec

1000
5

1

Th-234+

1�10

1000

Pa-230

1�106

10

Pa-231

1000

1

Pa-233

1�107

100

U-230+

1�105

10

U-231

1�107

100

U-232+

1000

1

U-233

10000

10

U-234

10000

10

U-235+

10000

10

U-236

10000

10

U-237

1�10

100

U-238+

10000

10

6

U-238sec

1000

1

U-239

1�106

100

U-240

1�107

1000

6

U-240+

1�10

Np-237+

1000
7

10
1

Np-239

1�10

100

Np-240

1�106

10

Pu-234

7

1�10

100

Pu-235

1�107

100

Pu-236

10000

10

Pu-237

1�107

1000

Pu-238

10000

1

Pu-239

10000

1

Pu-240

1000

1

Pu-241

1�105

100

Pu-242

10000

1

7

Stran

Pu-243

1�10

1000

Pu-244

10000

1
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Ravni izvzetja aktivnosti
(Bq)

Ravni izvzetja specifi�ne aktivnosti
(Bq/g)

Am-241

10000

1

Am-242

1�106

1000

Am-242m+

10000

1

Am-243+

1000

1

Cm-242

1�105

100

Cm-243

10000

1

Cm-244

10000

10

Cm-245

1000

1

Cm-246

1000

1

Cm-247

10000

1

Cm-248

1000

1

Bk-249

1�106

1000

Cf-246

1�106

1000

Cf-248

10000

10

Cf-249

1000

1

Cf-250

10000

10

Cf-251

1000

1

Cf-252

10000

10

Cf-253

1�105

100

Cf-254

1000

1

Es-253

5

1�10

100

Es-254

10000

10

6

Es-254m

1�10

100

Fm-254

1�107

10000

Fm-255

1�106

1000
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Seznam radionuklidov iz tabele 1 in njihovih potomcev v ravnovesju

Predhodnik

Potomci

Sr-80+

Rb-80

Sr-90+

Y-90

Zr-93+

Nb-93m

Zr-97+

Nb-97

Ru-106+

Rh-106

Ag-108m+

Ag-108

Cs-137+

Ba-137m

Ba-140+

La-140

Ce-134+

La-134

Ce-144+

Pr-144

Pb-210+

Bi-210, Po-210

Pb-212+

Bi-212, Tl-208, Po-212

Bi-212+

Tl-208, Po-212

Rn-220+

Po-216

Rn-222+

Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223+

Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224+

Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Ra-226+

Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Pb-210, Bi-210, Po-210, Po-214

Ra-228+

Ac-228

Th-226+

Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228+

Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Th-229+

Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-232sec

Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

Th-234+

Pa-234m

U-230+

Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232+

Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212

U-235+

Th-231

U-238+

Th-234, Pa-234m

U-238sec

Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210,
Bi-210, Po-210

U-240+

Np-240

Np-237+

Pa-233

Am-242m+

Am-242

Am-243+

Np-239
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Vrednosti specifi�nih aktivnosti radionuklidov v radioaktivnih snoveh.
Pri radionuklidih, ki imajo poleg oznake e znak +, so v vrednostih v tabeli 3
upotevani tudi njihovi potomci.

Specifi�na aktivnost
[Bq/g]

Izotop

Specifi�na aktivnost
[Bq/g]

Y-91

10

Zr-93

10

Zr-95+

0,1

Nb-93m

100

Nb-94

0,1

H-3

100

Be-7

10

C-14

10

Na-22

0,1

P-32

100

P-33

100

S-35

100

Cl-36

1

K-40

10

Ca-45

100

Ca-47

1

Sc-46

0,1

Sc-47

10

Sc-48

0,1

V-48

0,1

Cr-51

10

Mn-52

0,1

Mn-53

1000

Mn-54

0,1

Ag-108m+

0,1

Fe-55

100

Ag-110m+

0,1

Fe-59

0,1

Ag-111

10

Co-56

0,1

Cd-109+

10

Co-57

1

Cd-115+

1

Co-58

0,1

Cd-115m+

10

Co-60

0,1

In-111

1

Ni-59

100

In-114m+

1

Ni-63

100

Sn-113+

1

Zn-65

1

Sn-125

1

Ge-71

10000

Sb-122

1

As-73

100

Sb-124

0,1

As-74

1

Sb-125+

1

As-76

1

Te-123m

1

As-77

100

Te-125m

100

Se-75

1

Te-127m+

10

Br-82

0,1

Te-129m+

10

Rb-86

10

Te-131m+

1

Sr-85

1

Te-132+

Sr-89

10

Te-134

1

Sr-90+

1

I-125

1

100

I-126

1

Y-90

Nb-95

1

Mo-93

10

Mo-99+

1

Tc-96

0,1

Tc-97

10

Tc-97m

10

Tc-99

1

Ru-97

1

Ru-103+

1

Ru-106+

1

Rh-105

10

Pd-103+

1000

Ag-105

1

0,1
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Izotop

Specifi�na aktivnost
[Bq/g]

Izotop

I-129

0,1

Hg-203

1

I-131+

1

Tl-200

1

Cs-129

1

Tl-201

10

Cs-131

1000

Tl-202

1

Cs-132

1

Tl-204

10

Cs-134

0,1

Pb-203

1

Cs-135

10

Pb-210+

Cs-136

0,1

Bi-206

Cs-137+

1

Bi-207

0,1

Ba-131

1

Bi-210

100

Ba-140

0,1

Po-210

1

La-140

0,1

Ra-223+

10

Ce-139

1

Ra-224+

1

Ce-141

10

Ra-225

1

Ce-143

1

Ra-226+

1

Ce-144+

10

Ra-228+

1

Pr-143

100

Ac-227+

0,1

Nd-147

10

Th-227

1

Pm-147

100

Th-228+

0,1

Pm-149

100

Th-229+

0,1

Sm-151

100

Th-230

0,1

Sm-153

10

Th-231

100

Eu-152

0,1

Th-232+

0,1

Eu-154

0,1

Th-234+

100

Eu-155

10

Pa-230

1

Gd-153

10

Pa-231

0,1

Tb-160

0,1

Pa-233

1

Dy-166

10

U-230+

1

Ho-166

10

U-231

10

Er-169

100

U-232+

0,1

Tm-170

10

U-233

1

Tm-171

100

U-234

1

Yb-175

10

U-235+

1

Lu-177

10

U-236

1

Hf-181

1

U-237

10

Ta-182

0,1

U-238+

1

W-181

10

Np-237+

0,1

W-185

100

Np-239

10

Re-186

100

Pu-236

0,1

Os-185

1

Pu-237

10

Os-191

10

Pu-238

0,1

Os-193

10

Pu-239

0,1

Ir-190

0,1

Pu-240

0,1

Ir-192

0,1

Pu-241

1

Pt-191

Specifi�na aktivnost
[Bq/g]

1
0,1

1

Pu-242

0,1

100

Pu-244+

0,1

Au-198

1

Am-241

0,1

Au-199

10

Am-242m+

0,1

Hg-197

10

Am-243+

0,1

Pt-193m
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Izotop
Cm-242

1

Cm-243

0,1

Cm-244

0,1

Cm-245

0,1

Cm-246

0,1

Cm-247+

0,1

Cm-248

0,1

Bk-249

10

Cf-246

10

Cf-248

1

Cf-249

0,1

Cf-250

0,1

Cf-251

0,1

Cf-252

0,1

Cf-253+

1

Cf-254

0,1

Es-253

1

Es-254+

0,1

Es-254m+

2261.

Specifi�na aktivnost
[Bq/g]

Uredba o ekološko pomembnih območjih

Na podlagi četrtega odstavka 32. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03 – uradno prečiščeno
besedilo in 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o ekološko pomembnih območjih
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa ekološko pomembna območja in
varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega
stanja habitatnih tipov ter prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov na teh območjih.
(2) Ta uredba prenaša del Direktive Sveta 92/43/EGS
z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206 z dne
22. 7. 1992, str. 7) s spremembami in del Direktive Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto
živečih ptic (UL L 103 z dne 25. 4. 1979, str. 1) s spremembami.
2. člen
(ekološko pomembno območje)
Ekološko pomembno območje je območje habitatnega
tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki
pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
3. člen
(določitev ekološko pomembnih območij)
(1) Ekološko pomembna območja so oblikovana tako,
da vključujejo zlasti:
– habitate prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst (v
nadaljnjem besedilu: rastlinske in živalske vrste) ter habitatne
tipe, katerih ohranjanje se izvaja na podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb oziroma je njihovo ohranjanje v interesu
Evropske unije,

1
– habitatne tipe, ki so na ozemlju države redki, ranljivi,
imajo majhno naravno območje razširjenosti ali predstavljajo za določeno biogeografsko regijo značilen habitatni
tip in
– habitate rastlinskih in živalskih vrst, ki so na ozemlju
Republike Slovenije ogrožene zaradi izgube ali slabšanja
kvalitet habitata.
(2) Habitatni tipi ter rastlinske in živalske vrste iz prejšnjega odstavka so določeni v predpisih o določitvi habitatnih
tipov, ki se na območju Republike Slovenije prednostno ohranjajo v ugodnem stanju in v predpisih o zavarovanju rastlinskih in živalskih vrst oziroma o uvrstitvi ogroženih rastlinskih
in živalskih vrst v rdeči seznam.
(3) Ekološko pomembna območja so določena v prilogi
1, ki je sestavni del te uredbe, z navedbo identifikacijske številke in imena ekološko pomembnega območja.
4. člen
(kartografska določitev ekološko pomembnih območij)
(1) Meje ekološko pomembnih območij iz prejšnjega
člena oziroma njihove lege v prostoru so določene na karti v
merilu 1: 250.000, ki jo hranita ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in Zavod
Republike Slovenije za varstvo narave.
(2) Meje ekološko pomembnih območij oziroma njihove
lege v prostoru so prikazane v merilu 1: 5000 v digitalni obliki
kot sloj geografskega informacijskega sistema.
(3) Meje ekološko pomembnih območij oziroma njihove
lege v prostoru so prikazane na publikacijski karti v merilu
1:750.000, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
(4) Za potrebe izvajanja ukrepov varstva ekološko pomembnih območij in priprave prostorskih aktov se pridobijo
podatki o meji ekološko pomembnega območja tako, da se
sloj geografskega informacijskega sistema v merilu 1:5000 iz
drugega odstavka tega člena prekrije z digitalnim katastrskim
načrtom in potek meje prikaže na parcelo natančno.
(5) Pri določitvi meje iz prejšnjega odstavka se v ekološko pomembno območje vključi celotna parcela, prek katere
poteka geografska meja, če leži večina parcele znotraj ekološko pomembnega območja.
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(6) Podatki o mejah in legah v prostoru iz prvega odstavka
tega člena so shranjeni kot del evidence o območjih, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
(7) Evidenco iz prejšnjega odstavka vodi ministrstvo v
skladu s predpisi s področja ohranjanja narave.
5. člen
(varstvene usmeritve in pravila ravnanja)
(1) Varstvene usmeritve za ohranjanje ekološko pomembnih območij se določajo na osnovi varstvenih ciljev za
ohranjanje habitatnih tipov ter rastlinskih in živalskih vrst in
njihovih habitatov, ki so določeni v predpisih iz drugega odstavka 3. člena te uredbe ter programih, strategijah in načrtih
s področja ohranjanja narave, ki sta jih sprejela Državni zbor
Republike Slovenije ali Vlada Republike Slovenije.
(2) Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna varstvena območja, skladno s predpisom, ki ureja posebna
varstvena območja (območja Natura 2000), so vsi posegi in
dejavnosti možni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim večji možni
meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov
rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost
habitatov populacij in omogoča ponovno povezanost, če bi bila
le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.
(3) Naravna razširjenost habitnega tipa ali habitata vrste
je območje, znotraj katerega so prisotni naravno obstoječi deli
habitatnega tipa ali habitati osebkov oziroma populacij vrste,
za selilske vrste živali, tudi tisti, kjer so živali prisotne samo v
določenih letnih obdobjih ter za izumrle vrste tudi tisti, v katerih
še obstajajo približno enaki abiotski in biotski dejavniki, kot so
bili pred iztrebitvijo.
(4) Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v
skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in
drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in
živali ter njihove habitate čim manjši.
(5) Za izvajanje posegov v naravo na ekološko pomembnih območjih ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev in
naravovarstvenega soglasja.
6. člen
(monitoring – spremljanje stanja)
(1) Na ekološko pomembnih območjih se izvaja monitoring
kazalcev, ki omogoča:
– spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov ter
– ugotavljanje učinkovitosti ukrepov varstva glede doseganja ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih
tipov.
(2) Monitoring se prednostno izvaja za rastlinske in živalske vrste ter habitatne tipe, zaradi katerih je bilo ekološko pomembno opredeljeno, pri čemer se posebna pozornost nameni
vrstam, s stanjem katerih se najbolj očitno odražajo spremembe
v habitatih drugih vrst oziroma v habitatnih tipih.
7. člen
(izvedba prikaza meje v digitalni obliki)
Ministrstvo izvede prikaz meje ekološko pomembnih območjih iz prvega odstavka 4. člena te uredbe v digitalno obliko
v delu meje, ki je hkrati tudi meja posebna varstvena območja
(območja Natura 2000) tako, da mejo ekološko pomembnega
območja uskladi z mejo posebna varstvena območja (območja
Natura 2000).
8. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-25/2003-3
Ljubljana, dne 29. aprila 2004.
EVA 1999-2511-0045
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Priloga 1
Ekoloko pomembna obmo�ja
Identifikacijska
tevilka
11300
11500
12100
12200
12300
12600
13200
13600
14500
14800
16500
16800
16900
17100
17200
17300
17400
17500
17600
17700
17800
17900
18100
18200
18300
18400
18500
18600
18700
18800
18900
19100
19200
19300
19500
19700
21100
21300
21400
24600
24700
25200
25300
25400
25600
26200
26300
26400
26800
27100
27200
27300
27400

Ime ekoloko pomembnih obmo�ij
Kamniko - Savinjske Alpe
Velenjsko - Konjiko hribovje
Zasavsko hribovje
Kozjansko - Sotla
Menina planina
Bohor - Vetrnik
Dobrovlje - �reta
Posavsko hribovje - severno ostenje - Mrzlica
Tisovec - Orlica - Kunperka gora
Kum
Sotla
Savinja - Letu
Dolgi potok na Rudnici
Savinja med Radmirjem in Nazarjami
Zbelovska gora
Kamenki potok
Voglajna in Slivniko jezero
Vrbje pri alcu
ovneko jezero
Vol�eke
Konica pri Celju
Blagovna - ribniki
Grmada pri Pe�ovniku
Lonica
Ajdovska pe�
Slovenske Konjice
Ocvirkova jama
Jama Pekel
mihel nad Lakim
Raja pe�
Dobje
Drameljski potok
Botanj
Vrhek
Boletina
Glija jama
Julijske Alpe
Karavanke
Ratitovec - Jelovica
kofjeloko hribovje
Kandre
Mojanca - tefanja gora
Sava Bohinjka in Sava Dolinka - ire obmo�je soto�ja
Sava od Radovljice do Kranja s soto�jem Trike Bistrice
Brdo - grad pri Kranju
�eenike in Prevojske gmajne
Tunj�ica
Sava Bohinjka z Mostnico in Ribnico
Sava Dolinka od Zelencev do Hruice
Ihan
Brezje pri Tri�u
Bidov�eva jama
Kranja
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Identifikacijska
tevilka
27500
27600
27700
27800
28200
28300
28400
28500
28600
28700
28800
28900
29100
29200
29300
31100
31200
31300
31400
33500
34300
34400
34500
34600
34700
34800
34900
35100
35200
35300
35400
35500
35600
35700
35800
35900
36100
36200
36300
36400
36500
36600
36700
36800
36900
37100
37200
37300
37400
37500
37600
37700
37800
37900
38100
38200
38300
38400

Ime ekoloko pomembnih obmo�ij
Kokra - spodnji tok
Nemki Rovt
Zelenci in Ledine pod Rate�ami
iganja vas
Zadnje struge pri Suhadolah
Breznica
Ra�a od Krac do Zaloga
Kropa
Dacarjevo brezno
Dolga jama
Ihanska jama
Podhom
Soteska pri Bohinju
Meli�a pri Stahovici
Pera�ica
Ko�evsko
Krimsko hribovje - Meniija
Notranjski trikotnik
Ljubljansko barje
Sava od Mav�i� do Save
Raica, Dobeno, Gobavica
marna gora - Skaru�enska ravan
Ribnika dolina
Vrzdenec
Marijino brezno
Blo�ica
Brie
Loko polje
�emenika planina
Sora
Radensko polje - Bi�je
Podreber - Dvor
Butajnova
Zaplana
Medvedje Brdo
upanova jama
Poljanska Sora
Vintarjevec
Ligojna
Polhograjska Grmada
Mija dolina z Velikimi logi
kocjan
Skednevnica
Polhograjska Gora
Polnik
Podpeka jama
Medija
Zgornja Jablanica
Slivnica
Potiskavec
To�
Sra�ja dolina
Dole pri Litiji
Vodena jama
V produ
ejna dolina
Lu�ka jama
Rakovnik
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Identifikacijska
tevilka
38500
38600
38700
38800
38900
39100
39200
39300
39400
39500
39600
39700
39800
41200
41300
41400
41500
41600
42100
42400
42500
42600
43400
43500
43600
43700
44100
44200
44300
44400
44700
44900
45100
45200
45300
45400
45500
45600
45700
46100
46200
46700
47100
47200
47300
47400
47500
47600
47700
47900
48100
48200
48300
48400
48500
48600
48700
48800

Ime ekoloko pomembnih obmo�ij
Kadice, Mate�a voda in Bistrica
Zelena dolina
Jama na Pucovem Kuclu
imenkova jama
Babja luknja
Ronik
Kozje stene pri Slivnici
Dolina �rnega potoka
�rna dolina pri Grosuplju
Skob�ev mlin
Vir pri Sti�ni
Mala Loka pri Vinji Gori
Jezerc
Pohorje
Gori�ko
Kobansko
Drava - spodnja
Bo� - Haloze - Dona�ka gora
Mura - Radmoanci
Vinorodne Haloze
Dravsko polje
Slovenske gorice - osrednji del
Oplotnica
Koenjak
Hrastovec
Urlja gora - Razbor
Dravinjska dolina
�avnika dolina
Zgornja Drava
Fram
Dolga Brda - Strojna
Radgonsko - Kapelske Gorice
Devina
Li�enca
Medvedce
Ra�ki ribniki - Poeg
Slivniki ribniki
Pesnika dolina
Obre
Razvanje
Boreci
Strejaci
Lovrenc na Pohorju
Podvinci
Jeevec
Pragersko
Jurinci
Grabono
Ko�no ob Lonici
Dobrava
Libanja
Velovlek
Dolina smrti
Pikrnica - Sel�nica
Stanetinski in Kupetinski potok
Vrhe pri Slovenj Gradcu
Obistove skale
Votla pe�
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Identifikacijska
tevilka
49800
51100
51200
51300
52400
53200
53300
53400
53500
53600
53700
54400
54500
54600
54700
55100
55200
55300
55400
55500
55600
55700
55900
56400
56600
56700
56800
56900
57100
57300
57400
57500
57600
57700
57800
57900
58100
58200
58300
58400
58500
58600
58700
58800
58900
59100
59200
59300
59400
59500
59600
59700
61400
61500
62200
62300
63300
63400

Ime ekoloko pomembnih obmo�ij
Ljubi�na - Zgornje Polj�ane
Kras
Snenik - Pivka
Trnovski gozd in Nanos
Vipavska dolina - spodnja
Zgornja Idrijca
Trebua
Dolina Branice
Banjice
Reka (Velika voda)
Matarsko podolje
Matajur
Nano�ica - pore�je
Blego
Vipava - reka in osrednji del Vipavske doline
Skalnica
Slavinski Ravnik
Porezen - Cimprovka
So�a
Korada - Kolovrat
Cerkno - Zakri
Vrhe na Vipavskem
Otale - Lazec
Sabotin
Idrija - spodnja
Idrijca s pritoki
Nadia s pritoki
Podbrdo
Ajevica
Krasnica
Kendove robe
Mrzla jama pri Prestranku
Ukovnik
Mlake pri Vipavi
Jama pod Leetnicami
Divja jama nad Plavmi
Jama pod Smoganico
Jelenk
Kobanj�ek - potok
Pod Mijo
Av�e
Jama v Globinah
Kobariko Blato
Meli�a pri Modreju
Znojile
Driselpoh
Mali vrh
Mrzlek
Lipov�ek
Gorska grapa
Studenec pod Vojskarsko planoto
Sua�ki, Smrdejski in Fabski potok
Gorjanci
Krakovski gozd
Ajdovska planota
Temenica
Ajdovska jama
entjernejsko polje
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Identifikacijska
tevilka
63500
63600
63700
64500
64600
64700
64800
64900
65100
65400
65500
65700
65800
66200
66300
66500
67900
68300
68400
68500
68600
68700
68800
68900
69400
71500
75200
77600
78100
78200
78300
78400
78500
78600
78700
78800
78900
79100
79200
79300
79400
79500
79600
79700
79800
79900
Identifikacijska
tevilka
30101
30103
30104
30105
30110
30111
30113
30115
30117

Ime ekoloko pomembnih obmo�ij
Jovsi
Radulja
Sava od Rade� do dravne meje
Krupa
Veliko bukovje
Kolpa
Lahinja
Metlika
Krka - reka
Vejar
Mirna
Vrhtrebnje
Brestanica
umberk
Dobli�ica
Koprivnica
Petriina jama
Petanjska jama
�ate
Bezgovka
Kotarjeva prepadna
Suica - izviri
Slugova jama
Brusnice
Gornji kal
Dragonja - pore�je
Se�oveljske soline s Se�o
kocjanski zatok
Vanganelsko jezero s pritoki
Riana
Debeli rti�
Strunjanske soline s Stjuo
usterna - Izola
usterna
Rt Madona
Strunjanski klif
Sv. Nikolaj
Zaliv Sv. Jerneja
Jezeri v Fiesi
Piranski klif
Debeli rti� - Valdoltra
Pacug - Fiesa
Strunjan - Pacug
Riana - estuarij
Izolansko brezno
Mogoron
Ime ekoloko pomembnih obmo�ij
Gradinica
Najdena jama
Vranja jama
kofji lom
Logar�ek
Erjav�ica
Velika Karlovica
Zato�na jama - Virnica - Lazarjeva jama
Mrzla jama pri Lou
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Identifikacijska
tevilka
30119
30125
30131
30132
30137
30141
30143
30151
50101
50109
50117
50127
50128
50129
50131
50144
50146
50147
50149
50155
50161
60103
60127
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Ime ekoloko pomembnih obmo�ij
Krka jama
Kompoljska jama
Potiskavka jama
Zelenka
Vodna jama v Jelendolu
Vodna jama pri Klinji vasi 1
Jama v ahnu
Bilpa
Jama 2 v Dr�i
Divje jezero
Mejame - slepa dolina
Pivka jama
Magdalena jama
�rna jama
Postojnski jamski sistem
Fuina pri Stari vasi
Jama na Kremenci
Planinska jama
kratovka
Matijeva jama
Kozja jama
Lukenjska jama
Stolbe

Identifikacijska Ime ekoloko pomembnih obmo�ij
tevilka
70000
Morje in morsko obreje
80000
Osrednje obmo�je ivljenjskega prostora velikih zveri

Stran
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja
pogojev za pridobitev varnostnega spričevala
in o postopku za izdajo varnostnega
spričevala

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 83/03 – prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih
za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
pridobitev varnostnega spričevala in o postopku
za izdajo varnostnega spričevala
1. člen
V Uredbi o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev varnostnega spričevala in o postopku za
izdajo varnostnega spričevala (Uradni list RS, št. 4/01) se v
prvem odstavku 3. člena besedilo prvega stavka nadomesti z
besedilom, ki se glasi: ''V Republiki Sloveniji veljajo za vožnjo
po progah železniškega omrežja varnostna spričevala, ki jih
izda Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: AŽP).''
V tretjem, četrtem, petem in šestem odstavku se beseda ''direkcija'' v vseh sklonih, nadomesti s kratico ''AŽP''.
2. člen
Besedilo prve alinee 4. člena se spremeni tako, da se
glasi:
'' – naziv pravne osebe – prosilca in njegov sedež''
Doda se nova peta alinea, ki se glasi:
''– seznam priloženih dokumentov in dokazil o izpolnjevanju kriterijev za pridobitev varnostnega spričevala. ''
3. člen
Prilogi A in B se nadomestita z novima prilogama A in B,
ki sta kot prilogi objavljeni skupaj s to uredbo.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 342-08/2000-2
Ljubljana, dne 29. aprila 2004
EVA 2004-2411-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Priloga A
KRITERIJI ZA UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA
PRIDOBITEV VARNOSTNEGA SPRI�EVALA
Predmet preverjanja

Dokazila o
izpolnjevanju
kriterijev

Kriteriji za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev

A B C D E

1

LICENCA
Veljavna licenca izdana od AP
RS ali drugega licen�nega organa
drav �lanic EU

1.1

Licenca

2

INTERNA ORGANIZACIJA UPRAVI�ENCA / PREVOZNIKA

2.1

Odgovorna oseba
upravi�enca/prevoznika

2.2

Organiziranost trajnega
notranjega nadzora

2.3

Izvajanje notranjega reda

2.3.1

Nadzor nad izvajanjem
notranjega reda

2.3.2

Poobla�eni delavci za
izvajanje notranjega
nadzora
Izobrazba in nadaljnje
izobraevanje

2.4
2.4.1

Izobrazbeni profili

2.4.2

Ustrezna izobrazba

2.4.3

Redno izobraevanje in
strokovno izpopolnjevanje

2.4.4

Dokumentiranje
opravljenega izobraevanja

2.4.5

Dokumentiranje kontrole
usposobljenosti

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Ime in priimek, datum in kraj
rojstva, poklic, zaposlitev ter dela
in naloge, ki jih opravlja
Sploni akt o organiziranosti
notranjega nadzora
Organigram odgovornosti
Izpolnjevanje pogojev, ki jih
dolo�a predpis o notranjem redu
Organigram organiziranosti
Ime in priimek, datum in kraj
rojstva, poklic, zaposlitev ter dela
in naloge ki jih opravlja

Izpolnjevanje pogojev, ki jih
dolo�a predpis o strokovni
usposobljenosti izvrilnih
eleznikih delavcev

Uradni list Republike Slovenije

2.5

Medsebojno obve�anje

2.5.1

Dokazno obve�anje
prevoznika

2.5.2

Dokazno poro�anje o
izrednosti med delom

2.5.3

Sporazum med
upravljavcem in prevoznikom
o na�inu medsebojnega
obve�anja za zagotavljanje
varnega prometa

2.6

Nastop slube

2.6.1

Ugotavljanje psihofizi�nih
sposobnosti pred nastopom
slube

2.7

Izredni dogodki

2.7.1

Postopek za ravnanje v
primeru izrednih dogodkov

2.7.2

Sistem raziskave izrednih
dogodkov

2.8

Varstvo pri delu

2.8.1

Organizirano in zagotovljeno
varstvo pri delu

2.8.2

Prevoz nevarnega blaga

2.9.1

Usposobljenost za prevoz
nevarnega blaga

2.9.3

2.10

*

Poznavanje pravilnika o
mednarodnem eleznikem
prevozu nevarnega blaga
(RID)
Sistem reevanja in
odpravljanja posledic za
primer razsutja ali razlitja
nevarnega blaga
Kriteriji za disciplinske
ukrepe

*

* * *
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Izpolnjevanje pogojev dolo�enih v
predpisih o opravljanju
eleznikega prometa

* * *

*

*

*

*

Veljavni sporazum med
upravljavcem eleznike
infrastrukture in prevoznikom

Izpolnjevanje pogojev, ki jih
dolo�a predpis o preverjanju
duevne ali telesne zmonosti
izvrilnih eleznikih delavcev

* * *
*

*

* * *

Odgovorna oseba za varstvo
pri delu

2.9

2.9.2

Št.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *
*

*

*

*

*

*

Izpolnjevanje pogojev ki jih dolo�a
predpis, ki obravnava izredne
dogodke
Organigram postopkov za
ravnanje v primeru izrednih
dogodkov
Organigram zadolitev raziskave
izrednih dogodkov
Sploni akt o organiziranosti
varstva pri delu
Organigram zadolitev varstva pri
delu
Ime in priimek, EMO, kraj
rojstva, poklic, zaposlitev, dela in
naloge, ki jih opravlja

Izpolnjevanje pogojev, ki jih
dolo�ajo predpisi s podro�ja
prevoza nevarnega blaga

Sploni akt o disciplinski in
odkodninski odgovornosti ob
upotevanju Zakona o varnosti v
eleznikem prometu (Uradni list
RS t. 85/00)

Stran

6368 /

Št.

48 / 30. 4. 2004

3

VOZNA SREDSTVA

3.1

Vle�na vozila

3.1.1

Obratovalno dovoljenje

Uradni list Republike Slovenije

* * *
*

3.1.2

Dokumentacija o vozilih

3.1.3

Sistem vzdrevanja vozil

3.1.4

3.2

Vle�ena vozila

3.2.1

Obratovalno dovoljenje (za
nova in rekonstruirana
vozila)
Dvanajst (12) mestna
tevilka v skladu z UIC 438

3.2.2
3.2.3

Sistem vzdrevanja vozil

*
*

*

* * *

Dokumentacija o
predpisanem vzdrevanju
vozil

*

*

* * *
*

3.3

Dokumentacija o
vzdrevanju vozil

*

*

3.3.2

3.3.3

Tehni�ni pregled vlakov na
izhodni elezniki postaji

Tehni�no prevzemnopredajna kontrola vagonov v
mednarodnem prometu

Izpolnjevanje pogojev, ki jih
dolo�ajo predpisi za varen
elezniki promet eleznikih vozil
Veljavno obratovalno dovoljenja

* * *

Izpolnjevanje pogojev, ki jih
dolo�a predpis o vzdrevanju
eleznikih vozil
Izpolnjevanje pogojev, ki jih
dolo�a predpis o vzdrevanju
eleznikih vozil
Izpolnjevanje pogojev , ki jih
dolo�a predpis o opravljanju
eleznikega prometa
Izpolnjevanje pogojev, ki jih
dolo�ajo predpisi o naloitvi
Organigram odgovornosti

* * *

Izpolnjevanje pogojev, ki jih
dolo�a predpis o opravljanju
eleznikega prometa

*

*

Vlak
Pregled vagonov in blaga na
postaji po nakladanju in pred
uvrstitvijo v vlak

Izpolnjevanje pogojev, ki jih
dolo�a predpis o vzdrevanju
eleznikih vozil

Ozna�avenje eleznikih vagonov

* * *
3.3.1

Izpolnjevanje pogojev, ki jih
dolo�a predpis o eleznikih
vozilih in njihovih tehni�nih
podatkih

*

* * *
3.2.4

Izpolnjevanje pogojev, ki jih
dolo�ajo predpisi za varen
elezniki promet eleznikih vozil
Veljavno obratovalno dovoljenje

* * *

*

*

*

*

Izpolnjevanje pogojev, ki jih
dolo�a predpis o vzajemni rabi
vagonov v mednarodnem
eleznikem prometu
Izpolnjevanje dolo�il meddravnih
sporazumov
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Št.

48 / 30. 4. 2004 /

Stran

6369

IZVRILNI ELEZNIKI DELAVCI

4.

Strokovna usposobljenost

4.1

Aktivno poznavanje
slovenskega jezika

4.2

*

*

*

*

Poznavanje krajevnih razmer

4.3

*

4.4

Izpolnjevanje posebnih
zdravstvenih in psihofizi�nih
pogojev

4.5

Posebni pogoji za
upravljanje eleznikega
vozila

*

*
*

*

*

Izpolnjevanje pogojev, ki jih
dolo�a predpis o strokovni
usposobljenosti izvrilnih
eleznikih delavcev
Izpolnjevanje pogojev iz Zakona o
varnosti v eleznikem prometu
(Uradni list RS, t. 85/00)
Izpolnjevanje pogojev, ki jih
dolo�a predpis o opravljanju
eleznikega prometa
Izpolnjevanje pogojev, ki jih
dolo�a predpis o posebnih
zdravstvenih in psihofizi�nih
pogojih izvrilnih eleznikih
delavcev
Izpolnjevanje pogojev iz Zakona o
varnosti v eleznikem prometu
(Uradni list RS, 85/00)

Namesto dokazila o izpolnjevanju posameznega kriterija lahko prosilec predloi
pogodbo z upravljavcem eleznike infrastrukture ali z drugim prevoznikom, s katero
dokazuje, da bo zanj opravljal storitev, ki je potrebna za izpolnjevanje tega pogoja.

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU KRITERIJEV:
A
B
C
D

-

E

-

listine
potrdila
izjava stranke
izvedensko mnenje (seznam izvedencev dolo�i Javna agencija za
elezniki promet Republike Slovenije)
ugotovitve Javne agencije za elezniki promet Republike Slovenije
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Priloga B
OBRAZEC VARNOSTNEGA SPRI�EVALA

Javna agencija za elezniki promet Republike Slovenije

VARNOSTNO SPRI�EVALO
za vonjo po progah eleznikega omreja
V Republiki Sloveniji

t.:
Naziv podjetja:

Vrsta prometa:

Obmo�je veljavnosti:

Datum izdaje:

Direktor AP:

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA
2263.

Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za
izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine

Na podlagi 31. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03) izdaja
ministrica za kulturo

PRAVILNIK
o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos
predmetov kulturne dediščine
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za pridobitev izvoznega
dovoljenja za predmete kulturne dediščine izven carinskega
območja EU in iznos predmetov kulturne dediščine v države
članice EU in vodenje evidence o izdanih dovoljenjih in potrdilih.
2. člen
(1) Predmete kulturne dediščine, ki se nahajajo na
ozemlju Republike Slovenije, je možno trajno ali začasno izvoziti ali iznositi le na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister,
pristojen za kulturo (v nadaljevanju: minister).
(2) Vrste dovoljenj po tem pravilniku so:
– standardno izvozno dovoljenje,
– posebno odprto izvozno dovoljenje,
– splošno odprto izvozno dovoljenje,
– standardno dovoljenje za iznos,
– posebno odprto dovoljenje za iznos,
– splošno odprto dovoljenje za iznos.
3. člen
Predmet kulturne dediščine (v nadaljevanju: predmet) je
možno trajno izvoziti ali iznositi le, če nima lastnosti narodnega bogastva, opredeljenih v 1., 2. in 3. členu Pravilnika o
določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 73/2000, v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
4. člen
Izvoznik ali iznositelj (v nadaljevanju: izvoznik) predmeta je lahko fizična ali pravna oseba, ki je lastnik predmeta ali
pooblaščenec lastnika.
5. člen
(1) Vlogo za izvozno dovoljenje oziroma dovoljenje za
iznos vloži izvoznik oziroma njegov pooblaščenec, ki je stranka v postopku pridobitve tega dovoljenja. Vloga se vloži pri
Ministrstvu za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo).
(2) Izvoznik lahko vloži vlogo za izvoz oziroma iznos pošiljke, ki je lahko posamičen predmet ali skupina predmetov.
Če izvoznik vloži vlogo za skupino predmetov, se v postopku
izdaje dovoljenja obravnava vsak predmet posebej.
(3) Pošiljka po tem pravilniku so predmeti:
– ki jih izvaža isti izvoznik,
– so namenjeni istemu naslovniku v tujini.
6. člen
Obrazci za vloge, vse vrste dovoljenj in potrdilo so natisnjeni v slovenskem in angleškem jeziku.
7. člen
Postopek za izdajo izvoznega dovoljenja vodi uradna
oseba ministrstva.
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II. IZVOZ PREDMETOV
8. člen
(1) Izvoznik vloži vlogo za izdajo standardnega izvoznega dovoljenja v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3911/92
z dne 9. decembra 1992 o izvozu predmetov kulturne dediščine (v nadaljevanju: Uredba Sveta (EGS) št. 3911/92),
št. 2469/96 z dne 16. decembra 1996, s katero se dopolni
Priloga k Uredbi (EGS) 3911/92 o izvozu predmetov kulturne
dediščine, št. 752/93 z dne 30. marca 1993, ki predpisuje
določila za izvajanje Uredbe sveta (EGS) št. 3911/92 o izvozu predmetov kulturne dediščine in Uredbo Komisije (ES)
št. 1526/98 z dne 16. julija 1998, s katero se dopolni Uredba
Sveta (EGS) št. 752/93, ki predpisuje določila za izvajanje
Uredbe Sveta (EGS) št. 3911/92 o izvozu predmetov kulturne
dediščine (v nadaljevanju Uredba Komisije (ES) št. 1526/98),
ter določili Pravilnika o določitvi zvrsti predmetov kulturne
dediščine na obrazcu, katerega vzorec je v prilogi I k temu
pravilniku.
(2) Standardno izvozno dovoljenje se izdaja za začasni
ali trajni izvoz, za posamičen predmet ali skupino predmetov
na obrazcu iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Če pošiljka vsebuje skupino predmetov, ki jih ni
mogoče opisati na enem obrazcu, je osnovnemu obrazcu
potrebno dodati seznam predmetov z opisom, ki vsebuje podatke iz rubrik 7-17 osnovnega obrazca in enim izvodom druge strani obrazca s fotografijo v velikosti najmanj 8x12 cm za
vsak predmet. Vsako stran vloge mora izvoznik podpisati.
(4) Dovoljenje se izda v dveh izvodih. Prvi list je izvod
za izvoznika, drugi pa je namenjen pristojnemu carinskemu
organu.
9. člen
(1) Izvoznik vloži vlogo za izdajo posebnega odprtega
dovoljenja v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3911/92 in
Uredbo Komisije (ES), št. 1526/98 na obrazcu, katerega
vzorec je v prilogi II k temu pravilniku.
(2) Posebno odprto dovoljenje se izda za večkratni
začasni izvoz določenega predmeta, katerega lastnik ali
zakoniti posestnik je določena oseba ali organizacija, ki bo
predmet uporabljala ali razstavljala.
(3) Dovoljenje se lahko izda samo pod pogojem, če se
v postopku presodi, da izvoznik nudi vsa potrebna jamstva
za vrnitev predmeta v Republiko Slovenijo v dobrem stanju,
in da je predmet mogoče opisati in označiti tako, da ob času
začasnega izvoza ni nobenega dvoma, da je predmet, ki se
izvaža tisti, ki je opisan v posebnem odprtem dovoljenju.
(4) Dovoljenje se izda v dveh izvodih. Prvi list obdrži
izvoznik za lastno uporabo in namene carinskega postopka,
drugi pa je namenjen za arhiv.
(5) Dovoljenje velja največ pet let. Po preteku tega obdobja mora izvoznik vrniti dovoljenje ministrstvu.
10. člen
(1) Izvoznik vloži vlogo za izdajo splošnega odprtega
dovoljenja v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3911/92 in
Uredbo Komisije (ES) št. 1526/98 na obrazcu, katerega
vzorec je v prilogi III k temu pravilniku.
(2) Splošno odprto dovoljenje se lahko izda za vsak
začasni izvoz katerega koli predmeta, ki je del stalne zbirke
muzeja ali druge institucije, ki hrani zbirko.
(3) Dovoljenje se lahko izda samo pod pogojem, če se
v postopku presodi, da izvoznik nudi vsa potrebna jamstva
za vrnitev predmeta v Republiko Slovenijo v dobrem stanju.
Dovoljenje se lahko uporablja za katero koli kombinacijo
predmetov v stalni zbirki ob kateri koli priložnosti začasnega
izvoza. Uporablja se lahko tudi za vrsto različnih kombinacij
predmetov, bodisi zaporedno ali istočasno.
(4) Dovoljenje se izda v dveh izvodih. Prvi list obdrži
izvoznik za lastno uporabo in namene carinskega postopka,
drugi pa je namenjen za arhiv.
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(5) Dovoljenje velja največ pet let. Po preteku tega obdobja mora izvoznik vrniti dovoljenje ministrstvu.
III. IZNOS PREDMETOV
11. člen
(1) Izvoznik vloži vlogo za izdajo standardnega, posebnega odprtega ali splošnega odprtega dovoljenja za iznos za
predmete iz 1. člena pravilnika iz 3. člena.
(2) Vloga se vloži na prilagojenem obrazcu, katerega
vzorec je v prilogi IV k temu pravilniku.
(3) Če pošiljka vsebuje skupino predmetov, ki jih ni
mogoče opisati na enem obrazcu, je osnovnemu obrazcu
potrebno dodati seznam predmetov z opisom, ki vsebuje podatke iz rubrik 7-17 osnovnega obrazca in enim izvodom druge strani obrazca s fotografijo v velikosti najmanj 8x12 cm za
vsak predmet. Vsako stran vloge mora vlagatelj podpisati.
12. člen
(1) Glede izdaje dovoljenj za iznos veljajo smiselno določila 7., 8. in 9. člena tega pravilnika.
(2) Standardno in posebno odprto dovoljenje za iznos
se izdata na obrazcu, katerega vzorec je v prilogi IV tega
pravilnika.
(3) Splošno odprto dovoljenje se izda na obrazcu, katerega vzorec je v prilogi V tega pravilnika.
(4) Imetnik standardnega dovoljenja za začasni iznos
mora ob ponovnem vnosu predmetov dovoljenje vrniti ministrstvu. Če ministrstvo ugotovi, da predmeti v predpisanem
roku niso bili vneseni na ozemlje Republike Slovenije, o tem
obvesti pristojni inšpektorat v skladu z zakonom o vračanju
protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 126/03).
IV. POTRDILO
13. člen
(1) Če je v postopku izdaje izvoznega dovoljenja ali dovoljenja za iznos ugotovljeno, da predmet ne sodi v nobeno
od kategorij po prilogi k Uredbi Sveta (EGS), št. 3911/92 in
pravilnika iz 3. člena, ministrstvo izda potrdilo, s katerim se
zagotovi, da je izvoz oziroma iznos predmeta prost.
(2) Potrdilu se priloži originalna vloga. Vsako stran potrdila in vloge mora ministrstvo opremiti z žigom in podpisom
uradne osebe.
14. člen
Potrdilo mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek izvoznika in točen naslov, število in vrsto predmetov,
namenjenih izvozu oziroma iznosu, izjavo, da predmet ne
sodi v nobeno od kategorij po prilogi k Uredbi Sveta (EGS),
št. 3911/92 in pravilnika iz 3. člena.
V. STROKOVNO MNENJE
15. člen
V postopku izdaje dovoljenja si ministrstvo pridobiva
strokovna mnenja pristojnih državnih muzejev.
16. člen
Naloge državnih muzejev iz 15. člena so:
– priprava strokovnega mnenja o razvrstitvi predmeta
glede na 1. člen pravilnika iz 3. člena,
– priprava strokovnega mnenja o izpolnjevanju kriterijev
iz 2. in 3. člena pravilnika iz 3. člena,
– opis predmeta, kolikor stranka ne more sama opredeliti vseh polj iz rubrike Opis predmeta na vlogi,
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– strokovno mnenje o ustreznosti jamstev za vrnitev v
primerih iz 8., 9., 10. in 12. člena pravilnika,
17. člen
(1) Zaprošeni državni muzej pripravi strokovno mnenje
iz predhodnega člena najpozneje v 14 dneh od zahtevka za
izdajo mnenja. Strokovno mnenje mora biti natisnjeno na
papirju, ki ima glavo državnega muzeja in žig. Podpišeta ga
oseba, ki je mnenje pripravila, in direktor.
(2) V strokovnem mnenju za začasni izvoz zaprošeni
državni muzej preveri tudi jamstva in po potrebi določi drugačno obliko jamstva, ki izvoznika zavezuje, da bo predmete
v predvidenem roku vrnil v Republiko Slovenijo.
VI. IZDAJA DOVOLJENJ IN POTRDIL
18. člen
(1) Dovoljenja in potrdila po tem pravilniku izdaja minister.
(2) Če izvoznik izvaža pošiljko, lahko minister dovoli
izvoz samo določenih predmetov iz te pošiljke.
(3) Izvoznik mora pred prejemom izvoznega dovoljenja
poravnati vse stroške postopka.
19. člen
(1) Če vloga ne vsebuje vseh podatkov, se od izvoznika
zahteva, da vlogo dopolni ali da predloži dodatno dokumentacijo. Rok za dopolnitev vloge ne sme biti daljši od 30 dni
od dneva, ko je izvozniku vročena zahteva za dopolnitev. Če
izvoznik v določenem roku vloge ne dopolni oziroma ne predloži dodatne dokumentacije, se vloga s sklepom zavrže.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se obravnava vloga tudi če ni navedenih podatkov v poljih 8, 11 in
13 do 18 Uredbe Sveta (EGS) 752/93 in polj D 2-8 priloge IV
tega pravilnika. Izvoznik mora v tem primeru navesti razlog
za neizpolnitev navedenih polj.
(3) Če uradna oseba ali državni muzej ugotovi, da
podatki iz vloge ne zadostujejo za izdelavo mnenja, lahko
izvede dodatna poizvedovanja, kot sta ogled predmetov in
preverjanje njihove kulturne vrednosti.
(4) Če uradna oseba ali državni muzej ugotovi, da obstaja sum, da je predmet uvožen ali prinesen v nasprotju z
zakonodajo države izvoznice oziroma države članice ali da
je kako drugače protipravno pridobljen ali namerno poškodovan, da bi se zmanjšala njegova vrednost, ravna v skladu s
prvim odstavkom 145. člena Zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 63/94).
(5) Če je mnenje glede primernosti izvoza oziroma iznosa negativno, izda ministrstvo odločbo o prepovedi izvoza
oziroma iznosa predmeta, ki ji mora biti priložena kopija vloge
z opisom predmeta. O prepovedi izvoza oziroma iznosa se
v roku 24 ur obvesti Generalni carinski urad. Izvoznik nosi
stroške priprave vloge in morebitne stroške iz tretjega odstavka tega člena.
20. člen
(1) Ministrstvo lahko kadar koli prekliče katero koli posebno odprto ali splošno odprto dovoljenje, če pogoji, pod
katerimi je bilo izdano, niso več izpolnjeni. Če se izdano dovoljenje ne vrne in bi se lahko uporabilo na nepravilen način,
ministrstvo takoj obvesti pristojni inšpektorat in v primeru
izvoza ukrepa v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Uredbe
komisije (ES) št. 1526/98.
(2) Izvoznik lahko v primeru začasnega izvoza ali iznosa zaprosi ministrstvo za podaljšanje dovoljenja, kolikor
ugotovi, da predmeta v predpisanem roku ne bo možno vrniti
na ozemlje Republike Slovenije.
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VII. VODENJE EVIDENCE
21. člen
(1) Ministrstvo vodi evidenco vseh izdanih dovoljenj in
potrdil. V evidenco dovoljenj se vpisujejo naslednji podatki:
– podatki o izvozniku oziroma iznositelju,
– namembna država,
– vrsta dovoljenja,
– evidenčna številka in datum izdaje dovoljenja,
– datum zapadlosti,
– datum o ponovnem vnosu v primeru začasnega izvoza,
– podatki o predmetu: vrsta predmeta, avtor oziroma
izdelovalec, obdobje nastanka in posebne značilnosti.
(2) V evidenco o izdanih potrdilih se vpisujejo naslednji
podatki:
– podatki o izvozniku oziroma iznositelju,
– namembna država,
– evidenčna številka in datum izdaje potrdila,
– podatki o predmetu: vrsta predmeta, avtor oziroma
izdelovalec, obdobje nastanka.
22. člen
(1) Ministrstvo vodi dokumentacijo o izvoznih dovoljenjih, dovoljenjih za iznos in potrdilih. ministrstvo trajno hrani
dokumentacijo v skladu z zakonom.
(2) Podatki, ki so zbrani v postopku izdaje izvoznih dovoljenj in dovoljenj za iznos sodijo med uradne podatke in se
smejo uporabljati le za namene varstva kulturne dediščine.
VIII. KONČNI DOLOČBI
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati
določbe Pravilnika o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 19/95)
24. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 617-63/2004/3
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-3511-0009
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

voz

PRILOGA I: Obrazec standardnega dovoljenja za iz-

PRILOGA II: Obrazec posebnega odprtega dovoljenja
za izvoz
PRILOGA III: Obrazec splošnega odprtega dovoljenja
za izvoz
PRILOGA IV: Obrazec standardnega in odprtega dovoljenja za iznos
PRILOGA V: Obrazec splošnega odprtega dovoljenja
za iznos

Stran
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Stran
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Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10
1000 Ljubljana
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Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10
1000 Ljubljana
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Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10
1000 Ljubljana
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Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10
1000 Ljubljana

Stran

6381

Stran
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Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10
1000 Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije

Št.

48 / 30. 4. 2004 /

Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10
1000 Ljubljana

Stran

6383

Stran
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Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10
1000 Ljubljana
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Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10
1000 Ljubljana
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Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10
1000 Ljubljana
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Republika Slovenija
Ministrstvo za kulturo
Maistrova 10
1000 Ljubljana
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Pravilnik o spremembah pravilnika o
podračunih ter načinu plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96 – odl. US,
87/97, 35/98 – odl. US, 82/98, 91/98, 108/99, 37/01 – odl.
US, 97/01, 105/03 – odl. US in 16/04 – odl. US), tretjega odstavka 73. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS,
št. 45/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 61. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o podračunih ter
načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih
javnofinančnih prihodkov
1. člen
(1) V pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list
RS, št. 114/02, 42/03, 76/03, 135/03 in 29/04 v nadaljevanju:
pravilnik) se v točki 2. drugega odstavka 8. člena besedilo v
oklepaju spremeni tako, da se glasi: »(tar. št. 1 – 10, tar. št.
36 in tar. št. 96.a – 98 iz ZUT)«.
(2) V točki 6. drugega odstavka 8. člena pravilnika se
besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »(tar. št. 37
– 42 iz ZUT)«.
(3) V točki 7. drugega odstavka 8. člena pravilnika se
črta besedilo »carinske takse in« ter besedilo v oklepaju
spremeni tako, da se glasi: »(tar. št. 50 iz ZUT)«.
2. člen
(1) V prilogi »SŠO« pravilnika v točki 1.2. DAJATVE ZA
KATERE SE PRI PLAČILU MORA UPORABITI MODEL 11
se v tabeli, ki se nanaša na 8. člen pravilnika, v zaporedni
številki 4 spremeni naziv dajatve tako, da se glasi: »občinske
upravne takse (tar. št. 1 – 10, tar. št. 36 in tar. št. 96.a – 98
iz ZUT)«.
(2) V tabeli iz prejšnjega odstavka se v zaporedni številki 8 spremeni naziv dajatve tako, da se glasi: »državne
gradbene takse (tar. št. 37 – 42 iz ZUT)«.
(3) V tabeli iz prvega odstavka tega člena se v zaporedni številki 9 naziv dajatve spremeni tako, da se glasi: »takse
s področja trošarin (tar. št. 50 iz ZUT)«.
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2265.

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o kreditnih
ali finančnih inštitucijah s sedežem v
Evropski uniji ali v tistih državah, ki po
podatkih mednarodnih organizacij ali drugih
pristojnih mednarodnih subjektov upoštevajo
mednarodne standarde na področju
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja,
ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju
določenih transakcij

Na podlagi 3. točke devetega odstavka 5. člena Zakona
o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in
št. 59/02) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o kreditnih ali finančnih
inštitucijah s sedežem v Evropski uniji ali v tistih
državah, ki po podatkih mednarodnih organizacij
ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov
upoštevajo mednarodne standarde na področju
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja,
ki jih ni potrebno identificirati pri opravljanju
določenih transakcij
1. člen
V Pravilniku o kreditnih ali finančnih inštitucijah s sedežem v Evropski uniji ali v tistih državah, ki po podatkih
mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih
subjektov upoštevajo mednarodne standarde na področju
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, ki jih ni potrebno
identificirati pri opravljanju določenih transakcij (Uradni list
RS, št. 94/02) se 1. člen dopolni tako, da se za besedo “unije,” doda besedilo “razen v Republiki Sloveniji,”.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 472-02-3/2004
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0109
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

2266.

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o identifikaciji
stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi
trajnega poslovnega razmerja brez njene
navzočnosti

Na podlagi prvega odstavka 9.a člena Zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02)
izdaja minister za finance

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 496-01-7/2004/12
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0094
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o identifikaciji stranke
pri odpiranju računa ali vzpostavitvi trajnega
poslovnega razmerja brez njene navzočnosti
1. člen
V Pravilniku o identifikaciji stranke pri odpiranju računa
ali vzpostavitvi trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti (Uradni list RS, št. 94/02 in 1/04) se 1. točka prvega
odstavka 4. člena dopolni tako, da se za besedo “unije,” doda
besedilo “razen v Republiki Sloveniji,”.
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 472-02-2/2004
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0108
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

2267.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne
listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o
drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih
postopkih

Na podlagi 30., tretjega odstavka 33. in tretjega odstavka 34. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04) izdaja minister
za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izpolnjevanju enotne upravne listine in
računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih
obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
1. člen
V Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne listine in
računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se
uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni lis RS, št. 35/04)
se v Prilogi 2 spremeni 12. ŠIFRANT POSEBNIH OZNAK
ZA POLJE 31 v delu »Šifre za količine, ki vplivajo na izračun
dajatev«, tako da se glasi:
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
ES
NJ
NL
NM
NO
NV
TA
TC
TH
TJ
TK
TL
TM

Evropa; 100 m
Evropa; kg mlečne snovi
Evropa; kg suhe mlečne snovi
Evropa; 100 kg bruto mase
Evropa; 100 kg neto odcejene substance
Evropa; odstotek saharoze
Evropa; 100 kg neto mase preračunano na suho
snov
Evropa; hektoliter
Evropa; odstotek alkohola
Evropa; kg skupnega alkohola
Evropa; CIF-cena pretvorjena v ceno proizvoda iz
sladkornega sektorja standardne kvalitete
nacionalni; megajoule
nacionalni; liter
nacionalni standardni; m3
nacionalni; kilogram
nacionalni; kilogram – homologacija
trošarina; odstotek čistega alkohola
trošarina; drobnoprodajna cena na enoto
trošarina; hektoliter
trošarina; gigajoul
trošarina; kg
trošarina; 1000 litrov
trošarina; m3

Št.
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Stran

6389

trošarina; 1000 kosov
trošarina; 1000 kg
trošarina; megavatna ura

V 14. ŠIFRANTU UGODNOSTI, 3. Šifrant ugodnosti
(kombinacije) se črta vrstica, v kateri je vpisana številka
»128«.
V 18. ŠIFRANTU ZA POLJE 44, Seznam šifer z oznako
»3P« (potrdila o poreklu in druga potrdila) se opis šifre 3P49
spremeni, tako da se glasi »potrdilo o zavezujoči tarifni informaciji«, v Seznamu šifer z oznako »3V« (carinska vrednost
blaga) pa se v opisu šifre 3V82 spremeni besedilo opombe 7,
tako da se glasi »Z vpisom te šifre deklerant izrazi svojo voljo,
da se dodatne dajatve za določene proizvode iz sladkornega
sektorja obračunajo na podlagi reprezenatativne cene.«
V 19. ŠIFRANTU IZ TARIC-A se črtajo potrdila pod številko: C005, C007, K015, K017, U001, U014, U015 in U016
ter dodajo naslednja nova potrdila:
A018
A019
A020
A021
C033
C034
C035
C036
C037
C038
C039
C040
C041
C042
C043
E015
E016
L116
L117
L118
L119
L120
L121
L122
L123
L124

Potrdilo za pripravke, poznane kot "Sirovi
fonduji"
Potrdilo o kvaliteti (nitrat iz Čila)
Potrdilo, ki označuje poreklo vina Tokay (Aszu,
Szamorodni)
Potrdilo o pristnosti iz Uredbe 264/04 (UL L 46)
Knjigovodska listina (voucher) v skladu s pogoji
iz Uredbe (EGS) št. 2782/76 (UL L 318)
Potrdilo Skupnosti "Kimberley"
Potrdilo o ekvivalentnosti, navedeno v Uredbi
(EGS) št. 3076/1978 (UL L 367).
Dopolnilna listina, navedena v Uredbi (ES) št.
1159/2003 (UL L 162) in naslednje dopolnitve
Listina o ulovu, navedena v Uredbi (ES) št.
669/2003 (UL L 97)
Statistična listina ICCAT za modroplavuti tun
Statistična listina ICCAT za mečarico
Statistična listina ICCAT za velikooki tun ali
statistična listina IOTC za velikooki tun
Potrdilo ICCAT o ponovnem izvozu za
modroplavuti tun
Potrdilo ICCAT o ponovnem izvozu za mečarico
Potrdilo ICCAT o ponovnem izvozu za velikooki
tun ali potrdilo IOTC o ponovnem izvozu za
velikooki tun
Izvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
638/03 (UL L 93)
Izvozna listina, ki jo izdajo pristojne oblasti
Republike Češke (Uredba (ES) št. 925/2003-L
131)
Potrdilo "Kimberley"
Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
2375/2002 (UL L 358)
Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
2376/2002 (UL L 358)
Uvozno dovoljenje (893/2003/ES – UL L 333)
Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
788/2003 (UL L 115)
Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
925/2003 (UL L 131)
Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
958/2003 (UL L 136)
Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
1159/2003 (UL L 162)
Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št.
658/2004 (UL L 104)
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Potrdilo o prometu blaga EUR.1 z navedbo
"ODSTOPANJE – SKLEP št. 2/2002"
Potrdilo o prometu blaga EUR.1 z navedbo
"ODSTOPANJE – SKLEP št. 2003/673"
Potrdilo EUR.1
Potrdilo o poreklu Form A (Uredba (ES) št.
1964/2003)
Potrdilo o poreklu mora v polju, kjer je opisan
izdelek, vsebovati naslednjo navedbo:
Izdelek/ki iz vrst domačih ovc
Potrdilo o poreklu mora v polju, kjer je opisan
izdelek, vsebovati naslednjo navedbo:
Izdelek/ki iz ovc, razen iz vrst domačih ovc
Potrdilo o poreklu, izdano v skladu s pogoji
iz 47. člena Uredbe (EGS) št. 2454/93, mora
vsebovati naslednje dodatne podatke:
– oznaka KN
– številka obravnavane tarifne kvote ali številke
obravnavanih tarifnih kvot, v skladu s tretjim
pododstavkom drugega odstavka 6. člena
Uredbe (ES) št. 2233/03,
– skupna neto teža na kategorijo količnika, kot je
navedeno v drugim odstavkom 3. člena Uredbe
(ES) št. 2233/03.
Neobdelani diamanti v posodah, zaščitenih pred
odpiranjem. Pečati, katere je pri izvozu nastavil
udeleženec (Kimberley postopek), ne smejo biti
zlomljeni
Neposredni prevoz v Skupnost v skladu z
določbami iz Uredbe (ES) št. 1964/2003
Prijavljeno blago ne spada pod Washingtonsko
konvencijo (CITES)

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-02-4/2004/6
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0110
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

2268.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in
zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox
virus

Na podlagi 9., 10., 11. in 12. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(1) V drugem odstavku 7. člena se v prvi alinei črta besedilo »in po 1 vzorec na 1000 podlag vsake vrste«.
(2) Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se v primerih, ko je vsaj eno rastno dobo vzpostavljena neokužena
enota pridelave oziroma ni nevarnosti za širjenje okužbe s
šarko iz varovalnega pasu, uporabljeni cepiči in podlage pa
izhajajo iz razmnoževalnega materiala pridelanega v skladu
s tem pravilnikom ali so bili preskušeni na navzočnost šarke
in izkazujejo redno zatiranje listnih uši, letno odvzame za
testiranje na navzočnost šarke:
– v drevesnicah po 1 vzorec na 300 sadik;
– v matičnih nasadih en vzorec od vsake tretje gostiteljske rastline.«.
3. člen
V 8. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Če se v drevesnici oziroma matičnem nasadu prideluje uradno potrjen razmnoževalni material, pregleduje enoto
pridelave in varovalni pas po zasaditvi pooblaščeni organ za
potrjevanje.«.
4. člen
(1) Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Zdravstveni pregledi gostiteljskih rastlin se opravljajo
vizualno. Če inšpektor, organ za potrjevanje ali izvajalec
javne službe pri vizualnem zdravstvenem pregledu rastlin
posumi, da gre za okužbo s šarko, odvzame vzorce rastlin
in jih pošlje na testiranje v pooblaščeni laboratorij. Stroške
laboratorijskega testiranja drevesnic in matičnih nasadov
nosi imetnik gostiteljskih rastlin.«.
5. člen
V šestem odstavku 11. člena se besedilo »Uprava
Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo«
nadomesti z besedilom »Fitosanitarna uprava Republike
Slovenije«.
6. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta druga alinea.
7. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru okužbe rastlin v matičnem pasu s šarko
inšpektor odredi naslednje ukrepe:
– uničenje okuženih matičnih rastlin;
– testiranje dreves v neposredni bližini okuženih dreves;
– prepoved rezanja podlag ali cepičev, dokler se na
podlagi vizualnih zdravstvenih pregledov in testiranja posameznih matičnih dreves ne dokaže odsotnost okužbe;
– izvajanje dodatnih fitosanitarnih ukrepov.«.

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah odredbe o ukrepih
za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo
povzroča virus Plum pox virus

8. člen
(1) V 15. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Če ukrepi iz prejšnjega odstavka strokovno niso
upravičeni, inšpektor prepove ponovno sajenje sadilnega
materiala gostiteljskih rastlin na isti lokaciji.«.
(2) Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti odstavek.
(3) Dosedanji četrti odstavek se črta.

1. člen
V odredbi o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus (Uradni list
RS, št. 18/02) se v naslovu in besedilu v vseh členih beseda
»odredba« v vseh sklonih nadomesti z besedo »pravilnik« v
ustreznih sklonih.

9. člen
(1) V 17. členu se v prvem stavku prvega odstavka za
besedo »prijavi« doda besedo »novo«.
(2) Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»Če pogoji iz prvega in tretjega odstavka tega člena
niso izpolnjeni in odstranitev okuženih rastlin strokovno ni
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upravičena, inšpektor prepove ponovno sajenje oziroma rez
cepičev ali drugih delov za saditev na isti lokaciji.«.
10. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izdajo izjemnega dovoljenja iz šestega odstavka
11. člena, tretjega in četrtega odstavka 13. člena ter tretjega
odstavka 14. člena tega pravilnika imetnik vloži na Fitosanitarno upravo Republike Slovenije vlogo, v kateri navede
osnovne podatke o vrsti pridelave in razlogih za izjemno
dovoljenje.«.
11. člen
V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Uprava vodi evidenco o obsegu ugotovljene okužbe s
šarko in o okuženih mestih oziroma enotah pridelave ter o
izdanih dovoljenjih iz tega pravilnika na podlagi lastnih podatkov in podatkov, ki jih zagotavlja fitosanitarna in gozdarska
inšpekcija, organ za potrjevanje ter izvajalci javne službe.«.
12. člen
V 23. členu se v šestem odstavku besedilo »Uprava
Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo«
nadomesti z besedilom »Fitosanitarna uprava Republike
Slovenije«.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-137/2001-2
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0263
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2269.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o
veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni
za nekomercialne premike hišnih živali in o
modelu potnega lista, ki mora spremljati te
živali

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

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih pogojih,
ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne
premike hišnih živali in o modelu potnega lista,
ki mora spremljati te živali
1. člen
V Pravilniku o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu
potnega lista, ki mora spremljati te živali (Uradni list RS, št.
25/04) se v 9. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Do vključno 2. julija 2004 se vstop hišnih živali po
tem pravilniku na območje Republike Slovenije za nekomercialne namene do pet hišnih živali iste vrste dovoli, če:
– je žival identificirana,
– jo spremlja identifikacijski dokument, s katerim pooblaščeni veterinar potrjuje opravljeno cepljenje proti steklini v
zadnjih 12 mesecih.«.
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2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-65/2004-1
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0265
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2270.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih za registracijo imetnikov
določenih rastlin, rastlinskih proizvodov
in nadzorovanih predmetov za namene
zdravstvenega varstva rastlin in o pogojih za
izdajanje rastlinskih potnih listov

Na podlagi 20., 21., 22., 23., 41., 43., 44., 45., 49. in
50. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list
RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
pogojih za registracijo imetnikov določenih
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov za namene zdravstvenega varstva
rastlin in o pogojih za izdajanje rastlinskih
potnih listov

1. člen
V Pravilniku o pogojih za registracijo imetnikov določenih
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za
namene zdravstvenega varstva rastlin in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 93/01, 117/02 in
131/03) se v prvem odstavku 11. člena besedilo »Upravi Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo« nadomesti z besedilom »Fitosanitarni upravi Republike Slovenije«.
2. člen
(1) V prvem odstavku 27. člena se v 1. točki besedilo
»Rastlinski potni list RS« spremeni tako, da se glasi: »Rastlinski potni list ES«.
(2) 3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. oznako "Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano-Fitosanitarna uprava" ali "MKGP – Fitosanitarna
uprava" ali razpoznavno kodo "MKGP-FURS";«.
3. člen
V 39. členu se črta četrti odstavek.
4. člen
(1) V prilogi 2 se navodilo za izpolnjevanje vloge za vpis
v FITO-register za obrazec 6 nadomesti z besedilom, ki je kot
Priloga A sestavni del tega pravilnika.
(2) V prilogi 2 se obrazec 6 nadomesti z obrazcem, ki je
kot Priloga B sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-11/01-3
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0264
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga A

Obrazec 6: LETNA PRIJAVA PRIDELAVE
Obrazec izpolnite v elektronski obliki, ki se nahaja na spletni strani Uprave in sicer na naslovu:
http://www.furs.si/.
Rubrika Imetnik/dobavitelj:
Vpiite podatke, kot zahtevajo polja. V tej rubriki je prostor za vpis vae registrske tevilke, ki vam je
bila dodeljena z odlo�bo o vpisu v register.
Rubrika Mesto pridelave ali enota pridelave:
Za vsako mesto pridelave je potrebno oddati lo�en obrazec za prijavo letne pridelave! V primeru, da
imate dodeljenih ve� KMG-MID tevilk, izpolnite toliko obrazcev, kot imate KMG-MID tevilk (na
vsak obrazec podatke o enem mestu ali eni enoti pridelave).
Rubrika A/Podatki o enotah pridelave na mestu pridelave:
Zaporedna tevilka se vodi v registru zaradi kasnejega sklicevanja na enoto pridelave pri prijavi
rastlin.
Doma�e ime enote pridelave  napiite ga, �e ga vodite v evidencah. Ena enota pridelave (njiva,
nasad ) lahko vsebuje ve� parcel. V tem primeru pod isto zaporedno tevilko enote pridelave v polje
»parcelne tevilke« vpiite vse parcele, ki sestavljajo to enoto. Parcelne tevilke lo�ite z vejico in
presledkom. �e lei ena enota pridelave (zaokroena celota parcel) v dveh katastrskih ob�inah, se ta
enota razdeli na dve lo�eni enoti, glede na katastrski ob�ini.
Na eni parceli je lahko tudi ve� enot pridelave. V tem primeru se vsaka enota pridelave pie pod drugo
zaporedno tevilko enote pridelave, vseh primerih pa sta enaki katastrska ob�ina in parcelna tevilka,
le da je povrina prijavljene rabe ustrezno manja glede na velikost parcele.
Katastrsko ob�ino izberite iz ifranta.
Parcelne tevilke vpiite na podlagi izpisa iz katastra, �e je parcelnih tevilk v eni enoti pridelave ve�,
jih lo�ite z vejico.
Raba* - rabo izberite iz ifranta:
·
DO  okrasna drevesnica
·
DS  sadna drevesnica
·
MO  mati�ne okrasne rastline
·
MS  mati�ne sadne rastline
·
MT  mati�ni trsi
·
SP  semenski posevek na prostem
·
T  trsnica
·
ZAP - zavarovani prostori
Povrino vpiite, kot je navedeno. (1 ha=10.000m2, 1 ar=100 m2). Pri enotah rabe z ve� parcelnimi
tevilkami povrine setejte in piite skupno povrino.
Rubriki B/Vrste kmetijskih rastlin ali rastlinskega materiala in C/ostale rastline in rastlinski
material:
Rubriki sta lo�eni, ker je rubrika B/Vrste kmetijskih rastlin ali rastlinskega materiala podprta s
ifrantom, rubrika C/ostale rastline in rastlinski material pa ne. S ifrantom ni podprta rubrika, ki se
nanaa na okrasne rastline, C/ostale rastline in rastlinski material, ker te vrste niso predpisane, medtem
ko vse druge rastline lahko vpiete s slovenskim ali latinskim imenom, ker sta ifranta povezana. �e je
seznam rastlin zelo obseen, se lahko nadaljuje na desni strani v dodatne tabele. �e to ne zado�a,
lahko izpolnite dva ali ve� obrazcev z dodatnimi tabelami.
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Zaporedna tevilka enote pridelave  vpiite enoto pridelave, kot ste jo navedli pri prijavi enot
pridelave. Pod eno zaporedno tevilko lahko vpiete poljubno tevilo rastlin, ki spadajo pod eno enoto
pridelave. (V primeru okrasne drevesnice je rastlin zelo veliko tevilo, pri semenskih posevkih pa
navadno le ena vrsta.)
Pri kmetijskih in gozdnih rastlinah ime rastline izberite iz ifranta. Izberete slovensko ali latinsko ime.
Pri okrasnih rastlinah v polju ime rastline zmeraj vpiite latinsko ime!
Sorta ali skupina rastlin  napiite sorto ali skupino rastlin. Pri rastlinah, ki so cepljene na podlago,
napiite sorto in podlago tako, da sta lo�eni s poevnico. Npr.: gloster/M9.
Vrsta sadilnega materiala  vrsto izberite iz ifranta:
·
CE  cepi�i (vpiite samo, �e jih kupite drugje ali uvozite)
·
CG  �ebul�ek, �ebulice, gomolji
·
MR  mati�ne rastline
·
MR-PO  zarodi�e podlag
·
PO  podlage
·
PT  potaknjenci
·
SA  sadike
·
SE  seme
Vrsta potnega lista  vpiite vrsto potnega lista pod katero spada pridelava oz trenje rastlin:
·
RPL  rastlinski potni list
·
RPL-ZP  rastlinski potni list in varovano obmo�je
·
ED  etiketa dobavitelja
Prijavljena pridelava  vpiite koli�ino prijavljene pridelave v kosih, kg ali m2 v primeru semenskih
posevkov. Pri prera�unu povrine v m2 upotevajte, da je 1 ha 10.000 m2 in 1 ar je 100 m2!
Enoto izberite s seznama (kg, kos, m2).
Rubrika Opombe:
Vpiite vae predloge, zahteve in izboljave za dopolnitev obrazca, lahko pa tudi vpraanja, na katera
bomo skuali posredovati odgovore.
Rubrika Priloge:
Prijavi obvezno priloite kopijo katastrskega na�rta z vrisanimi objekti ali kmetijskimi zemlji�i in
sadilni na�rt.
Tiskanje obrazca:
Obrazec lahko tiskate na katerikoli tiskalnik, vendar morate izbrati tevilo strani, ki naj jih stiska. �e
imate izpolnjene le strani na levi polovici obrazca, izberete, da naj tiska strani 1-4, �e so izpolnjene
strani e na desni polovici, pa strani 1-4, 6-7.
Pošiljanje obrazca:
Obrazec poljite po elektronski poti ali z disketo po navadni poti in v pisno izpolnjeni obliki na
pristojno izpostavo Fitosanitarne inpekcije.
�e obrazec poiljate po elektronski poti, ostalo dokumentacijo poljite po navadni poti, s tiskano
kopijo obrazca. Na obrazec morajo biti nalepljeni upravni koleki v vrednosti 50 to�k.
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Priloga B

Priloga 2:
VLOGA ZA IZDAJANJE POTNIH LISTOV
Obrazec 6: LETNA PRIJAVA PRIDELAVE

Prijava letne pridelave FITO-SEME
Imetnik/dobavitelj
priimek in ime ali naziv:

naslov imetnika

prijavitelj je:
ulica:

hina t.:

pripona h. t.:

hina t.:

pripona h. t.:

naselje:
potna t.:

pota:

telefon:
Registrska tevilka imetnika/dobavitelja:
Prijava pridelave za leto pridelave:

Mesto pridelave

naslov mesta

naziv mesta pridelave:
ulica:
naselje:
potna t.:

pota:

telefon:
KMG-MID:

A/ Podatki o enotah pridelave na mestu pridelave
Zap. t. enote
pridelave

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Doma�e ime enote
pridelave

Naziv katastrske
ob�ine

Parcelne
tevilke

Raba*

ha

Povrina
2
m
ar
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B/ Vrste kmetijskih raslin ali rastlinskega materiala
Zap. t. enote
pridelave

Ime rastline ali rastlinskega
proizvoda

Sorta / podlaga/ skupina
rastlin 1

Vrsta
sadilnega
materiala

Vrsta potnega
lista

RPL

RPLZP

ED

Prijavljena
pridelava

Enota

6395
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C/ Ostale rasline in rastlinski material
Zap. t. enote
pridelave

Ime rastline ali rastlinskega
proizvoda

Sorta / podlaga/ skupina
rastlin 1

Vrsta
sadilnega
materiala

Vrsta potnega
lista

RPL

RPLZP

ED

Prijavljena
pridelava

Enota
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Opombe:

Priloge:
kopija katastrskega na�rta z vrisanimi objekti ali zemlji�i za pridelavo
sadilni na�rt (mati�nega nasada z ozna�enimi mati�nimi rastlinami ali drevesnice) ali
zavarovanega prostora
S podpisom jam�im za to�nost podatkov!
Datum:

Podpis imetnika oz. odgovorne osebe pravne osebe (in ig)

Stran
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OBČINE

MORAVSKE TOPLICE
2271.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Občine Moravske Toplice

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 350-03/00-4
Moravske Toplice, dne 13. aprila 2004.

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/02) in 16. člena statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01,
24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske
Toplice na 11. redni seji dne 13. 4. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Občine
Moravske Toplice
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98 – v nadaljnjem besedilu:
PUP) zaradi spremembe območij urejanja izven ureditvenega območja naselja Moravske Toplice.
2. člen
Skladno s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice (Uradni
list RS, št. 43/04) se spremenijo meje ureditvenih območij pri
naselju Moravske Toplice zaradi širitve in dodatne ureditve
igrišča za golf v k.o. Moravci, k.o. Noršinci in k.o. Mlajtinci
ter ureditve kmetijskega gospodarskega centra z rastlinjaki
v k.o. Tešanovci.
3. člen
V 8. členu odloka o PUP se doda:
»5. Razširjeno igrišče za golf pri Moravskih Toplicah
6. Kmetijsko-gospodarski center z rastlinjaki v k.o.
Tešanovci«
4. člen
V 12. členu odloka o PUP se na koncu doda:
»– pripravljalna dela kot so ureditev dovoznih poti, vodnogospodarske ureditve in postavitev zaščitnih ograj.«
5. člen
V 29. členu odloka o PUP se doda:
»Na območju kmetijsko-gospodarskega centra z rastlinjaki se tlorisna oblika, višina, oblika in naklon strehe in
obdelava prilagodi namembnosti objektov.«
6. člen
V 33. členu odloka se doda besedilo:
»Komunalno in tehnološko odpadno vodo iz območja
kmetijsko-gospodarskega centra z rastlinjaki je treba odvajati
v javno kanalizacijo.«

Župan
Občine Moravske Toplice:
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

2272.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
ureditvenih načrtov za območje zdraviliškega
kompleksa Moravskih Toplic

Na podlagi 175. člena in v povezavi s 17. do 34. členom
zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/02
- popr.), 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je
Občinski svet občine Moravske Toplice na 11. redni seji dne
13. 4. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah ureditvenih
načrtov za območje zdraviliškega kompleksa
Moravskih Toplic
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 43/98, 90/03 in 43/04), sprejmejo
spremembe in dopolnitve ureditvenih načrtov za območje
zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic. Lokacijski načrt
je, pod številko 28/03-LN/MT, izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o. Murska Sobota.
2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in
grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego,
potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav
in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo
po posameznih področjih
3. Soglasja pristojnih organov
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Grafični del obsega:
I. Prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
1. Izrez iz plana občine
M 1:5000
II. Prikaze prostorskih ureditev
po posameznih področjih
2. Kopija katastrskega načrta
z območjem obdelave
3. Ureditvena situacija z zasnovo zelenih
površin
4. Ureditvena situacija – hotel
5. Ureditvena situacija – rastlinjaki
6. Zakoličbena situacija – hotel
7. Zakoličbena situacija – rastlinjaki
8. Komunalna ureditev
9. Varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami

M 1:2000
M 1:2000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:2000
M 1:2000

II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Območje ureditve lokacijskega načrta obsega posamezne dele območja kompleksa zdravilišča, in sicer:
a) Območje predvideno za razširitev hotelskih kapacitet:
– obsega parcele severno od obstoječega hotela Ajda;
vse parcele so znotraj območja obstoječega ureditvenega
načrta zdravilišča.
b) Območje predvideno za postavitev servisnega objekta in rastlinjaka:
– obsega parcele na jugovzhodnem robu kompleksa
zdravilišča ob obstoječih rastlinjakih; vse parcele so znotraj
območja obstoječega ureditvenega načrta zdravilišča.
c) Območje predvideno razširitvi igrišča za golf:
– predvidena je razširitev območja zdravilišča na zahodni strani, kot je razvidno iz grafičnega dela. Predvideno
igrišče za golf se bo uredilo na parcelah št. 17/1, 16/1, 12/1,
9, 8, 7/1, 7/2, 3/1 in 101; vse k.o. Mlajtinci in parcelah št.
688/2, 717, 720, 722/1, 722/2, 726, 728, 736, 744, 750, 766,
768, 770/2, 772, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800,
802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816/2, 816/1, 819; vse
k.o. Noršinci.
Obstoječe in razširjeno območje zdravilišča je razvidno
iz grafičnih prilog lokacijskega načrta.
4. člen
Program ureditve zajema:
a) Razširitev hotelskih kapacitet
b) Postavitev rastlinjakov in servisnega objekta
c) Razširitev igrišča za golf
Predvidena je izgradnja dovozov in parkirišč ter komunalne in energetske infrastrukture.
5. člen
Razširitev hotelskih kapacitet
Predvidena je gradnja hotelskega objekta na severni
strani hotela Ajda.
V predvidenem hotelu bo urejenih 123 sob (280 ležišč),
pripadajoči bazeni in podzemna garaža za ca. 60 avtomobilov. Zaradi dograditve hotela je predvidena tudi preureditev
nekaterih obstoječih objektov (kuhinja, strojnica) ter porušitev
obstoječih rastlinjakov ter prestavitev infrastrukturnih objektov (plinovod, vodovod, kanalizacija).
Tlorisna oblika in gabarit predvidenega objekta, ki sta
prikazana v grafičnem delu, sta povzeta po idejnem projektu,
ki ga je podal investitor.
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6. člen
Postavitev rastlinjaka in servisnega objekta
Predvidena je postavitev servisnega objekta v velikosti
16 x 46 m, ter dveh rastlinjakov v velikosti 9 x 40 m.
Znotraj servisnega objekta je predvidena izvedba garaže strojev in orodja za vzdrževanje golf igrišča in ostalih
zunanjih ureditev zdravilišča (kosilnice, traktorji …), ureditev
mehanične delavnice za popravilo teh strojev, pomožni prostori za delavce (sanitarije, garderobe, pisarna).
V sklopu tega servisnega objekta se uredi tudi ločeni
prostor za shrambo goriv in maziv za delovne stroje in prostor
za shrambo škropiv potrebnih za vzdrževanje golf igrišča.
Rastlinjaka sta namenjena vzgoji cvetja za lastno uporabo. Vsi objekti bodo pritlični.
7. člen
Razširitev igrišča za golf
Predvidena je širitev igrišča za golf na zahodni strani
zdraviliškega kompleksa. Predvideno območje obsega
ca. 26,6 ha za ureditev 6 lukenj.
Ureditve zajemajo ureditev igralnih polj z udarjališči,
čistinami, zelenicami, peščenimi in vodnimi ovirami. Predvidena je modulacija terena z različno visokimi reliefnimi oblikami in zasaditev območij med polji z drevesno vegetacijo.
Dodatni kompleks igrišč ne bo ograjen, mestoma se predvidijo naravne fizične ovire in lovilne mreže.
III. POGOJI ZA IZRABO – OBLIKOVANJE POSEGOV
V PROSTOR
8. člen
Urbanistična in krajinska zasnova celotnega območja
obdelave z delom zdraviliškega kompleksa, rastlinjaki in golf
igriščem so prikazane v grafičnem delu ureditvenega načrta. Ureditev igrišča za golf se izvede na podlagi izvedbenih
projektov.
9. člen
Predvideni prizidek k hotelu Ajda bo oblikovno usklajen
z obstoječim objektom, tako da bo novi kompleks predstavljal
celoto. Objekt je predviden v šestih etažah (K+P+4).
Predvidena servisni objekt in rastlinjaka bodo zgrajeni
kot enostavni pritlični objekti.
Tlorisna velikost, gabariti in odmiki objektov so prikazani
v grafičnem delu lokacijskega načrta.
IV. POGOJI ZA UREJANJE INFRASTRUKTURE
10. člen
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati po grafični
prilogi “Komunalne naprave” in v skladu s pogoji iz soglasij
posameznih pristojnih služb k predmetnemu lokacijskemu
načrtu. Infrastrukturni vodi območja se navežejo na obstoječe infrastrukturne sisteme. Komunalni vodi se polagajo podzemno. Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati
predpisom, če to ni mogoče, se morajo izvesti predpisane
zaščite.
11. člen
Promet
Dostopi do območja zdravilišča ostajajo nespremenjeni. Hotel bo zgrajen ob obstoječem parkirišču za goste. V
kleti hotela je predvidena izvedba garaže s ca. 60 parkirnimi
mesti.
Dostop do območja servisnega objekta in rastlinjaka
se uredi z dovozne ceste ob Titanovem potoku, z ureditvijo
mostu čez Titanov potok oziroma potok Mostec.
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Z lokacijskim načrtom se ne predvideva nobenih novih
priključkov na obstoječe javno prometno omrežje.
12. člen
Kanalizacija
Fekalna kanalizacija
Fekalne vode se bodo skupaj z odpadno vodo iz pralnice odvajale preko obstoječega priključka na obstoječo
fekalno kanalizacijo pod pogoji upravljalca javnega kanalizacijskega omrežja. Zaradi gradnje hotela je potrebno
prestaviti del obstoječe fekalne kanalizacije in ustrezno
razširiti obstoječo čistilno napravo v Lukačevcih. Kanalizacijski priključek izvede upravljavec kanalizacije. Na mestu
priključka na javno kanalizacijo se vgradi merilnik količine
odpadne vode.
Meteorna kanalizacija
Meteorne vode se bodo zbirale posebej znotraj posameznih delov kompleksa zdravilišča in se odvajale v površinske odvodnike (Titanov potok). Meteorne vode s prometnih
površin se bodo v potok odvajale preko lovilca olj.
Bazenska kanalizacija
Odpadne bazenske vode se bodo odvajale preko obstoječega sistema za odvajanje bazenskih odpadnih vod.
Bazenske odpadne vode se bodo skupaj z geotermalno
vodo iz kopeli hotelskih sob, vodile v posebno akumulacijo,
v kateri se vrši priprava vode, v skladu z zakonodajo, za izpust v površinski odvodnik (Titanov potok). V tej akumulaciji
se voda ohladi na predpisano temperaturo in se tudi ustrezno kemično obdela. Izpuščena odpadna voda mora ustrezati
zahtevam iz uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
35/96, 21/03). V ta namen se mora v času obratovanja vršiti
stalni monitoring.
Geotermalna odpadna voda
Geotermalna odpadna voda nastaja pri indirektnem
ogrevanju. Ta voda se odvaja preko posebne kanalizacije
do obstoječega rastlinjaka, ki je v lasti Občine Moravske Toplice, kjer se ohlaja in se njena toplota koristi za ogrevanje
rastlinjakov.
13. člen
Vodovod
Komunalna sanitarna voda
Obstoječi kompleks zdravilišča je že priključen na primarni cevovod PVC DN 200 Murska Sobota – Bogojina. Priključek se preuredi tako, da se na odcepu iz primarnega cevovoda izvede vodomerni jašek, vgradi se vodomer DN 150
s pulznim izhodom in kabelsko povezavo do prečrpališča
Moravske Toplice. Kolikor pred dokončanjem gradnje hotela
ne bo izgrajen vodohram v Bogojini, se za varovanje sistema
pred preobremenitvami, v jašek vgradi regulacijska armatura
za preprečevanje prekomernega odvzema vode s kabelsko
povezavo do prečrpališča Moravske Toplice.
Zaradi gradnje hotela je potrebno prestaviti del obstoječega internega vodovoda in dopolniti obstoječe hidrantno
omrežje.
Tehnološka hladna voda
Za preskrbo novega hotela s tehnološko vodo se bo
izvedlo ločeno omrežje, preko katerega se bo dovajala voda
za tehnološke potrebe iz talnice. Tehnološko hladno vodo bo
investitor koristil za potrebe novega hotela, ter za adaptacijo
starega hotela Ajda in Termal. Terme 3000 delno že koristijo
tehnološko hladno vodo.
Za črpanje podtalnice se bodo delno koristili obstoječi
vodnjaki v območju Term 3000, predvidena je tudi uporaba
vode iz obstoječega vodnega zajetja VT-2/99 v Mlajtincih,
do katerega se izvede vodovodno omrežje. Predvidena pa
je tudi izvedba novih vodnjakov. Za koriščenje podtalnice si
mora investitor pridobiti vodno dovoljenje.
Geotermalna voda (vrtine Mt4, Mt5, Mt6)

Uradni list Republike Slovenije
Znotraj kompleksa se za potrebe ogrevanja in dopolnjevanja bazenov kompleksa Termal in Ajda koristi geotermalna
voda iz obstoječih geotermalnih vrtin Mt6, Mt4 in Mt5, za
katere je tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na obstoječi
sistem je predvidena tudi priključitev novega hotela. Posegi
v same vrtine niso predvideni.
Pri izkoriščanju vrtin je predvidena, na vseh obstoječih
porabnih mestih geotermalne vode, izvedba racionalizacije
porabe.
Namakalni sistem
Predvidena je izvedba dograditve obstoječega sistema
namakanja igrišča za golf in sistema za namakanje v predvidenih rastlinjakih. Za izkoriščanje podtalnice za namakanje je potrebno predhodno izdelati hidrogeološko študijo,
v kateri se določijo razpoložljive količine vode. Predvideva
se izvedba posebnega sistema namakanja obstoječega in
predvidenega golf igrišča z odpadno bazensko vodo, ki jo je
potrebno pred tem tehnološko očistiti do take mere, da bodo
mejni parametri v dopustnih mejah, definiranih z uredbo o
vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list
RS, št. 68/96).
14. člen
Elektrika
Za zagotovitev potrebnih priključnih moči za razširitev
hotela je potrebno dograditi novi transformator ustrezne izvedbe in moči, znotraj obstoječe transformatorske postaje TP
Ajda t-559, ter ustrezno preurediti obstoječe visokonapetostne razdelilne celice.
Do območja rastlinjaka se izgradi razdelilno nizkonapetostno kabelsko omrežje iz transformatorske postaje TP
Moravci Termoland t-688. Predvidena je izvedba dopolnitve
obstoječe javne razsvetljave in nizkonapetostnega razvoda
za potrebe novega igrišča za golf.
Predvidene ureditve se izvedejo pod pogoji upravljavca
(Javno podjetje Elektro Maribor).
15. člen
Ogrevanje
Znotraj kompleksa zdravilišča je izveden sistem daljinskega ogrevanja iz centralne kotlovnice. Ogrevanje novega
hotela se bo izvajalo s pomočjo obstoječe kotlovnice, katere
kapacitete se ustrezno povečajo. Kot dopolnilni vir energije
je možno uporabljati energijo odpadne geotermalne vode.
Ogrevanje servisnega objekta in rastlinjaka se bo izvajalo s
pečjo na kurilno olje.
16. člen
Zveze
Kompleks je že priključen na krajevno tk omrežje. Izvedba priključka novega hotela, razširitve internih povezav
znotraj kompleksa in zaščite oziroma premestitve obstoječega tk omrežja, ki bo prizadeto s predvidenimi ureditvami,
bodo natančno obdelane v projektih PGD, PZI za posamezne
sklope predvidenih ureditev. Vsa dela v zvezi z novimi priključki in zaščitami obstoječega tk omrežja (projektiranje in
izvedba) je potrebno izvajati v sodelovanju z upravljavcem
(Telekom Slovenije).
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
17. člen
Znotraj območja se izvaja II. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki
bi presegal mejne dnevne (55 dbA) in nočne (45 dbA) ravni
hrupa. Pri urejanju se mora upoštevati sonaravnost vseh
posegov v vodni in obvodni prostor, predvsem v smislu čim
večje uporabe naravnih materialov in rastlin, specifičnih za
to okolje.

Uradni list Republike Slovenije
18. člen
Pri gradnji hotela, izvedbi razširjenega igrišča za golf in
vseh ostalih ureditvah znotraj kompleksa je potrebno upoštevati določila Poročila o vplivih na okolje za gradnjo hotela in
Poročila o vplivih na okolje za gradnjo igrišča za golf, ki sta
trenutno v izdelavi. Prav tako je potrebno v času obratovanja
vseh sklopov zdravilišča, upoštevati vsa določila obeh študij
glede predvidenih ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje
in zahtevanem monitoringu ter smernic soglasodajalcev k
obravnavani spremembi odloka.
19. člen
Za rabo vode iz podtalnice za namakanje in za tehnološke potrebe hotela, mora investitor pridobiti vodno dovoljenje
na podlagi 127. člena zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS,
67/02).
Za ureditev odvajanja odpadnih voda in posege na
vodnih in priobalnih zemljiščih ter poplavnih območjih, je
treba pridobiti vodno soglasje na podlagi 150. člena zakona
o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).
20. člen
Območje, namenjeno razširitvi golf igrišča in gradnji
rastlinjakov, je znotraj območja poplavnih voda potoka Lipnica, zato ni dovoljeno dvigovanje retenzijskega volumna
– nasipanje nivoja zemljišča. Ob načrtovanju vseh posegov
znotraj območja je potrebno upoštevati vse potrebne ukrepe in rešitve, da se ne bo povečala poplavna ogroženost
območja in da ne bi prišlo do škodljivih vplivov na vode in
vodni režim.
21. člen
Pri gradnji objektov se morajo glede odmikov in načina
gradnje upoštevati predpisi s področja požarnega varstva.
Graditi se mora z ognjevarnimi materiali oziroma v požarnovarnih konstrukcijah.
Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz interventnih
vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik. Oskrba s požarno
vodo se zagotovi preko obstoječega in predvidenega hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
22. člen
Pri gradnji objektov se morajo urediti dostopi za invalidske vozičke. Pri gradnji pločnikov se morajo urediti sestopi s pločnikov pri prehodih s cest in na parkirišča tako,
da je omogočena normalna uporaba osebam z invalidskimi
vozički.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
23. člen
Izvajanje ureditev, predvidenih z lokacijskim načrtom,
bo potekalo postopoma, v skladu z interesi investitorja. Posamezni vsebinski sklopi se lahko izvajajo neodvisno drug
od drugega. Praviloma mora pred gradnjami in drugimi
posegi v prostor biti urejena zanje potrebna komunalna
oprema.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
24. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi predvidenih objektov in ureditev morata investitor in izvajalec natančno upoštevati določila lokacijskega načrta (določila odloka,
tekstualnega in grafičnega dela lokacijskega načrta).
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege
izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno
in ekonomsko opravičljivo, ter pri tem ne smejo poslabšati
razmer na sosednjih območjih.
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Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav
morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji
upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so
sestavni del lokacijskega načrta.
25. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta
upoštevati:
– plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje novih
objektov, prometnih in manipulacijskih površin, je treba uporabiti za ureditev zelenih površin;
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
škodljive posledice zaradi gradnje;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev;
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pričetkom gradnje;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča.
VIII. ODSTOPANJA
26. člen
Dopustna odstopanja od predvidenih tlorisnih gabaritov objektov znašajo ± 2 m v smeri, ki ni omejena z
gradbeno linijo. Pri ureditvi igralnih površin na igrišču za
golf so možna tudi večja odstopanja od prikazanih ureditev
v grafičnem delu, kolikor bi se v fazi projektiranja izkazalo
to za potrebno.
Možna so tudi večja odstopanja od grafičnih prilog, pod
pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka
varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka, z novo ustrezno strokovno
podlago, pred izdajo dovoljenja za gradnjo.
Dopustane so tudi spremembe namembnosti obstoječih
objektov in drugi posegi, ki niso bili predvideni in prikazani
v grafičnih prilogah. Ti posegi se morajo izvesti v skladu z
veljavno prostorsko zakonodajo.
IX. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Občinski upravi občine
Moravske Toplice in na sedežu investitorja.
28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o ureditveno-zazidalnem načrtu za območje
zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah (Uradni list
RS, št. 51/97) in odloka o ureditvenem načrtu za ureditev
zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic (Uradni list RS, št.
63/01), in sicer v delih, ki ga prekriva območje predmetnega
lokacijskega načrta.

RS.

30. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Št. 350-03/00-4
Moravske Toplice, dne 13. aprila 2004.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.
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2273.

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva
v Občini Razkrižje

Na podlagi 14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni
list RS, št. 12/99, 2/01 in 38/04) je Občinski svet občine Razkrižje na 9. izredni seji dne 23. 4. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini
Razkrižje
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen,
pogoji in oblike dodelitve proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti na območju
Občine Razkrižje.
2. člen
Sredstva za pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti na območju Občine Razkrižje in se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Razkrižje.
3. člen
O obsegu sredstev, vrstah in načinu oblik pospeševanja
kmetijstva za posamezno obdobje določi Občinski svet občine Razkrižje z odlokom o proračunu za tekoče leto, na podlagi letnega programa, katerega pripravijo delavci občinske
uprave ob sodelovanju odbora za kmetijstvo.
4. člen
Dodeljevanje sredstev za namene iz tega pravilnika
poteka preko javnih razpisov upravičencem, ki se objavijo
na krajevno običajen način. V primerih, ki jih določa ta pravilnik se sredstva lahko dodeljujejo tudi preko neposrednih
pisnih vlog.
5. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
Občine Razkrižje se finančna sredstva usmerjajo v:
– sofinanciranje umetnega osemenjevanja krav in telic;
– sofinanciranje cepljenje svinj proti garjam in glistam;
– sofinanciranje analize vzorcev krme in zemlje;
– sofinanciranje strniščnih dosevkov;
– sofinanciranje agromelioracijskih ukrepov – kalcifikacija zemlje;
– sofinanciranje zavarovanja posevkov;
– sofinanciranje dela stroškov saditve vrtnin;
– podpora nakupu specialne mehanizacije, steklenjakov
in plastenjakov;
– podpora napravi nasadov v sadjarstvu in vinogradništvu;
– sofinanciranje zdravstvene preventive v čebelarstvu;
– sofinanciranje testiranja škropilnih naprav;
– pospeševanje strokovnega izobraževanja za potrebe
kmetijstva;
– sofinanciranje delovanja društev;
– sofinanciranje pridelave gob;
– podpora vzreji drobnice;
– podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
6. člen
Upravičenci do finančnih sredstev so kmetje, ki imajo
stalno prebivališče v Občini Razkrižje in društva ali zveze
društev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve
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za kmetijstvo pod pogojem, da so člani teh društev občani
oziroma kmetje iz Občine Razkrižje.
Sredstva namenjena razvoju kmetijstva se dodeljujejo
na podlagi javnega razpisa. V objavi je potrebno navesti:
– namene za katere se dodeljujejo intervencijska sredstva za posamezno proračunsko leto,
– višino razpisanih sredstev za posamezen namen,
– upravičence do interventnih sredstev,
– rok za prijavo na javni razpis,
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo razpoložljiva
sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti k
predpisanem obrazcu.
Vloge za izplačilo sredstev javnega razpisa uveljavljajo
upravičenci iz prvega odstavka v svojem imenu oziroma njihovi pooblaščenci (vlagatelji) v njihovem imenu in za njihov
račun.
7. člen
Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti
iz javnega razpisa, občina ne plačuje obresti.
8. člen
Vloge sprejema občinska uprava in jih predloži v obravnavo odboru za kmetijstvo Občine Razkrižje. Na podlagi
mnenja odbora za kmetijstvo se odloči o vlogi s sklepom oziroma na podlagi sklenjene pogodbe, ki jo morajo upravičenci
skleniti v roku, ki ga določi odbor za kmetijstvo občine, sicer
izgubijo pravico do odobrenih sredstev.
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi dokazil
o plačanih računih oziroma potrdil o realizaciji posameznih
ukrepov.
Občinska uprava ima od posameznega prosilca pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo,
kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev posameznih proračunskih
sredstev.
9. člen
Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
10. člen
Upravičenec lahko dodeljena sredstva uporabi le za
namene, ki so določeni v pogodbi oziroma sklepu.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve interventnih sredstev navajal neresnične
podatke, se mu sredstev ne dodeli oziroma je dolžan povrniti
vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila občine
upravičencu do dneva vračila.
11. člen
Prejemniki proračunskih sredstev morajo v primeru,
da namenska poraba zaradi kakršnih koli razlogov ni bila
mogoča ali če se v obdobju med prijavo in podpisom pogodbe oziroma izdajo sklepa spremenijo dejstva, ki so bila
pogoj za pridobitev sredstev, o tem obvestiti delavce občinske uprave.
12. člen
Upravičenec je dolžan podati izjavo da za določen
namen ni pridobil državne pomoči iz državnih ali mednarodnih virov, V primeru, da pa je prejel navedena sredstva
je dolžan navesti višino prejetih sredstev in priložiti ustrezno
dokumentacijo.
13. člen
Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta
predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč
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nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave.

tega pravilnika še niso zaključeni, se zaključijo po obstoječem načinu.

14. člen
Občina Razkrižje izplačuje upravičencem sredstva
samo do skupne vrednosti, določene za posamezni namen.
Če se v prvem roku izkoristijo vsa sredstva za določeni namen, se vloge v drugem roku ne obravnavajo. Kolikor vloge v
naslednjih rokih sredstva za določeni namen prekoračijo, se
upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.

16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 320-01/04-10
Razkrižje, dne 23. aprila 2004.

15. člen
Vsi postopki dodeljevanja sredstev, ki so se pričeli pred
dnevom sprejema tega pravilnika in do dneva veljavnosti

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

SEŽANA
2274.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sežana za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02 in odl. US Uradni list RS, št. 6/94, 45/94,
20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 59/99, 108/03), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98),
98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in 16. člena statuta Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 49/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je
Občinski svet občine Sežana na seji dne 22. aprila 2004
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana
za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sežana
za leto 2003, ki izkazuje naslednje stanje:
A)

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev.
PREJETE DONACIJE
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki od drugih
javnofinančnih institucij

70

71

72

73
74

2.158,961.711
1.868,140.107
1.233,204.153
884,071.423
209,808.119
139,324.611
634,935.954
419,539.913
6,763.335
299.523
924.862
207,408.321
219,514.759
164,688.264
54,826.495
140.360
140.360
71,166.485
71,166.485
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SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

75
V.
44
VI.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

C)

RAČUN FINANCIRANJA:

VII.
50

ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VII.
55

ODPLAČILO DOLGA (50)
550 odplačilo domačega dolga

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
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2.418,036.567
452,014.831
133,765.425
19,305.079
295,033.425
2,910.903
1,000.000
890,562.837
28,572.247
297,615.055
60,629.055
503,746.480
734,214.628
734,214.628
341,244.271
341,244.271

–259,074.856

462,914.361
462,914.361
7,230.561
455,683.800
49,998.960
49,998.960
–
49,998.960

412,915.401

–
–
–
13,204.720
13,204.720
140,635.825
–153,840.545
259,074.856
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Povečanje sredstev na računu se prenaša v leto 2004
in razporedi s proračunom za leto 2004.
2. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana
po zaključnem računu za leto 2003 izkazujejo naslednje
stanje:
Prenos iz leta 2002
Prihodki leta 2003
Odhodki leta 2003
Stanje denarnih sredstev 31. 12. 2003

v SIT
17,312.022
1,000.000
–
18,312.022

Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v
rezervni sklad Občine Sežana za leto 2004.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-5/2003-3
Sežana, dne 22. aprila 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

2275.

Pravilnik o sofinanciranju programov javnih
prireditev in množičnih manifestacij v Občini
Sežana

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine
Sežana na seji dne 22. aprila 2004 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov javnih prireditev in
množičnih manifestacij v Občini Sežana
1. člen
S tem pravilnikom se določa način, pogoje in postopek
ter merila in kriterije za sofinanciranje programov javnih
prireditev in množičnih manifestacij v Občini Sežana (v nadaljevanju: sofinanciranje prireditev) iz sredstev občinskega
proračuna.
2. člen
Sofinanciranje prireditev iz proračuna Občine Sežana
se opravi na podlagi javnega razpisa. Sredstva, ki se dodelijo
na podlagi javnega razpisa, se zagotovijo do višine, ki jo določi odbor za prireditve.
Ne glede na določilo prvega odstavka, se del sredstev
za javne prireditve ter množične manifestacije, ki bodo potekale direktno pod pokroviteljstvom Občine Sežana in finančna sredstva, namenjena za srečanja in prireditve ter enkratne
finančne pomoči pod pokroviteljstvom župana, lahko dodelijo
brez javnega razpisa.
3. člen
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika niso
namenjena za:
– sofinanciranje programov redne – obvezne dejavnosti, za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– sofinanciranje programov, ki so predmet drugih javnih
razpisov v občini Sežana in
– investicij.
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4. člen
Prijavitelji programov, ki imajo pravico do sofinanciranja
prireditev, so lahko društva, klubi, združenja, javni zavodi,
gospodarske družbe ind., če:
– so registrirani in imajo dejavnost, ki je predmet razpisa
opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– imajo sedež ali podružnico v Občini Sežana oziroma
ne glede na sedež, če je program prireditve namenjen v
prvi vrsti občanom Občine Sežana in se izvaja na območju
občine,
– nosilec prireditve aktivno deluje vsaj eno leto,
– bo nosilec prireditev izvedel (ali jo je že izvedel) v
tekočem proračunskem letu,
– ima nosilec prireditve zagotovljene osnovne pogoje za
realizacijo programov,
– program prireditve izkazuje jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov za izvajanje programa in ima poleg tega
zagotovljene tudi druge vire financiranja,
– program predvideva pričakovane promocijske učinke
za Občino Sežana.
5. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem
poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve
finančnih sredstev,
– priprava in objava javnega razpisa,
– zbiranje prijav,
– ocenjevanje prispelih prijav,
– obravnava in potrditev prijav,
– obveščanje prijaviteljev o izboru in višini sredstev s
sklepi o sofinanciranju,
– sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci,
– spremljanje izvajanja pogodb – poročila o izvedbi
programov.
6. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog
občinske uprave župan s sklepom.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet razpisa,
– pogoje za sodelovanje na razpisu,
– okvirna merila in kriterije za sofinanciranje predpisov,
– vrednost razpisanih sredstev,
– podatke o razpisni dokumentaciji,
– vsebino prijave,
– rok za oddajo prijave in način njene dostave,
– določila in roke o obveščanju glede izida razpisa.
Javni razpis objavi občinska uprava po sprejemu proračuna za tekoče leto v Uradnem listu RS. Razpisni rok za
prijavo ne sme biti krajši od 15 dni.
8. člen
Prijavo na javni razpis oddajo prosilci na obrazcu, ki
ga oblikuje občinska uprava, do roka določenega v javnem
razpisu.
9. člen
O popolnih in pravočasno prispelih prijavah odloča tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Na podlagi meril in kriterijev iz tega pravilnika pripravi predlog o podelitvi finančnih
sredstev in ga predloži odboru za prireditve, ki odloči o višini
dodeljenih sredstev posameznim prosilcem.
10. člen
Za tekoče proračunsko leto se sredstva zagotovijo v
proračunu Občine Sežana in v skladu s sklepom odbora.
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11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 06202-5/2004-6
Sežana, dne 22. aprila 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

VELIKE LAŠČE
2276.

Program priprave sprememb in dopolnitev
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Velike Lašče

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme
župan Občine Velike Lašče

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Velike
Lašče
(Uradni list SRS, št. 6/86 in Uradni list RS, št. 40/92,
5/93, 70/98)
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
prostorskega akta
Zadnji popravki prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Vič Rudnik
za obdobje 1986–1990, oboje dopolnitev, za območje Občine
Velike Lašče so se nanašali na:
– spremembo namembnosti zemljišča za potrebe sanacije neurejenega izkoriščanja peskokopa v skladu z zakonom
o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99),
– spremembo namembnosti zemljišč za potrebe širitve posameznih naselij, ki po veljavnem dolgoročnem
planu nimajo možnosti širitve za potrebe novogradenj,
spremembe namembnosti zemljišč za potrebe kmetov v
skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih,
– popravke tehničnih napak, nastalih pri izrisu grafičnega dela sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine
Velike Lašče leta 1998 ter njegovo uskladitev s predhodnimi
urbanističnimi in lokacijskimi informacijami ter lokacijskimi in
gradbenimi dovoljenji.
Naštete spremembe se morajo odražati tudi v prostorsko izvedbenih aktih, v katerih se bo podrobneje
določila namenska raba prostora, ter merila in pogoji za
posege v prostor v obstoječih in predvidenih poselitvenih
območij.
II. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Predmet so spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Velike Lašče
(Uradni list SRS, št. 6/86 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93,
70/98).
S spremembami odloka se bodo določili podrobnejša
merila in pogoji za posege v prostor za obstoječa poselitvena
območja in tista, ki bodo po zaključku sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Velike Lašče prikazana
v kartografski dokumentaciji – podrobnejši namenski rabi
prostora, kot nova poselitvena območja.
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Namen sprememb je tudi vektorizacija oziroma izdelava
digitalnega kartografskega dela odloka o prostorsko ureditvenih pogojih.
Občina Velike Lašče je dne 22. aprila 2004 ob 19. uri v
skladu z 28. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1 v nadaljevanju: ZureP-1) sklicala prostorsko konferenco z namenom,
da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni
interesi lokalne skupnosti, gospodarstva, in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskih
aktov, oziroma predvidene prostorske ureditve.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki: /
Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Sprememba odloka se nanaša na celotno območje Občine Velike Lašče.
III. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi spremembe prostorskih aktov
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave prostorskih aktov podati smernice za njihovo pripravo,
k dopolnjenemu predlogu za mnenje so:
Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana,
Zavod za gozdove RS, OE Kočevje,
ARSO – Sektor za vodno gospodarstvo,
ARSO – Sektor za vodno gospodarstvo, OE Ljubljana,
MOPE- Uprava za rudarstvo,
ARSO – Sektor za varstvo narave,
Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana,
Zavod za varstvo kulturne dediščine,
ARSO – Sektor za varstvo okolja,
Ministrstvo za obrambo – Urad za obrambne zadeve,
Ministrstvo za promet – Urad za ceste,
Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
MOPE – Urad za energetiko,
ELEKTRO – SLOVENIJA D.O.O. Javno podjetje za prenos električne energije,
Elektro Ljubljana d.d.,
Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Kočevje,
Občina Velike Lašče – lokalne poti,
Občina Velike Lašče – vodovod,
Vodokomunalni sistemi d.o.o.,
Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
JP VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o.,
Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
druge občinske gospodarske javne službe, ter drugi organi
in organizacije kolikor bi se v postopku priprave prostorskih aktov izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove
pridobitve
Pri pripravi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev se
upoštevajo že izdelana strokovna gradiva in pridobljeni podatki, ter upošteva navodilo o vsebini posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list
SRS, št. 14/85), kakor tudi vse strokovne podlage, ki so jih
izdelali pristojni nosilci urejanja prostora.
V. Roki za pripravo prostorskega akta
Občina pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v
30 dneh po prejemu vloge.
Izdelovalec izdela analizo smernic ter ob upoštevanju
le-te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje
prostorske ureditve po prejemu smernic.
Izdelovalec zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag,
določenih v IV. točki tega programa priprave.
Izdelovalec izdela predlog osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev.
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Občina Velike Lašče skliče 2. prostorsko konferenco, ki
je najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo prostorskega
akta. Datum ter kraj in čas zbora konference Občina Velike
Lašče objavi vsaj v dveh sredstvih javnega obveščanja.
Župan s sklepom odredi javno razgrnitev.
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
Občina Velike Lašče obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v uradnem glasilu,
ter na krajevno pristojen način.
Občina Velike Lašče v času javne razgrnitve organizira
javno obravnavo.
Občina Velike Lašče z izdelovalcem preuči pripombe
in predloge.
Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega
upoštevanja.
Izdelovalec zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev
strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog sprememb in
dopolnitev dolgoročnega plana in prostorsko ureditvenih
pogojev in pozove nosilce urejanja prostora iz III. točke
tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu
predlogu.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenja najkasneje
v 30 dneh po prejemu vloge.
Občinski svet sprejme odlok prostorsko ureditvenih
pogojev.
Objava odlokov v Uradnem glasilu Občine Velike
Lašče.
akta

VI. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega

Za izdelavo strokovnih podlag ter izvedbo ostalih potrebnih del v okviru sprememb in dopolnitev planov Občine
Velike Lašče so zagotovljena sredstva iz občinskega proračuna.
VII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s podpisom župana.
Št. 00303-03/2004-01
Velike Lašče, dne 23. aprila 2004.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

Stran

6407

Stran

6408 /

Št.

48 / 30. 4. 2004

Uradni list Republike Slovenije

VSEBINA
VLADA

2258. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o izvajanju porabe sredstev strukturne politike
v Republiki Sloveniji
2259. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik – Mengeš – Vodice na odseku Želodnik – Mengeš z obvoznico Mengeš
2260. Uredba o sevalnih dejavnostih
2261. Uredba o ekološko pomembnih območjih
2262. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za pridobitev varnostnega spričevala in o postopku za izdajo varnostnega spričevala

RAZKRIŽJE

6325

2273. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini
Razkrižje

SEŽANA

6328
6342
6356

6365

2274. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sežana za leto 2003
2275. Pravilnik o sofinanciranju programov javnih
prireditev in množičnih manifestacij v Občini
Sežana

nančnih inštitucijah s sedežem v Evropski uniji ali
v tistih državah, ki po podatkih mednarodnih organizacij ali drugih pristojnih mednarodnih subjektov
upoštevajo mednarodne standarde na področju
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, ki jih
ni potrebno identificirati pri opravljanju določenih
transakcij

2266. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o identifikaciji
stranke pri odpiranju računa ali vzpostavitvi
trajnega poslovnega razmerja brez njene navzočnosti
2267. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in
računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih
obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
2268. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe
o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje
šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus
2269. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o veterinarskih
pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega
lista, ki mora spremljati te živali
2270. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za registracijo imetnikov določenih
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov za namene zdravstvenega varstva
rastlin in o pogojih za izdajanje rastlinskih
potnih listov

6371

47.

6388
48.

6388

6388

49.

50.

6389

51.

6390

52.

6391

53.

54.
6391

OBČINE

55.

56.

MORAVSKE TOPLICE

2271. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Občine Moravske Toplice
2272. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenih
načrtov za območje zdraviliškega kompleksa
Moravskih Toplic

6398
6398

6403
6405

VELIKE LAŠČE

2276. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Velike Lašče

MINISTRSTVA

2263. Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz
in iznos predmetov kulturne dediščine
2264. Pravilnik o spremembah pravilnika o podračunih
ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
2265. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o kreditnih ali fi-

6402

–

6406

MEDNARODNE POGODBE

Zakon ratifikaciji Sporazuma o udeležbi Češke
republike, Republike Estonije, Republike Ciper,
Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v Evropskem
gospodarskem prostoru s sklepno listino (MEGP)

Zakon o ratifikaciji Protokola za preprečevanje,
zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti
ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo
Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MPTLMOK)
Zakon o ratifikaciji Protokola o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih
delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje
Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MPNOMOK)
Zakon o ratifikaciji Protokola proti tihotapljenju migrantov po kopnem, morju in zraku, ki dopolnjuje
Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MPTMOK)
Zakon o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
(MOPODŽ)
Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko
Slovenijo in Republiko Avstrijo o policijskem
sodelovanju (BATPS)
Zakon o ratifikaciji Spremembe št. 1 Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Slovaške republike o mednarodnem cestnem
prevozu (BSK1MCP)
Uredba o ratifikaciji Spremembe Sporazuma o
ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj
Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o
ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje
mejne kontrole
Uredba o ratifikaciji Memoranduma med Vlado
Ruske federacije in Vlado Bosne in Hercegovine,
Vlado Republike Hrvaške, Vlado Republike Makedonije, Vlado Srbije in Črne gore, Vlado Republike
Slovenije o poravnavi medsebojnih finančnih
terjatev po obračunih, povezanih z blagovnim prometom med bivšo ZSSR in bivšo SFRJ

Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih
pogodb
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